
Formandens beretning 

 

Beretningen starter med holdskakken, hvor det blev til hæderlige placeringer for begge hold. Jeg 

havde et lille håb om at 1. holdet kunne forbedre sidste års 4. plads, men det var vi aldrig i 

nærheden af, og vi måtte nøjes med en placering som nr. 5. Generelt klarede vi os fint mod 

topholdene, men til gengæld formåede vi ikke at slå bundholdene tilstrækkeligt overbevisende. 

Kenneth og undertegnede delte topscorerværdigheden med 4 points. 2. holdet klarede en flot 4. 

plads efter en fin slutspurt. Jørgen Scheuer var holdets pointsluger med 4½ point på 1. brættet. 

Det skal også bemærkes at holdet kun tabte to partier uden kamp til trods en lille spillertrup. Det er 

godt at se, at der er stor opbakning omkring holdskakken. 

 

I klubturneringerne vandt Daniel hurtigskakken efter et tæt opløb med undertegnede. Dette gentog 

sig i lynmesterskabet, som måtte afgøres i omkamp, hvor Daniel trak det længste strå. I ”Spil når du 

vil” var Scheuer bedst, mens undertegnede blev klubmester med den perfekte score 7/7. Ole vandt 

Gruppe 2, og scorede samtidigt points nok til at vinde den samlede sæsonstilling foran Per, 

Formanden og Scheuer.  

I øvrigt skal alle deltagerne roses for at det i år var meget nemt at få afviklet alle partierne. Vi slap 

for den sædvanlige byge af afbud og udeblivelser. Aktiviteten på klubaftenerne dog let nedadgående, 

og jeg kan kun opfordre klubbens medlemmer til at møde op og være med. 

 

I år havde vi hele 5 deltagere med i Nordsjællands weekend EMT, og det blev til to 1. præmier, idet 

Finn L og Daniel vandt deres grupper. Derudover er de mest nævneværdige resultat nok 

gruppesejrene til Daniel i Taastrup Quick Weekend og Kronborg Chess Open. 

 

Viking Cup var igen i år velbesøgt, og deltagerantallet endte på 91 efter at vi en overgang måtte 

oprette en venteliste, da vi var ved at løbe tør for plads. For 8. gang var det Sune Berg Hansen, der 

tog hjem med 1. præmien i lommen. Daniel vandt 2. klasse med maksimumpoints, mens Ole tog en 

ratingpræmie i 3. klasse. Juniorturneringen havde 14 deltagere – desværre dog ingen af klubbens 

egne juniorer. 

I juniorafdelingen bliver der stadig gjort et godt stykke arbejde af alle vores juniortrænere. 

Gennemstrømningen er dog stor og det er svært at fastholde juniorerne i mere end en sæson eller to. 

Vi kan kun håbe på, at vi har sået nogle frø, som gør at juniorerne på et senere tidspunkt genfinder 

lysten til at spille skak. 

 

Organisatorisk er det ingen hemmelighed at bestyrelsen har været hårdt spændt for i den seneste tid. 

Husk nu at hjælpe til med opstilling og oprydning på klubaftenerne, så vi ikke slider for meget på 

de samme personer. Desuden ville det være dejligt hvis nogen havde lyst f.eks. til at fremvise 

partier på en klubaften eller skrive et indlæg til hjemmesiden. 

 

110 års jubilæet har vi valgt at fejre relativt stille, men helt ubemærket skal det nu alligevel ikke gå 

hen. Derfor vil bestyrelsen gerne invitere klubbens medlemmer til en lille jubilæumsmiddag. Det 

kommer til at foregå på en klubaften i løbet af efteråret. Jeg håber at se så mange af jer som muligt 

til denne fejring. 

 

Til slut er der kun at ønske alle Frederikssund Skakklubs medlemmer en god og gevinstfyldt sæson. 

 

Thomas Larsen 


