
Formandens beretning 

 
Denne sæson forløb har været noget mere stille end de foregående. Der har ikke været 
jubilæumsfestligheder at tage hensyn til, og generelt har aktiviteten været nedadgående. 
 
1. holdet var blandt favoritterne i Mesterrækken, og vi hang længe på i kampen om 1. pladsen. I 
sidste ende blev det kostbart at vi havde en del afbud. Reserverne kæmpede godt, men til sidst måtte 
vi stille os tilfredse med 2. pladsen. Kenneth blev topscorer med hele 6/7 uden nederlag. 
 
2. holdet tog føringen i C-rækken efter 3 runder og holdt fast i den til det sidste. Det var godt nok 
ved at blive spændende i sidste runde, men de nødvendige 2½ points blev hevet i land og 
oprykningen var en kendsgerning. Scheuer vandt de 5 partier han spillede og blev dermed 2. holdets 
topscorer. 
 
I klubturneringerne var det undertegnede der vandt både hurtigskakken og ”spil når du vil”, mens 
Kenneth forsvarede sit lynmesterskab. I klubmesterskabet skiftede føringen flere gange, men til slut 
kunne undertegnede notere mit første klubmesterskab efter en spændende omkamp mod Per. Det 
gav også sejren i den samlede sæsonstilling foran Thomas A, Bendt og Finn L. 
 
I de koordinerede turneringer har vi ikke gjort meget væsen af os. René gjorde det vanen tro godt i 
NATO skak, og jeg selv var ikke langt fra præmie i XtraCon turneringen i Skovbo. Også Lars har 
spillet en EMT, men ellers ligger aktiviteten hos Daniel, som i den forgangne sæson har spillet 17 
ratede turneringer, bla. på Mallorca og Island. Hans bedste resultat var dog i Politiken Cup hvor 5½ 
point gav en solid ratingfremgang, men desværre ingen præmie.  
 
Vi har også været repræsenteret i nogle hurtigskakturneringer – dog uden nævneværdige resultater 
til følge. Vores egen lille hurtigskakturnering Viking Cup blev igen velbesøgt med Jacob 
Carstensen som vinder af 1. præmien udsat af Topdanmark. Stefano var eneste frederikssunder der 
tog præmie. 
 
Netop Viking Cup er en af de tunge opgaver for bestyrelsen. Der bliver lagt rigtigt mange 
arbejdstimer i denne turnering. Specielt Per og jeg selv er hårdt ramt af opgaver, og bestyrelsen 
diskuterer hvert år om det er værd at fortsætte turneringen. 
 
En anden organisatorisk opgave har været at få det til at virke med de nye klublokaler. Jeg synes at 
det er gået rigtigt godt, og vil benytte lejligheden til at takke Valdemar og de øvrige nøgleafhentere. 
 
Desværre har Bendt valgt at stoppe i bestyrelsen, og jeg vil gerne takke for indsatsen. Ikke mindst 
arbejdet for at finde sponsorer har været fornemt, og det har givet både Viking Cup og klubben som 
helhed et løft. 
 
På den økonomiske front har klubben ingen problemer, og kassereren kan igen præsentere et 
overskud. Sponsoratet med internetsiden Casinotop10.dk er forlænget med endnu en sæson, så her i 
klubben er der indtil videre ingen snak om finanskrise. 
 
Der hvor det virkelig kniber er antallet af medlemmer og de organisatoriske kræfter, som er til 
rådighed. Klubben er netop nu nede på sølle 18 medlemmer, hvoraf de 8 er over 60 år. Det er 
således ikke svært at forestille sig at klubben om ganske få år lider en stille død fordi der simpelthen 



ikke er nogen medlemmer til at drive den videre. Derfor må fokus være på at øge antallet af 
medlemmer, og der har vi brug for at alle gør en indsats, og forslag er meget velkomne. Hvilke 
initiativer kan gøre at vi får trukket interesserede indenfor i klubben, og hvordan kan vi fastholde 
dem, når først de er meldt ind? 
 
Der kan sikkert findes på mange gode idéer, men de skal føres ud i livet via et stykke arbejde, og 
som situationen er lige pt., så er det ikke i bestyrelsen at den ekstra arbejdsindsats skal findes. 
Formanden, kassereren og sekretæren er nøglepersoner i klubben, men samtidigt er det også dem, 
der er er hårdest hængt op hvad angår arbejde, fritid og familie. Derfor vil der ske nogle 
nedskæringer i serviceniveauet, og vi håber på at medlemmerne har forståelse herfor. Med 
forståelse menes også at man ikke bebyrder bestyrelsen med unødige opgaver. Man må godt lige 
prøve at klare tingene selv inden man læsser dem over på de personer, som i forvejen er 
overbebyrdede.  
 
Personligt har jeg selv følt mig slidt, og lysten til at udføre det organisatoriske arbejde kan 
efterhånden ligge på et meget lille sted. Jeg kan kun være glad for at Per tager så stor del af det 
daglige slæb. Ellers havde jeg for længst fundet noget andet at bruge min fritid på. 
 
Jeg vil derfor gerne slutte beretningen med en lettere omskrivning af et gammelt citat: ”Spørg ikke 
hvad din skakklub kan gøre for dig. Spørg hvad du kan gøre for din skakklub!! 
 

Thomas Larsen 


