
Formandens beretning

Så er det tid til at kigge tilbage på sæsonen der gik. 
Vi starter  med holdskakken, hvor 1. holdet var oppe imod stærk modstand. Set i det lys  var 5. 
pladsen helt i orden, og selv om vi lå i betænkelig nærhed af bunden, så holdt vi nedrykningsstregen 
på afstand. Per leverede en fremragende sæson med 6 points i 7 kampe, og han har nu for første 
gang over 2000 i rating.

2. holdet var overmatchede i B-rækken, men det blev da til en enkelt sejr. 8. pladsen kunne holdet 
ikke  løbe  fra,  selv om holdet  samlet  var  et  point  over  forventet  score.  Jørgen  Slotsgaard  blev 
topscorer med 2½ point.

Videre  til  de  interne  klubturneringer.  Både  hurtigskakken  og  ”spil  når  du  vil”  blev  vundet  af 
undertegnede, mens Daniel vandt lynmesterskabet. I klubmesterskabet slog alle hinanden på kryds 
og tværs i gruppe 1 og føringen skiftede flere gange. Da røgen lettede var Stefano og jeg selv på 5 
points, og der måtte dobbelt omkamp til før undertegnede kunne kåres som årets mester. Det gav 
også sejr i den samlede sæsonstilling foran Stefano, Valdemar og Roar. Klubmesterskabets gruppe 
2 blev vundet af Leif, der førte fra start til slut.

I eksterne turneringer har Daniel været vores mest aktive medlem, men Leif og Finn L har også 
været ude og repræsentere klubben uden dog at præstere resultater ud over det forventede. Jeg kan 
kun opfordre alle vores medlemmer til at komme ud og deltage i de mange fremragende turneringer 
i nærområdet. 
Viking Cup havde 92 deltagere, hvilket var det højeste antal siden 1991. Specielt juniorturneringen 
var godt besøgt. Svenske Daniel Semcesen vandt mesterklassen, og Kenneth tog 2. præmien i 1. 
klasse. Det skal også bemærkes, at vores juniorer Simon og Magni scorede hhv. 4 og 3 points. Tak 
til Nordea for at støtte turneringen økonomisk og tak til alle jer, der var med til at arrangere.

Medlemsmæssigt er vi gået lidt frem på det seneste – ikke mindst fordi juniorerne nu er begyndt at 
melde sig ind. Pt. har vi 27 medlemmer, og det er godt at se at næsten alle deltager i klub- eller 
holdskak.

Jørgen og Aage har sammen med et par hjælpere gjort en fremragende indsats som juniorledere. 
Desværre har Aage valgt at prioritere andre fritidsaktiviteter højere i den kommende tid, så vi har en 
opgave som klub at udfylde det hul, der er opstået efter ham.

I efteråret satte jeg mig for at få lavet et nyt design til klubbens hjemmeside baseret på det meget 
brugte wordpress-format. Selv om det kostede en del arbejdstimer, og der stadig er udeståender, så 
fik siden et tiltrængt løft, og det gav nogle nye spændende tekniske muligheder, og undertegnede 
sparer en del tid i forbindelse med vedligeholdelsen af siden.
Jeg savner dog at klubbens medlemmer byder ind med indlæg til siden – specielt hvis de er ude og 
spille  eksterne  turneringer.  Det  er  meget  mere  interessant  at  høre  folks  egen  version  af 
begivenhederne, i stedet for hvad jeg nu kan læse i en turneringstabel.

Selv om jeg i sidste års beretning erklærede at jeg ville skære kraftigt ned på det antal timer jeg 
bruger på skakorganisatorisk arbejde, så er det ikke lykkedes helt. Det er til dels min egen skyld og 
desuden er arbejdsmængden da aftaget en smule. I det seneste års tid har jeg været dommer i 2 



internationale turneringer, og det betaler sig at være aktiv, for jeg er blevet udtaget til at være en ud 
af 7 danske dommere ved Skak-OL i Tromsø.
Desuden må jeg i al beskedenhed nævne, at jeg ved DM i påsken modtog Dansk Skak Unions 
hæderstegn  for  8.  Hovedkreds.  Det  er  kun  2.  gang  at  hæderstegnet  er  gået  til  et  medlem  af 
Frederikssund Skakklub, og det er naturligvis noget jeg er meget stolt og beæret over.

Skakreglerne justeres med jævne mellemrum, og jeg vil opfordre til  at man sætter sig ned med 
seneste nummer af Skakbladet og kigger de beskrevne regelændringer igennem. Læg særligt mærke 
til  afsnittet  ”Spillernes  opførsel”,  hvor  der  nu  står,  at  det  ikke  længere  er  lovligt  at  have  en 
mobiltelefon eller andet elektronisk kommunikationsudstyr på sig mens partiet er i gang. Selv om 
man har slukket mobilen, så risikerer man alligevel at blive dømt som taber af et parti, hvis man har 
den i lommen. Reglen er indført for at forhindre snyd, og der har for nylig været et eksempel på 
dette i en dansk turnering.

Økonomisk  har  klubben  ingen  problemer,  og  kassererens  største  bekymring  er  at  få  inddrevet 
kontingentet. Bestyrelsen er gået over til at udsende kontingentopkrævninger pr. e-mail for at spare 
en del arbejde, men det har vist sig, at det lige kræver lidt tilvænning hos medlemmerne.

Klubaftenerne kører i reglen godt, men vi er stadig afhængige af enkeltpersoner, så herfra skal der 
lyde en opfordring til at hjælpe med opstilling, oprydning, kaffebrygning, opvask og alt det andet, 
der får klubben til at køre en torsdag aften. 

Min slutreplik i denne beretning bliver følgende: Hav en rigtig god sæson, og sørg for at komme ud 
og spille noget skak.

Thomas Larsen


