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Allerød Skakklub – formandens beretning 2017 

Ved klubbens generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 

Jeg vil starte min første formandsberetning med en lille historie fra det virkelige liv – fra Allerød 

Skakklub. I november havde vi besøg af Skakbladets redaktør gennem 39 år, Thorbjørn Rosenlund, 

som skulle skrive en reportage om vores træning for begyndere. 

Thorbjørn ankommer til klubben og går efter lyden – ned til lokalet i den anden ende af etagen. 

Her går det op for ham, at lyden ikke stammer fra begyndertræningen, men fra juniortræningen, 

hvor der er fyldt med børn og godt gang i den. 

Da han kommer ud af juniorlokalet, ser han Carsten Høi gå ind i et af de små rum. Han skynder sig 

derned – og finder ud af, at det heller ikke er begyndertræningen, men derimod 

førsteholdstræningen. Først i tredje forsøg finder han begynderholdet, hvor David og Ebbe er ved 

at folde sig ud med en træningsseance. Til slut får vi Thorbjørn overtalt til at spille en runde i 

hurtigturneringen. 

Den her lille historie har selvfølgelig den pointe, at der sker rigtig meget i vores klub. Og at man 

kan spille og træne skak, uanset alder og spillestyrke. Nogle aktiviteter er for alle, andre er kun for 

nogle udvalgte. Men alle kan finde muligheder. Det er den filosofi, som klubben efter bestyrelsens 

og min mening skal bygge på. Det er det, vi har gjort i den forløbne sæson, og vi vil efter bedste 

evne fortsætte udviklingen i den kommende sæson og i årene fremover. 

--- --- --- 

Det forløbne år har været særdeles begivenhedsrigt for klubben. Og heldigvis mest for det positive 

– 1. holdet rykkede op i 2. division efter en enkelt sæson i Mesterrækken, og vi har 

medlemsfremgang. Vi er en af Danmarks mest aktive turneringsarrangører, og i denne sæson har vi 

videreudviklet nye aktiviteter ud fra medlemmernes ønsker og forventninger. 

På kun et år – siden sidste generalforsamling – er vi gået frem fra 70 A-medlemmer til nu 75 A-

medlemmer. Dermed er vi gået fra at være Danmarks syvende største klub til at være den 

femtestørste. 

Regner man B-medlemmerne med, ser det endnu bedre ud. Så er det samlede medlemstal gået fra 

81 til 94 medlemmer; en fremgang på 15 procent. 

--- --- --- --- --- 

Hvis flere skakklubber klarede sig lige så godt som Allerød, kunne skakkens medlemskrise 

afblæses. Desværre går det ikke lige så godt alle steder som her i klubben. DSU mister ikke så 

mange medlemmer som for år tilbage, men der siver i gennemsnit ca. 1 procent pr. år, og det er 

selvfølgelig ikke holdbart. 

Derfor igangsatte DSU projekter om medlemsrekruttering i Aalborg og her i Allerød. Det er 

kommet vores klub til gode i form af Facebook-annoncering, betalt af DSU, som skabte kontakt til 

helt nye ansigter. Og det var medvirkende til, at vi fik stablet et koncept for begyndertræning på 

benene. En svær opgave, for vi vidste jo ikke på forhånd, hvem der ville komme, hvor mange, og 

hvad deres skaklige forudsætninger var. Opgaven er blevet løst på en overbevisende god måde af 

David Christophersen, assisteret af Ebbe Schultz – en stor tak til jer begge for det. 
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Også en tak til IM Jakob Aabling-Thomsen, der på vegne af DSU har ledet projektet på god og 

fleksibel vis. 

DSU har nu besluttet at tilbyde andre klubber at tage ideen op – det kræver noget af klubben, men 

det er helt sikkert en vej ud af krisen for dansk skak. For vores klub har det givet et ekstra skub 

fremad, og begyndertræningen er også efterspurgt af klubbens svagere spillere. 

Jeg er glad for, at David fortsætter indsatsen i form af en skakcafé målrettet begyndere, let øvede og 

klubspillere med rating under 1400. Her i forårssæsonen i alt syv gange, og så kører konceptet 

videre i næste sæson. Skakcafeen er et træningstilbud, men under afslappede former og med 

udgangspunkt i spillernes konkrete ønsker. Man kan få gennemgået et parti, lære om en bestemt 

åbning eller høre mere generelt om åbningsprincipper, midtspil, slutspil eller noget helt fjerde. 

--- --- --- 

Klubturneringen og EMT’erne har stabile og høje deltagerantal med 35-40 spillere pr. turnering. 

Nordsjælland Weekend EMT (den tidligere NSU-turnering) har vi nu arrangeret tre år i træk med 

henholdsvis 64, 72 og 76 deltagere. Dermed organiserer vi Danmarks sjettestørste koordinerede 

turnering! 

Hovedkredsen har bedt os arrangere turneringen i de kommende år, og det vil vi som 

udgangspunkt gerne, hvis vi kan lave en fornuftig aftale om det, herunder ikke mindst om de 

økonomiske rammer. 

Det kunne være sjovt at videreudvikle turneringen, så flere spillere med 2200-2300 i rating, og 

måske også titelholdere, vil deltage.  Derfor har klubben gennem 8. hovedkreds foreslået, at 

Skakligaens runde bliver flyttet til en anden weekend – og for få dage ændrede DSU faktisk 

rundelægningen, så Skakligaen flyttes en uge. Det åbner nye muligheder for EMT’en, som vil blive 

spillet den første weekend i januar 2018. 

--- --- --- 

I januar i år spillede vi Allerød Lynmesterskab, som overraskende, men fortjent, blev vundet af 

Hans Samuelsen. 

Knock out-hurtigturneringen i maj havde 48 deltagere og blev vundet af Kåre Kristensen – i år 

spilles turneringen lørdag den 6. maj. Tilmeldingen er åben! 

Sidste års simultan mod netop Kåre var velbesøgt, og vi fik også et par af juniorerne til at spille 

med. I år har man chancen for at prøve kræfter med en stormester, nemlig Carsten Høi. Det sker 

torsdag den 6. april. 

Vi har til denne sæson indført nogle turneringsmæssige nyskabelser: En 5-runders forårs-EMT, der 

spilles som en Schweizer, og som jeg håber, mange vil deltage i (og hvor tilmeldingen også er åben). 

En hurtigskakturnering, som løber over hele sæsonen. Og en klubturnering på kun 7 runder 

parallelt med holdturneringen. 

Ideen bag de nye tiltag er at sikre, at der hver torsdag i sæsonen er et seriøst skakligt tilbud, uanset 

ens spillestyrke. Medlemmerne har umiddelbart taget godt imod de nye initiativer, som selvfølgelig 

vil blive evalueret i slutningen af sæsonen. 
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Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en særlig tak til Lars Johansen for hans enorme indsats 

som turneringsleder. Senest har han introduceret det betalingsmodul, der gør det nemt at tilmelde 

sig og betale indskud online. Det er et stort fremskridt. 

--- --- --- 

Resultatformidlingen foregår også lynhurtigt online, så jeg vil begrænse mig til at nævne de 

vigtigste resultater: 

Michael Madsen vandt klubmesterskabet efter omkamp mod Mikael Ramkilde. De fik begge 6 

point af 8 i Mesterklassen. 

Gruppe 1 blev vundet af Steen Rosenkilde, gruppe 2 af Albert Lyng Petersen og gruppe 3 af Troels 

Jacobsen. Gruppe 4 blev vundet på deling af Bjørn Mossige og Jan Engelund Knudsen. Juniorernes 

klubmesterskab blev vundet af Lucas Buhelt efter tæt kamp mellem flere spillere. 

I holdturneringen vandt 1. holdet Mesterrækken og rykkede op i 2. division; holdet har det i denne 

sæson som ventet svært og kæmper i bunden. 

2. holdet blev nummer 4 i Mesterrækken, og også denne sæson tegner til en midterplacering. 

3. holdet blev nummer 3 i A-rækken og var tæt på at rykke op efter en fin præstation. I denne 

sæson har holdet det svært, men har gode chancer for at blive i rækken. 

4. holdet sluttede på en 6. plads i B-rækken. Holdet scorede langt over forventet, og der var flere 

gode individuelle præstationer. Det gør sig også gældende i denne sæson. 

8. hovedkreds har i dette års turnering besluttet at lave en forsøgsordning, så nogle af 

søndagskampene afvikles som hverdagskampe. Allerød Skakklub stemte imod på delegeretmødet, 

og det har desværre vist sig at fungere præcist lige så dårligt som frygtet. Vi arbejder for, at 

ordningen droppes fra næste sæson, og jeg ved, at man andre steder gør det samme – så det tegner 

til, at vi kommer tilbage til det normale til næste holdturnering. 

Vi har også haft et 4-mands hold med i juniorholdturneringen, der spilles for 1., 2. og 8. 

hovedkreds. Det blev til en fin 6. plads i en ret stærkt besat turnering. 

--- --- --- --- --- 

Allerød Skakklub er naturligvis – som det fremgik af den lille indledende historie – ikke kun for 

begyndere. Vi har noget at tilbyde alle, uanset alder, spillestyrke og ambitionsniveau. 

Vi har i efterhånden adskillige år tilbudt 1. holdets spillere træning, og det koncept er blevet 

videreudviklet i samarbejde med 1. holds-spillerne. Efter mange år med Kåre Kristensen som en 

dygtig og vellidt træner indgik klubben i foråret en aftale med GM Carsten Høi. Aftalen indebærer, 

at Høi træner 1. holdet fire gange i løbet af sæsonen og desuden holder et foredrag til 

træningsdagen i oktober. Stormestertræningen kombineres med yderligere fire træningssamlinger, 

hvor 1. holdet undervises online af den serbiske IM’er Stupavsky. 

Målet på den korte bane er at øge spillestyrken og holdånden på 1. holdet samt at have et godt 

tilbud til ambitiøse mesterspillere og til juniorer med mesterspiller-potentiale. På den lidt længere 

bane håber jeg, at vi kan etablere klubben som fast inventar i 2. division. Det kræver tilgang af 

stærke spillere, og de kommer kun, hvis vi kan tilbyde noget relevant for dem. 
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Til gengæld for træningen forventer klubben, at nogle af de stærke spillere en gang imellem 

underviser os andre. Det har givet nogle rigtigt spændende klubaftener med træning eller 

tematurnering, hvor Paul Brøndal, Per Sørensen og Jesper Schultz har trænet 2.-3.-holdet, og hvor 

træningen også har været åben for andre spillere. 

I oktober afholdt vi for første gang en skaktræningsdag for hele klubben. Det er et initiativ, som er 

kommet fra Paul Brøndal og Nils Hoffmann, og som de to selv påtog sig at udvikle. Jeg tænkte 

dengang, at hvis vi kan få 10-15 deltagere, vil det være fint. Der kom 26, og vi har fået ros for 

arrangementet, så vi gentager succesen til næste sæson. 

Ud over de nye aktiviteter holder vi selvfølgelig fast i de velkendte arrangementer, hvor det sociale 

betyder mindst lige så meget som det skaklige. Jeg tænker her på Møllegårdsturen og vores 

venskabsklub i Berlin. Møllegårdsturen foregår i weekenden lige efter påske, så sæt kryds i 

kalenderen ud for den 22.-23. april. 

--- --- --- 

Juniorafdelingen er stor, aktiv og i fremgang – en stor tak til de faste trænere Jesper Schultz-

Pedersen og Anders Rossen-Jørgensen, til Torben Olsen, der hjælper til en gang imellem, og til 

Rita Lyng Petersen som kontaktperson til forældre og skoleskak. 

I januar afholdt vi en meget vellykket juniorturnering med 30 deltagere, og det viser bare, at 

interessen for skak fortsat er levende blandt børn og unge. 

Med vores store og aktive juniorafdeling er der et stort potentiale. Magnus Carlsen-effekten og 

skoleskakkens succes gør potentialet endnu større. Opgaven er at omsætte potentialet til blivende 

medlemmer, og det er noget, bestyrelsen vil prioritere højt. Jeg håber, vi kan give ekstra skrue til 

juniorarbejdet allerede i den kommende sæson. 

Det kræver, at vi kan få yderligere et par medlemmer til at hjælpe med omkring juniortræningen – 

hvis nogen har lyst til at give en hånd med, så meld jer gerne under fanerne! 

--- --- --- 

Ikke alt er lutter lagkage. Vi har fantastiske lokaler og et godt samarbejde med kommunen og 

pensionisthusets bestyrelse – takket være først Ebbes og nu Steen Hagstrøms store indsatser – tak 

til jer begge for det. Men en gang imellem er det temmelig ”kommunalt” med flere forskellige 

bookingsystemer. Klubben skylder Steen en meget stor tak for, at du gider tage alt bøvlet og klare 

bookingerne. 

Senere i aften vil klubbens kasserer fremlægge et regnskab for 2016, der viser et markant 

underskud – og derefter et budget for 2017, der viser overskud. 

Jeg vil ikke gå i detaljer med det nu, for det vil Ejgild gøre, men blot nævne, at underskuddet i 2016 

er udtryk for en bevidst prioritering i bestyrelsen. Der har dels været nogle ekstraordinære 

omkostninger, dels har vi investeret lidt af formuen i at udvikle klubben. De kommende år forudser 

vi en stabil udvikling med små overskud. 

En anden udfordring bliver at få flere stærke spillere til klubben. Vi har brug for gode spillere til at 

lære os andre, hvordan man spiller skak. Det kræver særlige tilbud og muligheder. Vi er nået langt i 

denne sæson, og vi vil fortsætte med at udvikle på konceptet. 
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Vores største udfordring er at blive bedre til at ”uddanne” nye spillere. At få flere juniorer til at 

spille skak hele livet – enten i Allerød – eller sådan, at de vender tilbage til Allerød, når de er 

færdiguddannede andre steder. Det er en hård nyser for ALLE skakklubber og for mange 

foreninger i det hele taget. Men det er en vigtig opgave, for vi har både brug for nye mesterspillere, 

basisspillere og for, at der også i fremtiden er nogen til at lave det frivillige arbejde. 

--- --- --- 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de mange mennesker, som har ydet en frivillig 

indsats for klubben i det forløbne år. Uden denne indsats fra holdledere, trænere, revisorer og en 

masse andre kan klubben ikke fungere. 

En særlig tak går til mine kolleger i bestyrelsen, hvoraf nogle allerede er blevet nævnt i forskellige 

sammenhænge. Og hvor jeg i tilknytning hertil vil fremhæve Steen Hagstrøm, der yder en kæmpe 

indsats som kantinemand; Ejgild Nielsen, der styrer klubbens økonomi med sikker hånd; Jesper 

Fris, der blandt meget andet er indvalgt i hovedkredsens bestyrelse; og Birger Hagstrøm, der 

arrangerer Møllegården, tyskernes besøg og har flere opgaver i regi af hovedkredsen. 

--- --- --- 

Afslutningsvis et par ord om næste sæson: Der vil vi bygge videre på de velkendte såvel som de nye 

aktiviteter, som klubbens medlemmer har taget godt imod. 

Jeg håber, at vi kan tilføje yderligere et element, nemlig muligheden for at lave små studiekredse 

eller private træningssessioner på klubaftenen. 

Allerede i denne sæson har der været flere af den slags initiativer: Et par af førsteholdsspillerne har 

stukket hovederne sammen for at se på et bestemt åbningstema; 2. holdet lavede sin egen 

partigennemgang; og der har været ideer fremme om en studiekreds om, hvordan man bruger 

computerprogrammer til at blive en bedre spiller. 

Vi har rammerne til det hernede i klubben, og det er med til at gøre det både sjovt og lærerigt at 

være til en almindelig klubaften. Mangler man et lokale at være i, så tag en snak med Steen 

Hagstrøm eller mig. 

Jeg synes, det er nogle virkeligt gode initiativer, og jeg vil opfordre til at fortsætte ad det spor. Det 

kan være improviseret eller mere organiseret – det er jer, kære klubmedlemmer, der bestemmer! 

Tak for ordet! 

 

 


