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Formandsberetning 2021 

Dette års formandsberetning bliver noget kortere end normalt, selv om den dækker 1½ år. For på samme 

tid er der sket utrolig meget og utrolig lidt, siden sidste generalforsamling i 2020. 

Lad os lige for et kort øjeblik skrue tiden 1½ år tilbage – til februar 2020. Vores venskabsklub Hillerød fyldte 

110 år og afholdt en norm-givende kvindeturnering og en international open (hvor Jesper Schultz-Pedersen 

i øvrigt klarede sig fremragende). 

Det var et flot arrangement, om end der var usædvanligt mange tomme stole til 1. runde. En række stærke 

kinesiske og indiske spillere var tilmeldt, men kunne ikke komme frem på grund af en eller anden mystisk 

virussygdom, der hærgede i Asien. Det var nu ikke noget, som ville få den store betydning for os 

herhjemme, mente myndighederne. 

En måned senere havde de selvsamme myndigheder ændret holdning. Hele det danske samfund blev 

lukket ned, og skakken blev som så meget andet ramt af corona-restriktioner. 

I bestyrelsen valgte vi fra start at lægge os på en klar linje: Allerød Skakklub følger myndighedernes regler 

og retningslinjer, og vi har ikke forsøgt at lave vores egne hjemmestrikkede regler. 

Derfor var vi sidste år nødt til at lukke klubben helt i fem måneder, men det gjorde det også muligt for os at 

genåbne i august 2020 og køre med et højt aktivitetsniveau sidste efterår. Desværre blev det nødvendigt 

med en yderligere nedlukning af klubben i vinterens løb, først delvis og siden total. Vi genåbnede klubben, 

så snart det var muligt – for juniorerne i april og for resten af klubben i maj. 

En af konsekvenserne af nedlukningen her desværre været utallige aflysninger og udsættelser. Vi måtte 

aflyse flere planlagte EMT’er; to år i træk blev både Allerød Knock Out Hurtigskak, Møllegårdsturen og 

venskabsbesøget fra Berlin aflyst. Dertil kommer utallige aflyste træningsaftener og klubaftener. 

I denne sæson vil vi forsøge at indhente det tabte med blandt andet træningsaftener – vi har både Carsten 

Høi og Sune Berg Hansen på programmet. Og så lægger vi fra land med årets første turnering, Efterårs 

EMT’en, med 1. runde den 2. september. 

Klubturneringen og holdturneringen 2019-2020 blev færdigspillet med nød og næppe, mens dette års 

turneringer blev aflyst efter kun 3 runders klubturnering og 1 rundes holdkampe. Der har været stor 

uenighed mellem klubberne i 8. hovedkreds såvel som på landsplan om, hvorvidt det var forsvarligt at spille 

og på hvilke vilkår. 

Det har – for nu at opsummere – været et bøvlet år, men der er også kommet gode ting ud af 

nedlukningen. Jeg vil gerne sige en stor tak til klubbens medlemmer for jeres positive og fleksible 

indstilling. Det gjorde det muligt at organisere aktiviteter under vanskelige vilkår, så vi fik afholdt 

juniortræning og spændende foredrag med Carsten Høi under den delvise nedlukning i vinter. 

Og vi fik sat gang i en internet-skakklub, hvor der både er blevet dystet mellem de voksne, juniorerne og i 

venskabskampe mod andre klubber. 

I den forbindelse vil jeg gerne rette en særlig tak til Morten Togsverd-Bo, som ud over at gøre det 

fremragende som juniorleder også har været primus motor i internet-skakken. 
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Mest af alt glæder jeg mig over, at vi ikke er blevet ramt af corona-relaterede udmeldelser. Medlemstallet 

er stabilt, og vi er p.t. igen over 70 A-medlemmer og 15 B-medlemmer. Det har været klubbens normale 

standard gennem en del år, og det gør os til Danmarks 7. største skakklub. 

Økonomisk har 2020 været et forrygende år for klubben. Vi kommer ud med et markant overskud, som vi 

dog helst ville have været fri for, for det er blandt andet en konsekvens af aflyste aktiviteter. De penge skal 

selvfølgelig tilbage til medlemmerne, og vi vil komme ind på bestyrelsens planer herfor under et senere 

punkt på generalforsamlingen. 

Holdturneringen 2019-2020 blev færdigspillet, og vi er stadig divisionsklub. 

1. holdet spillede i 2. division og leverede en god indsats med 7 matchpoint – 50 % - men desværre 

manglede der et halvt brætpoint i at undgå en nedrykningsplads. I sommerpausen sidste år måtte K41 

trække deres hold, og så fik vi en gratis ekstra sæson i divisionen. 

I 2020-2021-sæsonen kom 1. holdet stærkt tilbage og vandt en kæmpesejr på 6½-1½ i første runde. Men 

den fik ikke den store betydning, da turneringen blev afblæst. Alligevel lover det godt for fremtiden, for 

flere af spillerne på ASK 1 har udviklet sig skakligt, bl.a. som følge af de mange træningsaktiviteter. 

2. holdet leverede i 2019-2020 en noget anonym indsats i Mesterrækken og blev nummer 6. 

3. holdet skuffede ved at blive sidst i A-rækken og dermed rykke ned i B-rækken. 

4. holdet leverede en fin indsats og fik en midterplacering i B-rækken. Nok så vigtigt var det, at flere nye 

medlemmer fik mulighed for at snuse til holdskakken. 

I den aflyste turnering stillede vi kun med tre hold, da corona-situationen gjorde det svært at finde spillere, 

reserver osv. Jeg håber, at vi i den sæson, som nu står for døren, igen kan stille med fire hold. Så husk at 

melde jer til – holdskak er sjovt og giver en ekstra dimension til vores individualistiske skakspil. 

Vi skal have uddelt præmier for klubturneringen 2019-2020. Det sker ved at genoptage en tradition fra de 

første år, jeg spillede her i klubben, nemlig at præmieoverrækkelsen er en del af formandsberetningen. 

40 spillere var tilmeldt, og næsten alle gennemførte trods corona-udfordringerne. 

Gruppe 1 

Klubmester: Per Settergren Sørensen 

1.-2. Per Settergren Sørensen og Jesper Schultz-Pedersen – 7 point 

3.-4. Claus Andersen og Morten Togsverd-Bo – 6 point 

Per blev klubmester efter at have besejret Jesper med 2-0 i omkampen. 

Gruppe 2 

1.-2. Ejgild Nielsen og Birger Hagstrøm – 7 point 

3. Torben Olsen – 6 point 

Gruppe 3 

1. Ole Rasmussen – 7½ point 

2.-3. Steen Hagstrøm og Poul Erik Nielsen – 6½ point 

Gruppe 4 

1. Hardy Hansen – 8 point 
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2. Johannes Jensen – 7 point 

3. Rudy Neergaard Hansen – 6 point 

Klubmesterskabet 2020-2021 måtte aflyses for de voksnes vedkommende, men det lykkedes at få spillet 

juniorernes turnering færdig. De har allerede fået deres præmier, men vinderne skal selvfølgelig nævnes 

her: 

1. Mathias Jørgensen 

2. William Norman 

3. Alexander Togsverd-Bo 

Det skal også nævnes, at der i juniorafdelingen nu arbejdes systematisk med at tage teknikmærkerne 

bronze- og sølvspringeren. Mange af juniorerne lærer dermed de grundlæggende teknikker. 

Jeg vil runde resultatdelen af med at glæde mig over, Jesper Fris her fra klubben nu har færdiggjort den 

sidste norm til dommertitlen FA (FIDE Arbiter), som er den næsthøjeste internationale dommertitel. 

Jesper bestod FA-kurset for efterhånden lang tid siden, men måtte vente på den sidste norm på grund af de 

mange corona-aflyste turneringer. Den kom i hus under ChessHouse Sommerskak, der blev afviklet i juli i 

Aarhus. Det er nu kun en formalitet, før den officielle udnævnelse er i hus, og Jesper har annonceret, at han 

også vil gå efter at komme op i den højeste kategori som IA (International Arbiter). 

Stort til lykke til Jesper. 

Afslutningsvis vil jeg endnu engang takke alle de mange mennesker, som bakker op omkring klubben. Jeg 

glæder mig som formand over, at vores måde at drive klub på viste sig robust under en dyb samfundskrise, 

som har ramt foreningslivet hårdt. 

Vi kan alle være stolte af, hvad den her klub præsterer, for alt er skabt ved frivilligt arbejde. En stor tak til 

alle de skakledere i og uden for bestyrelsen, som hjælper til med at få det hele til at ske. 

Det er lidt farligt at fremhæve nogle frem for andre, for det er teamwork at få klubben til at fungere. Men 

alligevel vil jeg sende en særlig stor tak til vores juniorleder Morten Togsverd-Bo, juniortrænerne Claus 

Andersen og Jesper Schultz-Pedersen, turneringsleder Jesper Fris og kantineleder Steen Hagstrøm. Jeres 

indsats har været forrygende, og jeg ved, at tingene er i gode hænder hos jer. 

Vi er en af Danmarks mest aktive klubber med masser af trænings- og turneringstilbud. Så tag for jer af 

retterne i den kommende sæson, der for alvor begynder på torsdag med en genåbningsevent med bl.a. det 

officielle Allerød Lynmesterskab. 

De følgende uger byder på Efterårs EMT, foredrag med GM Sune Berg Hansen og GM Carsten Høi, 

træningsdag i oktober, og derefter følger klub- og holdturneringen. Vi arrangerer igen Nordsjælland 

Weekend EMT til januar, og til foråret følger Møllegårdsturen, Allerød Knock Out Hurtigskak og besøget fra 

vores venskabsklub i Berlin. 

Jeg glæder mig – tak for ordet! 

 


