
Nye pejlemærker for en fantastisk klub 

Nogle ord om klubbens fremtidsplaner fra formanden. 

 

Da jeg for to måneder siden blev valgt som ny formand for 
ASK, lovede jeg at uddybe mine tanker om klubbens 
fremtid, når jeg havde haft lejlighed til at sætte mig mere 
grundigt ind i tingene. Siden har jeg derfor talt, telefoneret 
og mailet med rigtig mange – jeg har været i dialog med 
omkring 30 medlemmer og andre folk i skakmiljøet, som er 
kommet med deres input og synspunkter 
 
Det har været en utrolig positiv oplevelse. Jeg oplever, at 
der er en virkelig god stemning omkring klubben. Og at 
mange er villige til at yde en indsats nede i klubben med 
store og små opgaver. Det er helt afgørende, for Allerød 
Skakklub er drevet af frivillige ildsjæle. 
 
Hvad har jeg så fået ud af de mange dialoger? 
 
Hovedkonklusionen er, at Allerød er en særdeles 

veldrevet og velfungerende klub, men også at der er brug for et serviceeftersyn af nogle af aktiviteterne. 

Efter formandsvalget den 25. februar nævnte jeg tre pejlemærker for klubben, og dem vil jeg nu uddybe set 

i ovenstående perspektiv: 

1. En aktiv breddeklub med gode klubaftener, mange turneringer og unikke sociale aktiviteter 

Klubbens medlemmer er generelt meget positive over for klubbens aktiviteter, men der er et ønske om 

flere seriøse partier og mere træning. Jeg fornemmer klart, at skakspillere i dag har andre forventninger 

end for kun få år siden. Der er flere og flere skakspillere – uanset om ratingtallet er 1200, 1600 eller 2000 – 

der gerne vil bruge klubben til at dygtiggøre sig. 

Derfor vil vi allerede i den kommende sæsonplan indbygge faste træningsdatoer og flere turneringspartier: 

 Der lægges faste træningsdatoer for 2.-3. holdet ind i planen, og vi vil undersøge, om der er 

interesse for træning blandt 4. holdets spillere og nybegyndere i klubben. 

 Tematurneringen i august får fokus på temaer i f.eks. midtspillet frem for bestemte åbninger, så 

man får en bedre skakforståelse, uanset hvilke åbninger man spiller. 

 ASK EMT spilles fortsat over 5 runder i september. 

 Klubturneringen komprimeres, så den starter og slutter samtidig med holdturneringen. Dermed 

undgår vi for meget ”tomgang” midt i sæsonen. Basisklasserne spiller 7 runder, og Mesterklassen 

enten 5 eller 7 runder afhængig af tilmeldingerne. 

 Der kommer en ny, 5-runders forårs-EMT i april-maj, som er åben for alle skakspillere. 

 Der bliver indført en hurtigturnering, som løber over hele sæsonen. Her kan man spille så mange 

eller så få runder, som man har lyst til. Hurtigturneringen er et tilbud om to seriøse partier på de 

klubaftener, hvor man ikke har et koordineret parti eller træning. 

 Knock Out-hurtigturneringen spilles fortsat i maj 

 Vi fortsætter med de sociale aktiviteter, bl.a. juleafslutning, venskabsklubben i Berlin og 

Möllegårdstur. Sæt gerne kryds ud fra weekenden 22.-23. april 2017, hvor turen igen går til Sverige! 



Og så er det fortsat sådan, at hvis man bare vil ned i klubben og spille et slag skak mod dem, man kender, ja 

så gør man naturligvis det. 

2. Juniorarbejdet skal prioriteres endnu højere 

Det har været en af mine største fornøjelser som ny formand at opleve glæden blandt juniorerne ved at 

spille skak nede i klubben om torsdagen. Og jeg er også rigtig glad for, at flere medlemmer har meldt sig 

som trænere for juniorerne – det betyder rigtig meget for klubben. 

Med to gode juniortrænere (Anders Rossen-Jørgensen og Jesper Schultz Pedersen) er der styr på tingene. Vi 

har også fået engageret to ”reservetrænere”, idet Torben Olsen og Casper Schultz har sagt ja til at træde til 

og afløse, hvis Anders eller Jesper må melde afbud. 

Vi har en efter danske forhold stor juniorafdeling, og den må gerne blive endnu større. Næste opgave bliver 

at mobilisere flere børn og unge – og frem for alt fastholde dem i skakken og i klubben. Et konkret initiativ 

bliver at arrangere et Ungdoms Grand Prix for 8. hovedkreds, der er åbent for både klub- og 

skoleskakspillere. Det er ikke 100 % sikkert, at Allerød Skakklub får den opgave, men det ligger i kortene, og 

vi vil gerne. 

Vi skal gradvist have integreret de unge mennesker i klublivet, efterhånden som de alders- og 

spillestyrkemæssigt er klar til det. Her skal der gøres en indsats, for set over en årrække får vi for lidt ud af 

den gode juniorafdeling i form af nye generationer af klubspillere. 

Jeg har fået flere gode forslag til, hvordan vi løser den opgave. En af mulighederne er at udarbejde nogle 

individuelle planer eller målsætninger for juniorspillerne, efterhånden som de er klar til det. Der er også 

andre forslag, som vi skal have set nærmere på. 

Endelig skal vi som klub være med til at støtte op om skoleskakken på de lokale skoler. Det vil både gavne 

skoleskakken og give os mulighed for at rekruttere spillere til juniorafdelingen. 

3. Bedre rammer for de stærkeste spillere i klubben (1900+) 

Oprykningen til 2. division er et kæmpe boost for klubben, men vi bliver samtidig udfordret af, at en del 

stærke spillere gennem en årrække har valgt at spille for andre hold, herunder klubber i Skakligaen. Derfor 

er vi ved her i foråret at se på det samlede koncept for de stærkeste spillere. 

Sammen med holdlederen for 1. holdet Paul Brøndal og Nils Hoffmann fra bestyrelsen er jeg ved at 

udarbejde et samlet træningskoncept for 1. holdet og de ”boblere”, der ratingmæssigt er tæt på holdet. 

Ideen er at skabe et attraktivt miljø for stærke og ambitiøse klubspillere. Der opstilles samtidig en 

målsætning om, at 1. holdet senest om tre år skal være blandt de tre bedste hold i 2. division. Det er et 

meget ambitiøst mål, men hvis man ikke sætter målsætningerne højt, kommer man ingen vegne. Holdets 

nuværende spillestyrke vil give en placering mellem nr. 5 i 2. division og nr. 3 i Mesterrækken, så der skal 

bygges noget på. 

Et første skridt er, at vi har knyttet GM Carsten Høi til klubben som ny træner for 1. holdet. Med Carsten får 

vi en erfaren og stærk spiller med solid trænererfaring. Det vil gavne de nuværende spillere og samtidig 

sende et signal til omverdenen om, at vi har gang i noget nyt og spændende for 1900-2200-spillere. 

Medlemsrekruttering 

ASK er en af landets største klubber. Vi har gennem mange år ligget mellem nr. 3 og nr. 9 – aktuelt er vi på 

7. pladsen, målt på antal medlemmer. Det er en stor anerkendelse af det arbejde, der er gjort under Steen 



Hagstrøms formandskab – og det er et resultat af mange gode klubfolks lange seje træk med at skabe et 

godt skakmiljø. 

Vi har dog ikke tænkt os at hvile på laurbærrene. Allerede i den kommende sæson vil vi se på, hvordan vi 

kan få flere nye medlemmer til klubben. Og vi vil udvikle et introduktionsprogram, så nye medlemmer føler 

sig velkomne og bliver godt integreret i klubben fra første klubaften. 

Jeg kan samtidig fortælle, at Dansk Skak Union og GM Sune Berg Hansen har peget på Allerød Skakklub som 

den ene af kun to klubber, der skal deltage i et nyt og ambitiøst forsøg på medlemsrekruttering. Sammen 

med Aalborg Skakforening skal vi udvikle og afprøve konceptet. Hvis det bliver en succes, skal det bredes ud 

til hele landet. Indtil videre er det kun på skitseplanet, men vi kan være stolte over, at netop vores klub er 

blevet udvalgt. Jeg vil selvfølgelig fortælle mere, så snart der er nyt fra den front. 

Økonomi 

Klubben økonomi er sund, men de fleste af kontingentkronerne går til DSU, og vi bliver udfordret af 

stigende udgifter. Derfor kommer vi med budgettet for 2017 til at se på, hvordan vi sikrer balance i 

klubbens drift. 

Jeg skal for god ordens skyld nævne, at vi hverken har sponsorer på Champions League-niveau, rige onkler i 

Amerika eller mystiske papkasser med penge til at betale hel- eller halvprofessionelle spillere. ASK er en 

klub, hvor vi formår at holde gang i mange aktiviteter for få midler, og det billede vil næppe ændre sig. 

Afrunding 

Jeg håber, at denne ikke helt korte gennemgang kan give et billede af, hvor jeg gerne ser klubben bevæge 

sig hen i de kommende år. 

”Foreningsdanmark” – idrætsklubber, skakklubber og hvad man ellers finder af foreninger – bliver i disse år 

udfordret af en ny og individualiseret kultur. Flere og flere danskere ser først og fremmest deres lokale klub 

som et sted, hvor man kan få en række services til brug for ens personlige udvikling og behov. 

Det er en kultur, som vi skal håndtere, og det er en af årsagerne til, at vi i ASK vil udvikle nye træningstilbud 

og tilbyde flere turneringspartier i sæsonens løb. Men jeg vil også gerne understrege, at man som medlem 

selv en gang imellem må bidrage til arbejdet i klubben. Ellers hænger tingene ikke sammen. Som nævnt i 

indledningen har jeg heldigvis fået mange positive tilbagemeldinger fra folk, der gerne vil yde en indsats. 

Den allervigtigste pointe er, at Allerød Skakklub skal være et samlet hele. De særlige tilbud til bestemte 

grupper af spillere (mesterspillere, juniorer, m.fl.) skal være forankret i klubben på en naturlig måde. 

Derfor skal vores nye 1. holds-satsning ses som en integreret del af klubben. Spillerne får et særligt tilbud, 

og flere af dem har til gengæld sagt ja til blandt andet at træne 2.-3. holdet, holde oplæg til 

tematurneringer eller være juniortræner. Juniorerne skal ud over selve juniortræningen gradvist motiveres 

til at spille mod os andre i den ”voksne” del af klubben. Den nye hurtigskak-turnering kan forhåbentlig 

medvirke til dette. 

Afslutningsvis vil jeg sige en stor tak til de mange, som har brugt tid på at tale og maile med mig. Skulle der 

være nogen, jeg ikke har fået talt med, men som gerne vil til orde, er de meget velkomne til at tage fat i mig 

nede i klubben, ringe eller sende en e-mail. 

 

Med skaklige hilsner, 



Jakob Werner 

Formand, Allerød Skakklub 

Telefon 24 89 56 60 

E-mail jw@telegraph.dk 
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