Formandsberetning Allerød Skakklub 2017 – til GF 22. februar 2018

En aktiv klub med aktive spillere – ASK formandsberetning
Jeg har kaldt dette års formandsberetning for ”en aktiv klub med aktive spillere”. Og det er der gode
grunde til.
I det forløbne år har vi holdt fast i den flotte medlemsfremgang. For to år siden var vi 70 A-medlemmer.
Sidste år var det tal steget til 75, og nu er vi oppe på 77 A-medlemmer – en fremgang på 10 procent. Dertil
kommer 15-20 B-medlemmer, hvoraf flere er meget aktive både i vores og andre klubber.
Det er en positiv udvikling. Det, som glæder mig mest som formand, er imidlertid, at spillerne er mere
aktive end nogensinde, og at der sker så meget på klubaftenerne.
Vi har et tætpakket program for hele sæsonen, og som kronen på værket har vi nu fire år i træk holdt en
flot Nordsjælland Weekend EMT. I 2017 med 76 deltagere og i 2018 satte vi rekord med 102 tilmeldte og
en stærk øverste gruppe.
En hurtig optælling viser at 85 procent af klubbens voksne A-medlemmer er aktive, forstået på den måde,
at de har spillet med i mindst én rated turnering.
De fleste spiller meget mere, og jeg glæder mig som formand over, at vores ratingliste afspejler aktive
spillere. Dertil kommer juniorafdelingen, hvor der også er godt gang i den – men måske ikke helt så godt,
som vi gerne vil have; mere om det senere.
--- --- --Nogle af vores naboklubber har for nyligt meldt nogle meget ambitiøse målsætninger ud, blandt andet
omkring medlemstal og placering i Skakligaen. Det giver mig anledning til at gentage min vision for klubben,
som der er opbakning til i bestyrelsen:
Allerød Skakklub skal være stedet, hvor man kan dyrke skak på det niveau og i det omfang, man ønsker –
lige fra nybegyndere over rutinerede klubspillere og til stærke mesterspillere. Vi skal have gode tilbud om
turneringer og træning til alle uanset spillestyrke. Og så skal vi holde fast i det sociale element, herunder
Møllegårdstur og andre af de aktiviteter, som er hyggelige, sjove og binder klubben sammen.
Vi skal være store, men vi behøver ikke være de største.
Vi skal være en stor klub, for så er det nemmere at finde økonomi og frivillige ledere til en masse
spændende aktiviteter. Men vi vil altid prioritere kvalitet frem for kvantitet.
Vi er alle sammen en gang imellem nødt til at prioritere andre ting højere end skakken. Familie, arbejde,
uddannelse – eller måske favoritfodboldholdets bedrifter i de europæiske turneringer. Men når vi så sidder
og ser fodboldkampen eller er til familiefødselsdag eller er nødt til at tage aftenvagten på jobbet, så skal
det gerne være sådan, at man inderst inde ærgrer sig over ikke at være med nede i Allerød Skakklub.
Målet er, at vores klubaftener skal være så sjove, lærerige og inspirerende, at man virkelig føler, man går
glip af noget, hvis man misser bare en enkelt torsdag her nede i klubben.
--- --- --Vi er allerede nået langt med etablering af begyndertræning og skakcafé, vi er i gang med at skabe et godt
miljø omkring 1. holdet, der tiltrækker stærke mesterspillere, og vi har skabt et tætpakket program med
velbesøgte turneringer.
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Jeg vil opfordre til, at man også bruger klubben som en mulighed for at lave studiekredse eller gennemgå
nogle partier sammen i mindre grupper. Vi har lokalerne til, at det kan lade sig gøre.
Ideen med at knytte GM Carsten Høi til klubben som træner har været en stor succes. Der kommer flere og
flere til træningen, sidst var vi oppe over 30 deltagere, og det er meget til en hel aften med foredrag og
partigennemgang.
1. holdet får gennemgået deres partier online af IM Stupavsky efter hver holdrunde og får dermed sparring
og træning på højt niveau.
Træningsdagen i efteråret var igen velbesøgt, og jeg tror, at vi kan gøre konceptet endnu skarpere til næste
sæson.
Det går godt i vores klub, men det kniber på landsplan for skakken. I gennemsnit mister DSU 1½ procent af
sine medlemmer pr. år. DSU har igangsat flere gode initiativer for at vende udviklingen, men det kniber
med opfølgningen.
I sidste sæson var Allerød sammen med Aalborg prøveklubber for et af disse initiativer, nemlig et særligt
begynderhold, som blev markedsført med annoncer på Facebook. Initiativet var en stor succes her i
klubben og gav os kontakt til helt nye ansigter og i løbet af året også nye medlemmer. Desværre var der i
DSU hverken økonomi eller organisatoriske ressourcer til en ordentlig opfølgning.
Derfor har vi taget sagen i egen hånd og har i denne sæson fortsat indsatsen med en skakcafé for
begyndere og let øvede de fleste torsdage kl. 18.30. Antallet af deltagere har været lavere, men skakcafeen
har vist sig at være et stort aktiv, fordi den gør det muligt for nybegyndere at komme ned i klubben uden at
blive nedsablet fra dag 1 mod mere rutinerede modstandere. Vi får fortsat en del nye medlemmer den vej.
Derfor vil jeg her sende en meget stor tak til David Christophersen for den helt unikke indsats, du gør som
begyndertræner.
Helt generelt tænker jeg, at vi har ramt en god balance af turneringsskak, træning og mere sociale
aktiviteter. Men vi vil selvfølgelig justere sæsonplanen ud fra de tilbagemeldinger, vi i bestyrelsen får fra
jer, kære medlemmer. Det gælder lige fra 1. holdstruppen til vores helt nye medlemmer, som skal til at
gøre de første skaktræk.
Så langt så godt. Det er tilladt at klappe sig selv eller sidemanden på skulderen. I den kommende sæson vil
vi i bestyrelsen fortsætte det gode arbejde ud fra en løbende dialog med klubbens medlemmer. Den helt
store opgave bliver at styrke indsatsen på juniorområdet.
--- --- --Vi har en stor juniorafdeling, og juniorspillerne glæder sig helt åbenlyst over skakspillet og over at deltage
hernede i klubben hver torsdag. Det er dejligt at se – der er noget at bygge videre på. Og det skal vi!
For selv om juniorafdelingen er stor og aktiv, så har vi et problem. Vi uddanner for få af de unge mennesker
til at blive i skakken! Det er skidt for dansk skak, og det er skidt for klubben. Ser man på aldersgruppen 2035 år, har vi forsvindende få medlemmer – altså i den periode, hvor man er stærkest og har mest energi
som skakspiller.
Det skal vi lave om på!
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Vi har analyseret på det i bestyrelsen og fundet frem til, at de to kritiske tidspunkter er 14 års-alderen og 19
års-alderen.
Når juniorerne går fra at være børn til at blive teenagere, er der nogle helt naturlige udfordringer. Nogle
vælger skakken fra, men vi skal have mange flere til at blive hængende.
Den næste store hurdle er tidspunktet, hvor de unge mennesker flytter hjemmefra og skal uddanne sig. De
fleste flytter fra Allerød. Problemet er, at de samtidig ofte vælger skakken helt fra. Jeg tænker, at vi skal
gøre en indsats for at sikre, at de bliver i skakken med en forbindelse til Allerød Skakklub. Sådan at vi som
minimum har en chance for at få dem tilbage i klubben, når de nogle år senere skal etablere sig.
Derfor har vi indledt et målrettet arbejde med at integrere juniorspillerne i klubbens senioraktiviteter.
Tre juniorer har spillet med i den ”voksne” klubturnering, og vi vil forsøge at få endnu flere med i næste års
turnering. Vi har oprettet et 6. hold i holdturneringen, hvor ideen er at lade juniorer og andre nye
medlemmer få noget kamptræning og møde de etablerede klubmedlemmer.
Det er kun begyndelsen.
Hurtigskakturneringen er lagt an på, at man i forlængelse af juniortræningen kan spille en runde eller to
sammen med de voksne. Det fungerede godt sidste sæson, men har været noget mere udfordrende i år –
her skal der gøres en indsats.
Vi forsøger også at udvikle et juniorsamarbejde med Hillerød. To store klubber med store juniorafdelinger –
det må kunne lade sig gøre at skabe noget sammen!
--- --- --Vores juniorindsats stopper ikke der.
Jeg håber, at vi til næste sæson kan udvide kredsen af juniortrænere og gøre træningen mere målrettet ud
fra alder, modenhed og skakligt niveau. Jeg har allerede fået positive tilbagemeldinger om dette fra flere
klubmedlemmer – tak for det – jeg glæder mig til dette spændende udviklingsprojekt sammen med jer og
de nuværende juniortrænere.
Som det fremgår af dagsordenen, fremsætter bestyrelsen under et af de følgende punkter et forslag om et
nedsat kontingent for SU-modtagere. Jeg vil ikke gå i mange detaljer med forslaget nu, men blot nævne et
par vigtige pointer:
Ideen i forslaget er at gøre det attraktivt for de unge at forblive i klubben, når de fylder 20, flytter
hjemmefra, starter på en uddannelse – og for første gang selv skal styre deres egen økonomi.
Et årskontingent på 950 kr. er ikke noget problem for os, der er etablerede og har et job. Men på et SUbudget kan det være mange penge. Og man får et kulturchok, når man går fra det trygge gymnasieliv til en
videregående uddannelse med mange krav og tilbud. Så kan skakken nemt blive valgt fra.
Den udvikling skal vendes.
Vores juniorstrategi handler om flere ting. Vi skal være klar til at udvikle talenter, når og hvis den næste
Magnus Carlsen eller Martin Percivaldi kommer ind ad døren til netop vores klub. Vi skal uddanne nye
mesterspillere til vores førstehold, så de nuværende bliver udsat for sund konkurrence om brætterne. Og
så vi skal sikre, at der er en god bredde af basisspillere, og at vi motiverer flere til at blive frivillige ledere.
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Vi skal kort sagt skabe gode rammer for, at man kan have skakken som en sjov og spændende
fritidsinteresse hele livet.
--- --- --Resultatmæssigt bød 2017 på op- og nedture – men pilen peger opad!
Venskabsmatchen mod Hillerød blev vundet med 15-13.
I holdturneringen er der gode takter i denne sæson efter vanskelighederne for et år siden.
1. holdet rykkede ned fra 2. division efter en klar sidsteplads og en score skuffende langt under forventet. I
år er vi forstærket i toppen, og holdet skal kun score 1½ brætpoint i sidste kamp for at være matematisk
sikre på at vinde Mesterrækken og dermed rykke op i divisionen igen.
2. holdet havde en skuffende sæson sidste år, men blev dog oppe i Mesterrækken. I denne sæson går det
bedre, og det tegner til en midterplacering, selv om holdet har afgivet en del reserver til 1. holdet.
3. holdet måtte sidste år kæmpe sig fri af nedrykningskampen, men klarede den. I denne sæson startede
holdet ud som lyn og torden, men ”fadede” lidt undervejs og slutter i midten af A-rækken.
4. holdet klarede sig over forventning i B-rækken sidste sæson; i år går det endnu bedre, og holdet ender
formentlig i top-3.
Vi stiller i denne sæson med hele 6 hold – i alt 44 faste spillere. Det kan lige akkurat hænge sammen med
holdledere og reserver, men vi vil i bestyrelsen vurdere, om vi kan stille med så mange hold igen til næste
sæson. Alle, der ønsker at spille på hold, bør have muligheden, men 6 hold er en stor mundfuld, selv om vi
er hovedkredsens største klub.
5. holdet er voldsomt undertippet i de fleste kampe, men bider fra sig og scorer over forventet. Holdet kan
næppe undgå sidstepladsen i B-rækken, men har spillet flere tætte kampe mod højere-ratede
modstandere, og der er gode individuelle præstationer fra flere af spillerne.
6. holdet er tænkt som et talentudviklingshold for nye klubspillere og juniorer. 6. holdet slutter som nr. 1
eller 2 i C-rækken – det kræver en 4-0 sejr i sidste runde for at vinde rækken. Lige så vigtigt er det, at et par
af vores unge talenter har fået debut i en rigtig holdskakturnering.
Vores hold i juniorholdturneringen klarede sig også flot med en 2. plads i det, man kan kalde basisklassen.
--- --- --Individuelt har det forløbne år budt på flere gode resultater.
Klubturneringen 2016-2017 havde 42 deltagere. Mikael Ramkilde blev en flot og fortjent klubmester med
6½/7 i øverste gruppe. De øvrige gruppevindere er Steen Hagstrøm, David Christophersen, Jan Knudsen og
Anders Damm-Frydenberg.
Juniorklubmester blev Asbjørn Klitgaard.
Dette års klubturnering har hele 48 tilmeldte, det højeste i mange år. Øverste gruppe er stærkt besat og
ganske jævnbyrdig; Flemming Bo Larsen fører foran Per Sørensen.
Lynmesterskabet blev i 2017 vundet af Hans Samuelsen og i 2018 af Peter Larsen.
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Allerød Knock Out 2017 blev vundet af Martin Percivaldi, og hurtigturneringen af Anders DammFrydenberg.
I 2017 har vi afholdt både en forårs- og en sensommer-EMT. Forårs-EMT’en blev vundet af Svend
Steenstrup, og ASK Sensommer EMT blev vundet på deling af John Keiwe og Lars Pedersen.
Og så er der jo Nordsjælland Weekend EMT! I 2017 var der 76 deltagere; Mikkel Strange fra Næstved vandt
Mesterklassen.
I 2018 satte vi for alvor Allerød på det skaklige danmarkskort. Turneringen tiltrak 102 spillere – den
sjettestørste koordinerede turnering i Danmark – med en stærk øverste gruppe. GM Jonny Hector fra
Nordkalotten vandt.
De øvrige resultater fra de mange turneringer i 2017 vil det komme for vidt at nævne her i detaljer, og de er
også allerede lagt på nettet.
Jeg vil i stedet fremhæve nogle præstationer uden for klubbens trygge rammer:
•
•
•
•
•
•

Per Sørensen vandt ratingpræmie og flotte sejre i Copenhagen Chess Challenge 2017, bl.a. med
gevinst i et smukt angrebsparti mod IM Mads Hansen.
Anders Damm-Frydenberg spillede en superturnering i Xtracon Chess Open 2017 og vandt en
masse rating – Anders fortsætter med lynskridt mod Mesterklassen.
Peter Larsen deltog ved senior-VM i Italien og blev uofficiel seniorverdensmester i lynskak.
Frode Benedikt Nielsen blev delt nr. 1 (3. plads på korrektion) i Basisklassen ved DM i Hurtigskak i
Skive.
Mikael Ramkilde blev nr. 4 i Günther Schmidt Gedenkturnier 2017 (hurtigskakturnering i Berlin)
Albert Lyng Petersen vandt sølv med Atheneskolens hold ved de nordiske holdmesterskaber i
skoleskak på Island.

--- --- --I det forløbne år har vi fået to nye turneringsledere: Jesper Fris og Anders Rossen-Jørgensen har
gennemført og bestået DSU’s kursus. Tillykke til jer begge – og til klubben! Det betyder meget, at vi får
uddannet turneringsledere, fordi vi har så mange turneringer.
Jeg vil gerne som formand kvittere for det store arbejde som mange gode folk lægger her i klubben, og som
får den til at fungere.
Meget apropos har David Christophersen sagt ja til at indtræde i 8. Hovedkreds’ bestyrelse som juniorleder,
når kredsen holder delegeretmøde senere på foråret. Vores nuværende bestyrelsesmedlem Jesper Fris
træder ud af hovedkredsens bestyrelse, fordi han er blevet udpeget til en ny og spændende opgave i DSU,
nemlig som medlem af DSU’s nye Ungdoms-forretningsudvalg.
I det hele taget har både David og Jesper ydet en ekstraordinær stor og god indsats i det forløbne år.
Det er en fornøjelse at være formand for en klub, hvor så mange gerne vil yde en indsats.
--- --- --Og så er vi på en måde tilbage til udgangspunktet: Nemlig det frivillige arbejde og vigtigheden af at styrke
juniorarbejdet.
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Vi skal have vendt skuden for dansk skak – og vi skal gøre vores del. Vi har et særligt ansvar for at få børn og
unge til at spille skak. De udgør ikke kun fremtidens skakspillere, men også næste generation af frivillige
skakledere.
Den her klub kan kun fungere, fordi så mange er villige til at yde en indsats uden at få andet for det end et
klap på skulderen. Jeg synes, at det er inspirerende at være formand for en klub, hvor man oftere hører
ordet ”ja” end ordet ”nej”, når man spørger, om folk vil stille op til at løse en bestemt opgave.
Tak til alle i og uden for klubben, som er med til at gøre Allerød til en stor og aktiv klub. Især tak til mine
kollegaer i bestyrelsen og de mange andre frivillige ledere, som gør en indsats.
Jakob Werner
Formand, Allerød Skakklub
Februar 2018
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