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Formandsberetning 2020 

Jeg vil indlede dette års formandsberetning med det emne, som ligger mig mest på sinde: Hvordan får vi 

flere til at spille skak? Det er en stor udfordring, og set på landsplan går det den forkerte vej. Her i klubben 

har vi gang i en masse initiativer, der peger i den rigtige retning. Vi bestræber os på at have et spændende 

tilbud hver eneste klubaften – enten træning eller turnering. Dertil kommer skakcafeen, hvor Ejgild er den 

faste ankermand. 

I påsken sidste år modtog vi DSU's initiativpris for klubbens store indsats og mange gode aktiviteter. 

Samtidig fik Birger Hagstrøm overrakt DSU's hæderstegn som en anerkendelse af hans 40 år i bestyrelsen. Vi 

kan være stolte af disse priser. Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. 

Det er vigtigt, at vi alle hjælper til med at få nye medlemmer ind i klubben og få de nye til at føle sig 

velkomne. I kan også gøre noget, kære medlemmer. Hvis der er nogen i jeres netværk, som burde spille her i 

klubben, så invitér dem ned. De kan være prøvemedlemmer i en periode og snuse til det at spille i ASK. 

Medlemstallet er efter tre års fremgang stagneret, men vi er stadig blandt de ti største klubber i Danmark 

målt på A-medlemmer. Dertil kommer en voksende gruppe B-medlemmer. Når vi nu er under 70 A-

medlemmer, skyldes det først og fremmest den omstilling, vi har foretaget i juniorafdelingen. 

Vi har nemlig ændret juniortræningen. Vi kan kun fastholde de skakinteresserede og talentfulde juniorer, 

hvis de får nogle relativt rolige omgivelser og udfordrende træning hver torsdag. Der er nu 100 procent 

fokus på, at børnene skal lære de grundlæggende færdigheder i skak.  

Konsekvensen har været, at dem, jeg vil kalde søde, men urolige børn, har meldt sig ud. Tilbage er en 

mindre, men også bedre juniorafdeling. Nu er rammerne i orden for at blive bedre til skak. Vi har ændret 

kulturen og er derfor klar til at invitere nye juniorer ind i klubben. 

Jeg vil gerne sige tak til alle de medlemmer, som i det forløbne år har bidraget til at styrke juniorafdelingen 

på denne måde. I særdeleshed vil jeg takke Morten Togsverd-Bo, Jesper Schultz-Pedersen, Anders Rossen-

Jørgensen og David Christophersen for deres store indsats. 

Det første resultat har allerede vist sig, idet flere af juniorerne har bestået bronzespringeren i løbet af det 

halve år, vi har kørt med det nye koncept. Og vi har haft en deltager med ved pige-DM. 

De næste skridt bliver at skabe et attraktivt tilbud til de 13 til 19-årige, som er for gamle til juniortræningen, 

men måske ikke helt klar til at spille med de voksne. Jeg håber, at vi kan få dem involveret omkring 

skakcafeen, og at der er medlemmer i og uden for bestyrelsen, som vil være med til at drive den proces. 

Senere i aften skal vi stemme om at gøre SU-kontingentet til en permanent ordning efter et toårigt forsøg, 

og bestyrelsen håber på opbakning til at køre ordningen videre på permanent basis. På den måde har vi 

bedre chancer for at fastholde unge, der flytter hjemmefra og skal videreuddanne sig. 

Tidligere på aftenen hørte vi en række eksempler på, hvordan man ikke får flere spillere i klubberne. Det 

vil jeg ikke komme nærmere ind på, for vi har vist brugt rigeligt tid på det emne. Så jeg vil hellere sige noget 

om, hvordan vi tiltrækker og fastholder medlemmer i klubben og i skakken. 

Vi håber i bestyrelsen at få tid og overskud til at lave målrettede hvervekampagner i det kommende år. Dels 

for at få voksne begyndere ind i klubben gennem kampagner på nettet, dels ved at genaktivere tidligere 

medlemmer af klubben og DSU. 
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På juniorfronten har vi mulighed for at kontakte skoleskakken og SFO'er i lokalområdet, ligesom et besøg på 

gymnasiet eller i ungdomsklubber kan overvejes. 

Alle disse initiativer er i sidste ende afhængige af, at de nye føler sig velkomne, meget hurtigt ser sig selv 

som en naturlig del af klubben og ikke som ”ham den nye”. Det er et fælles ansvar for os alle, ikke kun 

bestyrelsen, at det sker. 

Vi overvejer også en ny aktivitet, nemlig dagskak om tirsdagen, hvilket nok især vil interessere pensionister. 

Steen Hagstrøm har sørget for, at vi kan få det lille lokale tirsdag eftermiddag. Så hvis nogen har tid og lyst, 

kan I få en nøgle til skabet med brætter og brikker. Tag fat i Steen eller mig, hvis det har interesse. 

Allerød Skakklub er en af landets mest aktive klubber. Vi har gode lokaler og mange frivillige, som lægger 

adskillige timers ulønnet arbejde. Vi vil gerne gøre en ekstra indsats, der ikke kun gavner klubben, men også 

skakken generelt. For eksempel ved at organisere fællesafslutninger i holdskakken og ved at arrangere 

Nordsjælland Weekend EMT. 

Men det er nødvendigt, at også andre klubber yder en større indsats for det store skaklige fællesskab. Det er 

desværre blevet sådan, at alt for mange klubber kun laver de aktiviteter, som er til gavn for dem selv. Det er 

måske forståeligt for nogle af de helt små klubber, der kæmper for at overleve med kun et par håndfulde 

medlemmer. Men vi ser også tendensen hos de mellemstore klubber og hos nogle af de største. 

Undskyldningerne er mange: ”Vi har ikke lokaler til det”; ”vi har ikke nok turneringsledere”; ”vi vil fokusere 

på vores egne spillere”; for at nævne nogle. Det er plausible forklaringer i en enkelt sæson, men set over tid 

er det dårlige undskyldninger. I længden er det ikke holdbart, at nogle få klubber kommer til at gøre alt det 

tunge arbejde, mens andre kører på en fribillet. Det synspunkt vil jeg på vegne af klubben argumentere for i 

relevante sammenhænge – i DSU, i 8. hovedkreds og i kontakten med andre klubformænd og skakledere. 

I efteråret satte Allerød Skakklub gang i et nyt initiativ, der er et forsøg på at få klubberne til at tænke ud 

over deres egen næsetip. Vi kalder det for ”Skakalliancen”, og det er et samarbejde mellem Allerød, 

Hillerød, Furesø, Sjælsø og Nordsjællands Skakklub. 

I første omgang handler det om at sikre, at nordsjællandsk skak ikke mister medlemmer, fordi en spiller ikke 

kan deltage en bestemt ugedag eller ikke kan finde den skaklige aktivitet, vedkommende søger – det kan 

være juniortræning eller dagskak. 

I stedet har klubberne indgået en gentleman-aftale om at sluse sådanne spillere videre til den af de øvrige 

klubber i alliancen, som har det rigtige tilbud – for eksempel klubaften en anden ugedag. Det gælder både 

eksisterende medlemmer og nye spillere, som overvejer at blive medlemmer af en klub. 

Det kan være, at vi dermed kommer til at sende nogle spillere til andre klubber. Men vi kommer også til at 

modtage nogle. Visionen er at skabe en stærk, lokalt forankret skakklynge, hvor de fem klubber øger det 

samlede antal skakspillere i regionen i stedet for at forsøge at ”fiske” hinandens medlemmer, mens det 

samlede medlemstal falder. 

Jeg er glad for, at de tre naboklubber, som vi inviterede med, alle har sagt ja – og at Nordsjællands Skakklub 

på eget initiativ også ønskede at være en del af alliancen. Men det skal selvfølgelig ikke forhindre os i at 

fortsætte udviklingen af Allerød Skakklub, så flere og flere medlemmer bliver mere og mere aktive. 

Det forløbne år har endnu engang understreget, at træning og skakforedrag er det, der trækker 

medlemmer til klubaftenerne. Vi har haft en række fremragende træninger med GM Carsten Høi, herunder 

til træningsdagen i oktober, og flere af 1. holdets spillere holder spændende temaoplæg. 
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1. holdet får gennemgået deres partier af IM Stupavsky, og flere af klubbens spillere er på eget initiativ 

begyndt at mødes for at analysere partier eller træne sammen hernede i klubben. 

Og så vil jeg minde om, at vi til marts prøver noget helt nyt. Vi har lavet en aftale med landstræner og 

stormester Sune Berg Hansen om, at han holder et foredrag med titlen ”hæv dit bundniveau”. Det er vi 

mange, der har brug for! 

Træningen lader til at have en positiv effekt. Jeg glæder mig især over, at flere af de ”boblere”, som har 

befundet sig i udkanten af 1. holdstruppen eller på 2. holdet, er gået frem. Jeg tillader mig at konkludere, at 

træningen både giver spillestyrke og motivation til selv at studere videre. 

Dermed er vi nået til den resultatmæssige del af formandsberetningen, og lad os starte med holdskakken. 

1. holdet blev sidste sæson nummer 5 i 2. division og klarede sig dermed fri af nedrykningen på sidste 

spilledag, endda med en solid margen. Det var flot klaret af en nyoprykker. I år er divisionen betydeligt 

stærkere, og vi er igen involveret i bundkampen. 1. holdet ligger til nedrykning, men kan selv afgøre det, og 

første skridt væk fra bunden kan passende tages på søndag. 

2. holdet levede op til forventningerne med en solid 4. plads og flere flotte sejre i Mesterrækken. I år har 

det været mere op og ned, og ASK 2 kan stadig nå at rykke ned. 

3. holdet i A-rækken fik ligeledes en fin 4. plads. I år er holdet i akut nedrykningsfare, men kan selv afgøre 

det i to gyserkampe mod de andre bundhold. 

4. holdet blev sidste sæson nummer 5 i B-rækken, hvilket set ud fra de ratingmæssige forventninger var et 

fint resultat. I år har vi sammensat et hold med en blanding af rutinerede kræfter og relativt nye 

medlemmer. Det tegner til en sikker midterplacering. 

Sidste år stillede vi med et hold i bredde- og et i eliterækken til pokalkvalifikationen. Breddeholdet nåede 

videre til finalestævnet i Svendborg, hvor det blev til en flot 4. plads, desværre lige uden for præmierne. 

Pokalstævnerne er en sjov turneringsform, og jeg vil opfordre til, at man melder sig til dette års turnering, 

hvis man har lyst til at spille hurtigskak sammen med sine klubkammerater. 

Venskabsmatchen mod Hillerød blev spillet på udebane og gav en overraskende stor sejr til os på 23-11. 

Fra de individuelle turneringer vil jeg begrænse mig til at nævne de vigtigste resultater. De mere detaljerede 

fakta kan man læse på nettet, og vi hylder selvfølgelig årets vindere ved sæsonafslutningen. 

Klubmesterskabet er fortsat et tilløbsstykke med 40 spillere hvert år. Klubmester 2019 blev Per Settergren 

Sørensen med 1 points forspring til Frode Benedikt Nielsen og Morten Togsverd-Bo. I år tegner det til et 

opgør mellem den forsvarende klubmester og Jesper Schultz-Pedersen. 

Nordsjælland Weekend EMT 2019 havde ikke færre end 114 tilmeldte og blev dermed Danmarks 

tredjestørste koordinerede turnering. Vinder blev IM Mikkel Antonsen. 

I år havde turneringen 98 spillere og blev vundet på deling af Mikkel Manosri Jacobsen og GM Jonny Hector. 

I 2019 spilledes der en 5-runders forårs EMT med 20 deltagere. Øverste gruppe blev vundet af Albert Lyng 

Petersen. Sensommer EMT’en havde 24 deltagere med Steen Kopperberg som vinder af gruppe 1. 

Lynmesterskabet blev i 2019 vundet af Sandi Stojanovski, mens ny lynmester i 2020 er Frode Benedikt 

Nielsen, der blev en sikker vinder med 10 af 11 mulige point. 
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Allerød Knock Out Hurtigskak 2019 tiltrak 42 spillere og blev vundet af GM Sune Berg Hansen. 

Mange af klubbens spillere er meget turneringsaktive, hvilket selvfølgelig glæder formanden. To individuelle 

præstationer skiller sig ud: 

• Jesper Schultz-Pedersen spillede for få dage siden fremragende i Hillerøds jubilæumsturnering, hvor 

han besejrede GM Jens Kristiansen, spillede remis mod to IM’ere og havde den stærke stormester 

og senere turneringsvinder Gukesh helt ude i tovene, men desværre tabte på en overseelse. Det gav 

en fortjent ratingpræmie, ratingfremgang og en samlet 7. plads blandt de 42 spillere. 

• Peter Larsen vandt den ret stærkt besatte hurtigturnering Günther Schmidt Gedenkturnier 2019, 

der afvikles af vores venskabsklub i Berlin. Den tidligere vinder Ebbe Schultz blev nr. 5. 

Og når jeg har nævnt turneringsresultatet, skal det selvfølgelig også med, at vi i 2019 igen havde en 

fantastisk tur i Kristi Himmelfartsferien til Schachfreunde Nord-Ost Berlin. Vi blev fyrsteligt beværtet og 

underholdt, og vi vil forsøge at gøre gengæld til maj, når vores venskabsklub sender 8 mand herop. Husk, at 

aktiviteterne med berlinerne er åbne for alle klubbens medlemmer, men man skal melde sig til på forhånd. 

Lørdag i Kristi Himmelfartsferien er der Allerød Knock Out Hurtigskak – i år altså med international 

deltagelse. 

Vi havde også en utrolig god tur til Møllegården i april med hyggeligt selskab og fremragende mad. Jeg kan 

kun opfordre til at deltage i dette års tur. Det er altid weekenden efter påske, i år den 18. og 19. april. 

Allerød Skakklub er og skal fortsat være en social klub. Et sted, hvor det er trygt og rart at komme. Hvor 

man kan spille og træne skak – og blive bedre. Hvor der også er masser af plads til hyggeskak og til sociale 

arrangementer. Og hvor vi er knivskarpe turneringsarrangører, herunder af en af Danmarks største EMT’er. 

I sidste ende er det jer, kære medlemmer, som bestemmer, hvad klubben skal lave af aktiviteter. I de senere 

år er pendulet svinget mere og mere i retning af træningsaftener og foredrag, og derfor vejer de tungt i 

sæsonplanen. 

Hvis I har ideer til, hvordan vi kan gøre klubben endnu bedre, hører vi dem rigtig gerne. Tag en snak med 

formanden eller en anden fra bestyrelsen. Programmet er tætpakket, så når noget vælges til, skal noget 

andet muligvis vælges fra. Men vi justerer på aktivitetsplanen ud fra medlemmernes forslag. 

Afslutningsvis skal her lyde en tak til alle, der har ydet en indsats i og for klubben i det forløbne år. Særlig 

stor tak skal gå til Steen Hagstrøm, som både styrer kantinen med stort engagement og yder en uvurderlig 

indsats for at skaffe os gode lokaler til klubbens arrangementer. 

Jeg glæder mig til samarbejdet i det kommende år, og jeg håber, at I vil bakke om bestyrelsens planer om 

medlemskampagner og om at styrke juniorarbejdet – og meget gerne ved at tage aktivt del i indsatsen. 

Tak for ordet! 


