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Formandsberetning 2019 

For tre uger siden havde vi besøg af Skakbladet, som i et af de kommende numre vil bringe en artikel om 

klubben. Jeg tror, at det gjorde indtryk på de udsendte reportere, at der foregår så mange aktiviteter i 

klubben – og at hele etagen her i huset summer af skak hver torsdag. 

Først var der juniortræning i det ene lokale og samtidig skakcafé for voksne begyndere i det andet. En time 

efter blev der afviklet en holdkamp på livebrætter i det store lokale, mens 1. holdet havde online-

partigennemgang i det lille. Samtidig blev der spillet hurtigskak i det lokale, juniorerne netop havde været i. 

Det fede ved den historie er, at det her er en typisk klubaften. Det er ikke noget, vi har opfundet til 

lejligheden eller for at imponere nogen. Det er sådan vores klub er! 

Jeg tror, vi er med til at vise vejen for, hvordan dansk skak skal udvikle sig – hvis man vil tiltrække og 

fastholde medlemmer. Det er et resultat af de mange initiativer, som bestyrelsen og andre ildsjæle i 

klubben har været med til at sætte i gang i de seneste tre år. 

For min formandsberetning kommer i år ikke kun til at beskæftige sig med den forløbne sæson og planerne 

for de kommende. Den kommer også til at være en status: Det er tre år siden, jeg blev valgt som formand. 

Dengang annoncerede jeg, at der skulle ske noget nyt – at klubben skulle videreudvikles. Nærmere bestemt 

med en treårig strategi, hvor der skulle udvikles nye aktivitetsformer samtidig med, at vi holdt fast i vores 

stærke klubkultur med mange sociale aktiviteter. 

Det har vi i bestyrelsen og med hjælp fra mange af jer, kære medlemmer, leveret på. 

Vi har arbejdet med at styrke juniorarbejdet; startet nye tilbud til voksne begyndere; skabt endnu flere 

aktiviteter for breddespillerne; samt sidst, men ikke mindst, udviklet nye koncepter for de stærkeste 

spillere i klubben – sammen med spillerne selv. 

I dag har vi 10 procent flere medlemmer end for tre år siden. Medlemstallet steg de første par år og har nu 

stabiliseret sig omkring p.t. 76 A-medlemmer og 16 B-medlemmer. Vi er Danmarks femtestørste klub. Når 

vi er rykket et par placeringer tilbage, skyldes det, at nogle af de andre store klubber for første gang i 

mange år har haft endnu større fremgang. 

Det beviser, at skakken har en fremtid i Danmark, hvis man træffer de rigtige valg og er i stand til at føre 

beslutningerne ud i livet. I Allerød har vi gjort det ved at satse på, at klubben skal være aktiv, og at 

medlemmerne skal være aktive. 

Derfor er der altid en aktivitet på hver eneste klubaften – turnering eller træning. 

Jeg sagde det sidste år, og jeg gentager det gerne: Jeg glæder mig som formand allermest over, at klubbens 

medlemmer er så aktive, som de er. For der er masser af klubber, som har alenlange medlemslister, men 

hvor mange af medlemmerne sjældent eller aldrig viser sig nede i klubben. Og så er der klubber, der 

pumper medlemstallet ved at betale ikke bare otte, men 12-15-20 spillere for at stå på styrkelisten. 

Dem om det, men her i klubben satser vi på at have relevante aktiviteter for de kontingentbetalende 

medlemmer. Og når jeg siger medlemmer, gælder det alle aldersklasser og spillestyrker. 

--- --- --- 

Jeg var inde på medlemstallet for lidt siden, og jeg vil gerne runde det igen. For vi har også en udfordring. 

Når man zoomer ind på juniorafdelingen, er antallet af juniorspillere nogenlunde stabilt, men det dækker 
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over mange ind- og udmeldelser. Hvis vi skal have flere medlemmer til klubben og forme fremtidens 

skakspillere, skal vi blive bedre til at fastholde børn og unge i skakken. 

Det er en svær opgave, som alle frivillige foreninger kæmper med. Selv store sportsgrene som fodbold og 

håndbold oplever frafald, efterhånden som børnene bliver ældre og får andre interesser, og i teenage-

årene er der mange, der ikke gider mere. Desuden bliver børnene straks fra de mindste klasser i dag 

bombarderet med læringskrav og lektielæsning i et omfang, som vi andre slap for. 

I bestyrelsen har vi stærkt fokus på denne udfordring. Vi har i den forløbne sæson taget nogle meget vigtige 

skridt, og vi planlægger yderligere initiativer. 

Vi har udvidet kredsen af juniortrænere, så vi i stedet for to trænere (der ofte har andre opgaver også) nu 

har ikke færre end seks juniortrænere. 

Tak til Anders Rossen, Jesper Schultz, Peter Larsen, Torben Olsen, David Christophersen og Anders Damm 

for, at I har påtaget jer denne for klubben ekstremt vigtige opgave. 

Vores juniortrænere har et begrænset antal vagter, som løbende bliver fordelt for ca. 3-4 måneder ad 

gangen. Vi har også indkøbt undervisningsmateriale, som børnene kan få med hjem. 

Det er kun en begyndelse på noget nyt, for udfordringen består i lige så høj grad i at tænde interessen for 

skak hos børn og unge. Her forestår en kæmpeopgave, men vi har i bestyrelsen drøftet nogle løsninger. Der 

skal være programlagt indhold til hver juniortræning, og hvert juniormedlem skal følges individuelt. De skal 

lære de basale ting, fra de er helt små. Og de skal motiveres til selv at studere videre, når de er gamle nok 

til at se skak som andet end rent sjov. 

Man kan sige, at vi skal forme juniorernes selvopfattelse væk fra, at de ”går til skak”. I stedet skal de se sig 

selv som ”skakspillere” og som ”medlemmer af Allerød Skakklub”. Kun på den måde kan vi tænde en ild for 

spillet og for klubben. Når først man har fået interessen for skak, er jeg sikker på, at det også vil blive 

lettere at få de unge mennesker ud at spille turneringer. 

For også her er der et problem, vi deler med andre klubber: Nutidens curlingbørn kan godt lidt at komme i 

deres lokale klub og have det sjovt med vennerne. Men de vil ikke så gerne uden for de trygge rammer. 

Problemet bider sig selv i halen, for hvis de ikke spiller turneringer og møder nye kammerater i andre 

klubber, vil de med stor sandsynlighed miste interessen for skak igen. 

Det kan lade sig gøre, for så sent som i november havde vi to relativt ny-indmeldte spillere med ved 

kredsmesterskabet i skoleskak, og de klarede sig fint. 

Udfordringer er der nok af, men jeg er sikker på, at vi kan løse dem. Det bliver en høj prioritet for klubben i 

de kommende år, og vi har taget de første skridt i den rigtige retning. 

--- --- --- 

For et år siden stemte generalforsamlingen ja til bestyrelsens forslag om at indføre et SU-kontingent. Det 

betyder, at unge under uddannelse kan være medlem af klubben for et juniorkontingent, selv om de er 

fyldt 20. Det er en toårig forsøgsordning, og dengang lovede jeg en midtvejsevaluering. Den kommer her: 

Status er, at vi har fået et par SU-medlemmer, som ellers ikke ville have meldt sig ind i klubben. Og vi kunne 

have haft ét mere, men vedkommende nåede akkurat at færdiggøre sin uddannelse. 
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Det er altså ikke væltet ind i klubben med studerende – det havde vi heller ikke forventet – men SU-

kontingentet har bevist dets berettigelse. Og det er vigtigt, at vi som klub gør en indsats for at holde fast på 

unge, når de passerer de 20 år og begynder at prioritere uddannelse højest. 

Om et år skal forsøget evalueres, og klubben – det vil sige bestyrelsen og generalforsamlingen – skal til den 

tid tage stilling til, om ordningen skal gøres permanent. Allerede nu kan jeg dog godt afsløre, at vi i 

bestyrelsen gerne ser, at SU-medlemskabet for studerende bliver gjort til en fast ordning. 

--- --- --- 

Det leder mig hen til at fortælle lidt om det punkt, vi skal behandle senere på generalforsamlingen, nemlig 

bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Jeg vil komme nærmere ind på detaljerne i forslaget, når vi når 

til selve punktet. Her og nu vil jeg sige et par ord om baggrunden. 

De nuværende vedtægter blev sidst ændret i 2008, altså for 11 år siden. Der er sket meget i klubben, i 

skakken og i det omgivende samfund på de 11 år. Derfor ønsker vi i bestyrelsen at opdatere vedtægterne, 

så de afspejler den skakklub, Allerød er i dag. Og sådan, at vedtægterne kan rumme klubbens udvikling de 

næste ti år. 

Vedtægtsændringerne kommer til at falde i tre hovedkategorier: 

• Medlemskaber, som afspejler en moderne skakklub med prøve- og SU-medlemmer. 

• Den digitale udvikling, hvor vi ikke længere udgiver et klubblad, men i stedet har en hjemmeside. 

• Samt diverse smårettelser, både sproglige og indholdsmæssige, hvor de gældende vedtægter ikke 

længere svarer til virkeligheden. 

Vi håber i bestyrelsen, at medlemmerne vil bakke op om ændringsforslagene, og jeg vil selvfølgelig 

gennemgå ændringerne under punktet ”Indkomne forslag”. 

--- --- --- 

En anden stor forandring har allerede fundet sted: I 2018 fik vi med kort varsel mulighed for at købe live-

brætter, -brikker og -ure til en meget favorabel pris. Når jeg siger ”favorabel”, så er det i forhold til 

normalprisen, for billigt er dette materiel ikke. 

Vi endte med at sige ja og har købt ti sæt, som allerede er blevet brugt flere gange til holdkampe og EMT. 

David Christophersen, Jesper Fris og Lars Johansen har kastet sig over den nye teknik og fået det til at 

fungere. 

Ideen er at vise noget underholdende skak til de mange, der synes, det er sjovt at følge med på nettet. Men 

vi håber selvfølgelig også, at det på sigt kan skaffe nye medlemmer, fordi det giver skakken og klubben en 

høj grad af synlighed. Budskabet om gratis skak på nettet er nemt at kommunikere til de mange, der har en 

interesse for skak, men ikke lige har fået meldt sig i klub. 

Live-dækning er en betingelse for, at man kan komme i betragtning til visse af DSU’s tilskudsordninger, så 

man skal også se købet af livebrætter som en investering. 

Vi har flere gange haft anskaffelse af live-materiel oppe at vende i bestyrelsen, men hver gang forkastet 

ideen, fordi det var for dyrt. Denne gang sagde vi ja, og det resulterer i en overskridelse på ca. 6.500 kr. i 

forhold til det budget, generalforsamlingen vedtog sidste år. Vi håber selvfølgelig, at klubbens medlemmer 

vil bakke op om investeringen. 
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--- --- --- 

En af de live-dækkede turneringer er Nordsjælland Weekend EMT. I 2018 satte vi deltagerrekord med 102 

spillere, og med GM Jonny Hector som vinder af øverste gruppe. I år har vi igen sat deltagerrekord. Med 

114 spillere er vi arrangører af Danmarks 3. største skakturnering, kun overgået af DM og Xtracon i 

Helsingør. I år blev turneringen vunder af IM Mikkel Antonsen. 

Det glæder mig, at vi får så overstrømmende positive tilbagemeldinger fra deltagerne, og jeg håber, at vi 

kan organisere den igen i første weekend af januar 2020. Det er også glædeligt, at vi i år satte rekord med 

hele 18 deltagere fra ASK, og at vi vandt fem af undergrupperne. 

Vi arrangerer hele fire EMT’er i løbet af sæsonen, ud over Nordsjælland Weekend EMT er det 

klubturneringen samt en forårs- og en efterårsturnering. 

Klubturneringen 2017-2018 havde hele 48 deltagere. 

Klubmester blev Per Settergren Sørensen, der efter at have været tæt på flere gange kronede en flot sæson 

med at vinde Mesterklassen. Sejren skete på korrektion foran Flemming Bo Larsen og Lars Pedersen. 

De øvrige gruppevindere: 

Gruppe 1: Anders Damm-Frydenberg og Nils Hoffmann 

Gruppe 2: Birger Hagstrøm 

Gruppe 3: Albert Lyng Petersen 

Gruppe 4: Troels Jacobsen 

Gruppe 5: Peter Emil Kudsk Jensen 

I år spilles klubturneringen med 40 deltagere, og der er igen stor spænding. Øverste gruppe føres af den 

forsvarende klubmester Per med 4½/5 foran Frode Benedikt Nielsen med 4. De to førende skal mødes i 

sidste runde. 

Juniorklubmesterskabet blev vundet af William Norman i yngste og Lucas Buhelt i ældste gruppe. 

ASK Forårs EMT 2018 havde beskedne 24 deltagere, og blev vundet af Lars Pedersen. I år går vi tilbage til at 

spille i alle mod alle-grupper, og jeg håber, at vi dermed igen kan komme op på 30-40 spillere. 

Lars Pedersen vandt også ASK Sensommer EMT 2018, der havde 36 deltagere. 

Det åbne lynmesterskab blev i 2018 vundet af Peter Larsen, mens Sandi Stojanovski vandt turneringen i 

2019 foran tre Allerød-spillere. 

Utroligt nok blev der også tid til at afvikle Allerød Knock Out Hurtigskak, som i 2018 havde deltagelse fra 

vores tyske venskabsklub. 48 deltagere spillede i tre Knock Out-grupper, og samlet turneringsvinder blev IM 

Mikkel Antonsen, der besejrede GM Carsten Høi efter lynomkamp i finalen. Dette års Knock Out spilles 

lørdag den 11. maj – husk at melde jer til. 

--- --- --- 

I holdturneringen går det bedre end længe. 

Sidste sæson brillerede 1. holdet ved at vinde alle syv kampe i Mesterrækken – og endda vinde stort. ASK 1 

vandt rækken med hele 8 points forspring og rykkede op – og dermed er Allerød i denne sæson igen 

divisionsklub! 
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1. holdet spiller i denne sæson i en nærmest gyser-agtig tæt 2. division. P.t. er der tale om en 

midterplacering, men holdet kan stadig komme i nedrykningsfare, ligesom en oprykning i hvert fald i 

teorien også er inden for rækkevidde. 

2. holdet leverede en sikker indsats i Mesterrækken og blev nr. 5 med stor afstand til 

nedrykningspladserne. I år ligger holdet igen midt i rækken efter blandt andet flotte sejre over stærke hold 

som Roskilde og Frederikssund. 

3. holdet spiller i A-rækken, og det bliver de nok ved med lidt endnu. Sidste sæson var lidt op og ned og 

endte med en 6. plads, men uden at holdet var i nærheden af hverken oprykning eller nedrykning. I år 

tegner det igen til en midterplacering. 

4. holdet endte sidste sæson på en flot 4. plads blandt ni hold i B-rækken, hvor topholdene er ganske 

stærke. I år tegner det til en placering i midten blandt de syv hold. 

Sidste sæson prøvede vi noget nyt med både et 5. og et 6. hold. På den måde gav vi alle, der ønskede det, 

mulighed for at spille på et 8 mands-hold. Og vi tilmeldte som eksperiment et fire-mandshold i C-rækken 

med det udtrykkelige formål at understøtte talentudviklingen blandt juniorer og nye medlemmer. 

Resultatmæssigt gik det fint: 5. holdet blev som ventet sidst i B-rækken, men scorede over forventet og 

kom på tavlen undervejs med en uafgjort kamp. 6. holdet sluttede på 2. pladsen, kun ½ point fra at vinde C-

rækken. Og vi fik et par juniorer og et nyt medlem med i holdskakken. 

Alligevel har vi i år kun stillet fire hold. For organisatorisk kunne klubben ikke følge med omkring 

holdledere, reserver osv., selv om vi lykkedes med at stille fuldt hold hver gang. Det kom til at smitte af på 

dette års tilmeldinger, hvor vi i bestyrelsen kun turde tilmelde fire hold, og endda præsterede at overse 

tilmeldinger. 

Bestyrelsen vil på den baggrund evaluere, hvordan vi bedst håndterer holdsætningen, for dette års forløb 

har ikke været optimalt. 

I den forbindelse vil jeg gerne komme med et hjertesuk: Den her klub fungerer i kraft af frivilligt arbejde. Til 

hver holdrunde skal vi både stille fuldt hold i alle rækker, og vi skal stille med holdledere og kampledere. 

Hvis vi mangler en af delene, kan det ikke lade sig gøre. Og det skal passe med antallet af hverdags- og 

søndagshold. 

I bestyrelsen gør vi alt, hvad vi kan, for at få kabalen til at gå op. Men det kan kun lade sig gøre, hvis nogen 

vil påtage sig holdleder-opgaven og udviser fleksibilitet i forhold til holdsætningen. 

Vores fire holdledere – Paul Brøndal, Hans Samuelsen, Birger Hagstrøm og Henrik Damm – gør det 

fremragende. Faktisk så godt, at vores holdkoordinator beklager sig over, at der ikke rigtigt er noget at lave! 

Jeg håber, at vi til næste sæson kan stille med fem hold. Det bør ikke være et problem, når man har 76 A-

medlemmer at vælge imellem. Men det kræver, at vi kan samle det rigtige antal holdledere. At være 

holdleder er ikke nogen stor opgave, men den er vigtig. 

--- --- --- 

Til holdskakken hører også den årlige venskabsmatch mod Hillerød. Vores modstandere stillede med et 

meget stærkt hold, og selv om vi gav dem kamp til stregen, så var det en kamp mod overmagten. Hillerød 

vandt med 25-19. 
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Mere holdskak: Sidste forår var ASK repræsenteret med to hold i kvalifikationen i Pokalturneringen, hvor 

man spiller hurtigskak for firemandshold. Breddeholdet kom videre til finalestævnet i Svendborg, hvor 

vores udsendte klarede sig glimrende og blev nr. 3 i bredderækken. 

Jeg håber, at vi igen i år kan stille mindst ét hold i elite- og ét i bredde-kvalifikationen – og selvfølgelig gerne 

flere. 

Når vi nu er i gang med hurtigskakken, så leverede Jesper Schultz-Pedersen et fremragende resultat ved 

senior-DM i denne disciplin. Jesper endte på en tredelt førsteplads i +50-gruppen, hvilket på korrektion 

rakte til en 2. plads. 

Også de unge kan: To Allerød-spillere, William Norman og Silas Grøndal, stillede op i kredsmesterskabet i 

skoleskak, der blev afholdt i Hillerød. Vores to deltagere fik sig nogle gode turneringserfaringer, og Silas fik 

en samlet bronzemedalje og vandt sin gruppe. 

--- --- --- 

Overordnet set kan man måle fremgang for de af klubbens spillere, som er meget turneringsaktive og 

samtidig træner målrettet. 

Netop træningen har vi valgt at prioritere højt, sådan at mange klubaftener er bygget op omkring træning 

og tema-foredrag. Det begynder at give resultater. 1. holdet klarer sig som nævnt rigtig godt, og spillerne 

får løbende gennemgået deres partier i online-træningen med IM Stupavsky. På tværs af spillestyrke 

kommer der mange medlemmer til træningsaftenerne, og GM Carsten Høis oplæg er et tilløbsstykke. 

Træningsdagen i oktober var igen en succes med 25 deltagere, og jeg er sikker på, at vi vil arrangere noget 

tilsvarende igen til efteråret. 

Apropos træning: Det er dejligt at se, at der ofte bliver kigget på skak ud over det officielle sæsonprogram. 

Hvad enten det er holdpartier, woodpecker-opgaver, slutspil, eller noget helt fjerde. Bliv endelig ved med 

det – brug klubben – kom ned og kig på skak hver torsdag, også selv om man ikke skal spille kamp! 

--- --- --- 

Møllegårdsturen havde sidste år stigende deltagerantal, og jeg vil opfordre til, at man reserverer 

weekenden 27.-28. april. For det er bare en god tur med vægt på god mad, det sociale og måske en omgang 

poker, hvis man er til den slags. 

Vores tyske venskabsklub var på besøg i Kristi Himmelfartsferien, hvor vi blandt andet fik spillet petanque, 

spist dansk smørrebrød og set Olsen Banden-udstillingen hos Nordisk Film. I år er det vores tur til at sende 

8 mand derned, og jeg er sikker på, at det bliver en mægtig tur. 

Og så holdt vi i efteråret en festlig reception for Birger, der har siddet uafbrudt i bestyrelsen i 40 år. 

Endelig vil jeg nævne, at klubben har indgået en aftale med Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Allerød 

Kommune (LAFAK) om, at de overtager hele klubbens arkiv. Vi har håndskrevne protokoller helt tilbage fra 

1939, klubblade fra 1972 og dertil store mængder af printede referater fra bestyrelsesmøder og 

generalforsamlinger. Dette materiale bør opbevares forsvarligt og gemmes for eftertiden. 

Det lokalhistoriske arkiv drives af frivillige, men på en yderst professionel og betryggende måde. Materialet 

bliver overdraget til Arkivet på den måde, at de overtager ejendomsretten til det mod til gengæld at 

opbevare det og passe på det for tid og evighed. 
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Det er en meget bedre løsning, end at historisk materiale ligger og flyder – og fylder op – i vores skabe med 

materiel. Har man brug for et dokument fra gamle dage, kan man fortsat få indsigt i det ved henvendelse til 

Arkivet. Arkivmaterialet bliver løbende overdraget i takt med, at klubbens formand får gennemgået og 

grovsorteret i det. 

--- --- --- 

Med den lille kuriositet om fortidens bedrifter får jeg mulighed for at binde en sløjfe på beretningen her 

ved at se lidt på fortid, nutid og fremtid. 

Som nævnt indledningsvis blev jeg valgt første gang for tre år siden, og dengang skitserede jeg en ambitiøs, 

men realistisk vision for klubben. Et udviklingsprojekt, hvor vi ikke bare er tilfredse med status quo. 

Udgangspunktet var og er at bygge videre på det stærke fundament, som er opbygget gennem mange år. 

Men også at tænke nyt – især fordi der var behov for at gøre noget omkring juniorarbejdet, 

medlemsrekruttering og særlige tilbud til klubspillere fra 1900 og opefter. Målsætningen var en aktiv klub i 

fremgang, med levende, velbesøgte klubaftener og et 1. hold blandt de tre bedste i 2. division. 

Det sidste kan vi først gøre status på om en måneds tid. De andre punkter vil jeg mene, at vi er lykkedes 

med. Derfor vil jeg og bestyrelsen foreslå, at vi fortsætter ad samme spor de næste to år. Vi vil selvfølgelig 

fortsat udvikle sæsonprogrammet og de enkelte aktiviteter i samråd med klubbens medlemmer. Men med 

så massiv opbakning giver det ikke mening at lave radikalt om her og nu. 

Om to år kan det så være, at vi skal ryste posen igen: Hvem ved, måske skal vi på et tidspunkt have en 

spillende træner? Det vil kræve et sponsorat, for det er bestyrelsens indstilling, at de knappe 

kontingentmidler først og fremmest skal komme medlemmerne til gode – direkte eller indirekte. 

Og der kan også være andre helt nytænkende initiativer, som skal supplere de nuværende. 

--- --- --- 

I det forløbne år er der sket en positiv udvikling i Dansk Skak Union og i 8. hovedkreds. DSU har taget nye 

initiativer for at gøre skak mere kendt og mindre nørdet. Og i hovedkredsen er der nu styr på det 

administrative med en ny bestyrelse, heriblandt David Christophersen og jeg selv – samt nok så vigtigt en 

ny holdturneringsleder i Lars Erik Linderod fra Nordsjællands Skakklub. 

Derimod savner jeg en tættere forbindelse fra både DSU og kredsen ud i klubberne. Det link er svært at få 

øje på, men det er det vigtigste overhovedet for at få ny fremdrift målt på medlemstal og talentudvikling. I 

stedet for at surmule og kritisere, vil jeg dog i stedet fastslå, at vi her i klubben gør vores del og ikke bare 

venter på initiativer fra oven. 

Derfor vil vi igen i næste sæson sammensætte et spændende og afvekslende program for klubbens egne 

medlemmer med træning, turneringer og sociale aktiviteter. 

Derfor vil vi igen i næste sæson sammen med 1. holds-truppen skabe et attraktivt forum for ambitiøse 

mesterspillere. 

Derfor vil vi gøre en indsats for at aktivere frafaldne DSU-medlemmer, uanset spillestyrke, og rekruttere 

nye medlemmer blandt voksne begyndere. 

Derfor vil vi indlede arbejdet med at gøre juniorafdelingen til et talentudviklings-projekt. 

--- --- --- 
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Det kan alt sammen kun lade sig gøre i kraft af mange menneskers frivillige arbejde. Tak til alle jer, der 

yder en indsats for klubben, og en særlig tak til mine kolleger i bestyrelsen. 

Tak til sponsorerne for økonomisk støtte: Dansk Skak Union, 8. hovedkreds, advokatfirmaet Birger 

Hagstrøm og Skjold Burne. 

Det vil komme for vidt at sige individuel tak til alle, der har bidraget med frivilligt arbejde i årets løb. Så jeg 

vil begrænse mig til at fremhæve nogle få, som har ydet en særlig stor indsats: 

Steen Hagstrøm står hver torsdag aften og mange søndage for en kantine med et imponerende udvalg. 

Steen er også vores kontakt til Pensionisthuset og kommunen, og kniber det med kampledere, ja så træder 

han også til. 

Jesper Fris og Lars Johansen – vores dygtige turneringsledere, som ud over mange vagter både torsdag og 

søndag yder en stor indsats bag kulisserne med rundelægning, resultatindberetning og meget andet. 

David Christophersen, Anders Rossen-Jørgensen og Ejgild Nielsen som ud over deres faste ”pligter” yder en 

ekstra indsats ved at stille op, når der er brug for det i for eksempel skakcafeen, juniorafdelingen eller ved 

opsætning af livebrætter. 

Og selvfølgelig Jesper Schultz-Pedersen, der har været leder af juniorafdelingen i 13 år og samlet siddet i 

bestyrelsen i 24 år. Jesper vil jeg vende tilbage til senere i aften, for han har desværre besluttet at sende sig 

selv på skakleder-pension. 

Det blev en lidt længere formandsberetning end de foregående år. Jeg takker for tålmodigheden og håber, 

at der ikke er for mange, som er faldet i søvn undervejs! Men som nævnt var der nu en anledning til at gøre 

status efter mine første tre år som formand og samtidig skyde næste runde af initiativer i gang. 

Jeg håber, I vil bakke op om klubben, de gamle traditioner og de nye ideer. Tak for ordet! 

Jakob Werner 

Formand, Allerød Skakklub 

Februar 2019 

 


