
Formandens beretning 

 
Så er endnu en sæson i skakklubben forbi og det er tide at gøre status over det forgangne år. 
 
Medlemstallet er nu 32, en fremgang på 6 i forhold til sidste år, og det er faktisk adskillige år siden, 
at vi sidst har fået så mange nye medlemmer på eet år. 
Klubmesterskabet sluttede med deltagelse af 18 mand og her skal vi også nogle år tilbage for at 
finde et tilsvarende antal, så i en tid hvor de fleste skakklubber er i krise, kan vi se tilbage på et år 
med medlemsmæssig fremgang. Hvis vi er lige så mange når den nye sæson starter synes det også 
realistisk at genoplive vores andethold. 
Vores hold vandt de første 3 kampe og kvalificerede sig hermed til oprykningsslutspillet. Her måtte 
vi indkassere 4 meget knebne nederlag og i alt sluttede vi som nr. 4 af 12 i A-rækken. Et glimrende 
resultat, når man tager i betragtning at vi var oprykker. Henrik Mikkelsen blev topscorer med 5½ 
point. 
 
Vores juniorer har ikke været helt så aktive som sidste år, men har dog igen præsteret gode 
resultater. Henrik Mikkelsen blev amtsmester for 17-20 årige for 3. år i træk og Lars Johansen blev 
nr. 3 for de 13-14 årige. Begge kom hermed til DM, hvor de sluttede i midten. Henrik er lige blevet 
nr. 6 ved sjællandsmesterskaberne for 17-20 årige. 
Viking Cup, som i år blev suppleret med en junior grand prix turnering blev en stor succes med 89 
deltagere, og som sædvanligt var der adskillige præmier til Frederikssund idet Henrik Mikkelsen og 
Kenneth Haagensen delte sejren i 2. klasse, mens Steve Haagensen vandt 3. klasse. Her blev Roy 
Johansson nr. 6. 
 
Af interne turneringer vandt Henrik Mikkelsen barometerturneringen på deling med Jon Andreasen, 
som ikke siden viste sig i klubben. Per Lund blev nr. 3 og Peter Christiansen nr. 4. Forsøgsvis blev 
turneringen spillet som hurtigskak og jeg synes selv dette eksperiment forløb godt. 
Kenneth Haagensen vandt KM i lyn, mens Roy tog sig af B-gruppen. Kenneth vandt også for første 
gang det rigtige KM, her vandt Thomas Larsen, Richard Sørensen og Lars Johansen de øvrige 
rating-grupper. 
 
Vi deltog i kultur-arrangementet ‘Den eventyrlige nat’, hvor vi spillede på torvet med kæmpe-skak. 
Klubbladet er under Thomas’ ledelse fint i gang og har i år barslet med 3 store numre. Åbent Hus 
arrangement blev igen en succes med fremmøde af bl.a. 12-14 lokale skoleskakspillere som tabte 
knebent i en venskabskamp mod Hillerøds garvede juniorer. 
DSU’s formand Søren Bech Hansen var på besøg og fortalte lidt om stridighederne i DSU, 
hvorefter han gav en ur-simultan. 
 
Årets regnskab byder desværre på et større underskud og derfor må bestyrelsen anbefale en 
kontingent-forhøjelse. Det skal dog retfærdigvis siges at det er 4 år siden, det blev ændret sidst og 
vores kontingent er lavt i forhold til andre klubber. 
 
Sidst på året mødte vi desværre lidt modgang, da vi blev tvunget til at fraflytte vores lokaler 
gennem 20 år. Formentlig ender det med at vi fortsætter i kantinen på Falkenborgskolen, en 
udmærket løsning bortset fra at vi enkelte tirsdage kan blive tvunget over i andre lokaler og at vi 
bliver tvunget til at rydde gevaldigt op i vores ting, da vores skabe ikke længere kan stå og rode i 
kælderen. 
 



Alt i alt synes jeg det har været et udmærket år for klubben og jeg ser frem til næste år, hvor de 
vigtigste mål må være at fastholde og allerhelst udbygge dette års medlemsfremgang, finde os til 
rette i nye lokaler og genoplive vores andethold. 
Til allersidst vil jeg gerne sige tak for det forgangne år og på gensyn i næste sæson. Om ikke før ses 
vi til sæsonstarten i august, men ellers er der forinden skak i Bløden, formentlig lørdag 6/6 kl. 10-
14. 
 
Per Lund 


