
Formandens beretning 

 
Sæsonen 2002-2003 blev et år med en del op- og nedture for Frederikssund Skakklub. Der har 
været nogle gode tendenser med klubben, men der har også være nogle dårlige af slagsen. 

Lad os starte med sæsonens resultater. 1. holdet startede fint med 2 store sejre, men derefter vandt 
holdet kun en enkelt kamp mere og var faktisk i nedrykningsfare til det sidste. Nedrykningen blev 
dog undgået fordi resultaterne i 3. division flaskede sig en smule for os. At det endte med 26½ pt. 
og en halvsløj 5. plads skyldtes bl.a. at vi havde alt for mange afbud. Vi måtte således flere gange 
helt i bund på styrkelisten før vi kunne stille hold. Det går nok ikke til næste sæson, hvor rækken ser 
noget stærkere ud. Målsætningen her må være at undgå nedrykning. Topscorer i denne sæson blev 
Scheuer med fremragende 5½ pt. 

2. holdet var igen i år med i A-rækken, men det blev hurtigt klart, at der hører holdet ikke til. De var 
aldrig rigtigt i nærheden af at vinde en kamp og endte derfor sidst med sølle 13 pt. Også 2. holdet 
var ramt af masseafbud. 2 afbud pr. kamp er simpelthen for mange. Det kan kun blive bedre i næste 
sæson i B-rækken, hvor målet må være en placering i den bedste halvdel. At holdet havde 
problemer i denne sæson illustreres også af, at Svend Åge kun behøvede 2½ pt. for at blive 
topscorer. 

Traditionen tro har der ikke været den store aktivitet i EMT’er fra frederikssundernes side. De der 
forsøgte sig gjorde det dog generelt fint. Henrik er efter et mindre tilløb blevet mesterspiller, og 
undertegnede er nu 1. klasse-spiller. Desuden har Steve og Kenneth opnået pæne ratinggevinster. 
En del af ratingfremgangen er dog kommet i holdturneringen, som i øvrigt bliver ratet i alle rækker 
fra næste sæson. 

I klubbens interne turneringer har der været en lille nedgang i deltagerantallet. Pokalturneringen var 
der meget lav interesse for, og den bliver udskiftet til den kommende sæson. Henrik vandt efter en 
sejr på 2-0 over Finn Holm i finalen. Efterårsturneringens gruppe 1 blev også vundet af Henrik. 
Valdemar tog sig af gruppe 2 på bedre korrektion end Finn Holm. Freddy vandt ratingpræmien i 
denne gruppe. 

I KM i lyn måtte der omkamp til for at finde vinderen. Her vandt Henrik over Daniel. 

I klubmesterskabet var der for første gang i et stykke tid kun deltagere nok til en enkelt gruppe. Vi 
forsøgte os med at afvikle alle hængepartierne til slut i turneringen, men det skabte for meget rod, 
og systemet bør nok tages op til overvejelse til næste sæson. Henrik fuldendte sin sæson ved at 
blive klubmester foran undertegnede, der også fik ratingpræmien i gruppe B. Freddy tog den sidste 
ratingpræmie. 

Klubturneringerne kørte generelt OK, men jeg er nødt til komme med et par formaninger:  Jeg vil 
sætte stor pris på hvis alle husker at melde afbud, når man ikke kan komme til en fastlagt runde. 
Desuden sker det af og til at folk ikke ser i de programmer, som vi udsender. Det skaber ofte 
misforståelser og forglemmelser, som gør livet surt for turneringslederen og de andre deltagere i 
klubturneringerne. 

På det organisatoriske område vil sæsonen mest blive husket for, at vi for første gang i mange år 
igen stod som arrangør af en EMT. Turneringen blev afholdt i anledning af DSU’s 100 års 
jubilæum, hvor vi stod for 8. hovedkreds’ afdeling af denne. Efter en del problemer med at finde et 
egnet spillested lykkedes det for os at få lov til at låne Pedersholm. Fremover vil vi nok foretrække 
Elværket, som har lidt bedre faciliteter, men det skal bookes mindst et år i forvejen, så der skal man 
være hurtigt ude. 



Ellers var turneringen en stor succes med 42 deltagere, og vi fik meget ros for arrangementet. Vi fik 
endda DSU’s initiativpris i 8. hovedkreds, hvilket var en fin fjer i hatten for os. Jeg vil gerne takke 
alle dem, der gav en hånd med og dermed fik det til at køre smertefrit. Desuden bør vi takke DSU 
og 8. hovedkreds for gavmilde tilskud til præmier og annoncering. 

Succesen med turneringen har givet os blod på tanden til at forsøge med en EMT igen. Det bliver 
dog nok ikke før efteråret 2004. Jeg skal understrege at Viking Cup vil fortsætte som hidtil, og 
aflysningen af denne i år udelukkende skyldtes, at den ville ligge for tæt på jubilæumsturneringen. 

Klubbladet og hjemmesiden kører udmærket, men det er undertegnede, der må trække det tunge 
læs. Der er enkelte af klubbens medlemmer, der kommer med indlæg, hvilket jeg selvfølgelig er 
glad for, men det er stadig væk alt for lidt. Klubbladet skal være medlemmernes blad, og ikke kun 
redaktørens blad. 

Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet på at lede efter mere egnede lokaler til klubbens 
aktiviteter. Kantinen på Falkenborgskolen dækker lige nøjagtigt vores mindstekrav til lokalerne, 
men vi kunne eksempelvis godt bruge et ekstra lokale, så klubturneringer og ”hyggeskak” kan 
holdes adskilt. 

I de kommende år må vi gøre mere for at profilere klubben udadtil. Jeg ved ikke hvor mange af 
Frederikssunds borgere, der ved at der er en skakklub i byen, men det må være vores opgave, at så 
mange interesserede som muligt får hørt om os. Vi vil bl.a. stille op til diverse arrangementer, og vi 
vil genetablere samarbejdet med skoleskakken, der næsten har været død her i byen i nogle år. Ved 
at være mere synlige kan vi være med til at stoppe den generelle tilbagegang for skakklubberne over 
hele landet. 

Et lige så vigtigt punkt er at fastholde de nuværende medlemmer. Bestyrelsen arbejder hele tiden på 
at gøre aktiviteterne i klubben så interessante som muligt. Desværre får vi ikke meget respons fra 
medlemmerne. Er det fordi at man er tilfreds med hvad der foregår, eller tør man ikke sige noget? 
Kom frit frem, hvis I mener at I har noget på hjerte. Det kunne jo være noget, der vil være med til at 
forbedre klubben. 

Sluttelig vil jeg ønske alle Frederikssund Skakklubs medlemmer en god og gevinstfyldt sæson. 
 
Thomas Larsen 


