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Sæsonen 2008-2009 har stået i jubilæets tegn, og man må virkelig sige at vi forstod at fejre det på 
bedste vis. Højdepunktet var naturligvis jubilæumsturneringen, hvor der var så stor interesse for at 
deltage at vi måtte lukke for tilmeldinger en uge tidligere end normalt. Tak til de mange sponsorer, 
der bidrog til en historisk stor præmiesum, og ikke mindst tak til de 86 deltagere, samt organisatorer 
og andre, der var med til at gøre turneringen til en succes. Tilmed snuppede Kenneth og Finn L 1. 
præmien i 1. og 2. klasse, og Thomas J var tæt på at tage en sensationel sejr i Mesterklassen foran 
flere rigtigt stærke spillere. Det var dog ratingfavoritten Lars Bo Hansen, der løb med 1. præmien. 
 
Selve jubilæumsdagen blev markeret med en reception. Det var rart at se både tidligere medlemmer 
og naboklubber, der kom på besøg for at sige tillykke. Vi afsluttede sæsonen med jubilæumsmiddag 
med deltagelse af størstedelen af klubbens medlemsskare. Medlemmerne er også blevet udstyret 
med jubilæumstrøjer, og der blev fremstillet et jubilæumshæfte til lejligheden. 
 
I forbindelse med jubilæet er der blevet gjort en del for at skabe opmærksomhed omkring klubben. 
Vi har deltaget i to udendørsarrangementer, som dog desværre begge regnede væk. Hvor uheldig 
kan man være? Jubilæet er blevet dækket af lokal-aviser og lokal-tv, så skakinteresserede i byen bør 
nu være opmærksomme på klubbens eksistens.  
 
Alt i alt kan vi være stolte af 100-års jubilæet, og forhåbentlig kan vi følge det op med flere 
velbesøgte Viking Cup turneringer, samt sørge for at vi fortsat kan skabe god PR omkring klubben. 
 
Midt i al jubilæumsfestivitasen gik holdturneringen lidt mere ubemærket hen, men det er der nu 
ingen grund til. 1. holdet var suveræne i Mesterrækken, og med 6 sejre og en uafgjort blev det til en 
stensikker oprykning. Denne gang skal det lykkes at bide os fast i 2. division. 
Topscorer blev undertegnede med rent bord 7/7. 
2. holdet forbedrede sin placering med en enkelt plads i forhold til sidste sæson. Det er lækkert at 
se, at der er stor lyst til at spille holdskak, så vi stadig kan stille 2 hold. Bendt og Finn H blev 
topscorere med 3½ point. 
 
Turneringsaktiviteten nåede ikke samme højder som sidste sæson, selv om Daniel tager sin del af 
slæbet. Vi havde hele 4 frederikssundere med i Politiken Cup, hvor Per klarede sig bedst og nåede 
at besejre en australsk FM’er undervejs. René har netop deltaget i NATO skak, hvor det danske 
hold blev nr. 4. Ellers har resultaterne været lidt blandede, men i al beskedenhed bør det dog 
nævnes at undertegnede vandt Gladsaxes klubmesterskab for anden gang. 
 
Efter nogle sæsoner med forskellige former for efterårsprogram, har vi nu fundet en model, som ser 
god ud. Denne gang gik sejren i hurtigskak til Formanden, mens Per tog sig af ”Spil når du vil”. 
Daniel blev lynmester, og i foråret tog Kenneth sit 3. klubmesterskab. 
Den samlede sæsonstilling blev vundet af Formanden foran Thomas A, Valdemar og Kenneth. 
 
Trods udgifterne til jubilæet, så er Frederikssund en økonomisk sund skakklub. Ser man bort fra 
udgifterne til jubilæet, så kommer vi igen i år ud med et pænt overskud, så der skulle nok kunne 
blive råd til at afholde jubilæum igen næste gang klubben fylder rundt, og der er plads i økonomien 
til at kunne søsætte aktiviteter. Kontingentet til DSU er dog netop sat op med 100 kr. årligt, og hvis 
klubben ikke følger op med en tilsvarende kontingentstigning, så kan vi hurtigt blive en meget fattig 
klub. 



 
Sluttelig må det være på sin plads at takke bestyrelsen, jubilæumsudvalget og alle klubbens 
medlemmer for en forrygende jubilæumssæson, og nu må det så være op til os at få fulgt op på 
jubilæumsåret, så der kan skabes fremgang for klubben, både hvad angår medlemstal og 
aktivitetsniveau. 
 

Thomas Larsen 


