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Formandsberetning 2022 

Det er kun et halvt år siden, vi holdt generalforsamling sidst. Det er et tydeligt tegn på, hvordan coronaen 

og diverse restriktioner har stået i vejen for skaklivet. Men det er også et tegn på, at vi går mod bedre tider 

– for i år kan vi igen afholde generalforsamlingen i februar som planlagt. 

Jeg glæder mig over, at klubben lader til at være i bedre form end længe – vi er 77 A-medlemmer og 16 B-

medlemmer – altså pænt over 90 medlemmer i alt. Det er tæt på det højeste nogensinde, og også 

økonomien har det fint, som kassereren senere i aften vil redegøre for. Det er dejligt at se, at så mange 

deltager i de skaklige aktiviteter – turneringer, træning, juniortræning og skakcafé. 

Coronaen har altså ikke fået ramt på vores klub, selv om vi måtte aflyse et par klubaftener i januar. Og det 

skyldes især, at medlemmerne har bakket op, og at de frivillige ledere har vist stor fleksibilitet. 

Et eksempel på opbakningen: En tredjedel af spillerne i den aflyste klubturnering sidste sæson donerede 

deres indskud til klubben, og endnu flere overførte indskuddet til dette års turnering. 

Resultatmæssigt er der i de forløbne seks måneder relativt lidt at fortælle. 

Allerød Sensommer EMT blev afviklet i efteråret med 24 deltagere. Gruppe 1 blev vundet på deling af 

Jesper Bruun, Per Settergren Sørensen og Paul Brøndal, alle med 3½ point. Gruppe 2 blev suverænt vundet 

af Richard Thulstrup med maksimum 5 point foran Steen Hagstrøm med 3½. 

DSU fik afviklet det forsinkede DM i efterårsferien. Allerøds formand vandt en af undergrupperne. Det 

nævner jeg for at opfordre til, at flere fra klubben spiller med, når det går løs igen i Svendborg i påsken. Det 

er en helt anden og meget federe oplevelse af spille skak, når man er del af en større turnering med tid og 

ro til at koncentrere sig om det skaklige – og måske lidt ’after chess’ om aftenen. 

I holdturneringen kæmper alle vores tre hold mod mange stærkere modstandere. Der er fortsat en reel 

mulighed for, at førsteholdet bliver oppe i divisionen, selv om det som ventet er endnu en hård sæson i det 

stærke selskab. 2. holdet er tæt på at sikre sig endnu en sæson i Mesterrækken, mens 3. holdet er med i 

oprykningskampen i B-rækken, hvor alt kan ske. 

Klubturneringen afvikles planmæssigt med hele 40 deltagere. 

Juniorerne har spillet deres klubturnering færdig inden jul, med et par omkampe lige efter. Resultatet i 

juniorklubturneringen blev: 

Gruppe 1 

1. William Norman 

2. Mattis Stissing Jensen 

3. Kasper Keinicke Jacobsen 

Gruppe 2 

1. Sebastian Togsverd-Bo 

2. Emanuel Majland Harder 

3.-4. Alvin Konstantin Djørup / August Emil Feldtskov-Skovmark 
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Der er fuldt blus på juniorafdelingen, og vi nærmer os grænsen for, hvor mange juniorer klubben kan 

håndtere på en aften. Der trænes, og der spilles klubturnering, og nogle af juniorerne vil nu gerne ud at 

spille turneringer uden for klubbens trygge rammer, hvilket jo ikke var tilfældet for nogle år tilbage. 

Det er en succes, som fortjener stor anerkendelse til juniortrænerne Morten Togsverd-Bo, Claus Andersen 

og Jesper Schultz-Pedersen. 

Skakcafeen kører stille og roligt med en fast kerne af deltagere. Jeg håber, at vi i næste sæson kan forsøge 

os med en ny hvervekampagne blandt voksne, klubløse skakspillere. 

Skaktræning har godt fat i klubbens medlemmer. Vi gennemførte en vellykket træningsdag i oktober med 

GM Carsten Høi, og i det hele taget trækker træningsaftenerne med Carsten mange medlemmer ned i 

klubben. Vi har også haft besøg af landstræner og stormester Sune Berg Hansen, som holdt en glimrende 

foredragsaften med den sigende titel ’hæv dit bundniveau’. 

Bestyrelsen vil fortsat prioritere træning og foredrag højt. Det er også planen at få genoptaget de særlige 

træninger for 1. holds-truppen. 

Vi kommer ikke uden om at nævne, at corona-restriktioner førte til irriterende, men nødvendige 

aflysninger. 

Nordsjælland Weekend EMT skulle være spillet i begyndelsen af januar. Med 90 tilmeldte og en stærk 

øverste gruppe kunne det være blevet til en skak-fest. Men vi havde intet andet valg end at aflyse. Vi 

forventer, at turneringen vender tilbage i januar 2023 – interessen er der, både fra bredden og eliten. 

Venskabsmatchen mod Hillerød blev aflyst for andet år i træk. Også den håber vi at genoptage. 

Skakkens organisering og DSU’s arbejde er måske ikke det mest interessante emne. Men der er sket en del  

siden seneste generalforsamling, som bør nævnes. 

I september blev der i en enkelt weekend afholdt ikke færre end tre corona-forsinkede delegeretmøder. 

Om lørdagen holdt 8. hovedkreds delegeretmøde, hvor Per Rasmussen efter ti år på posten blev afløst af en 

ny formand – nemlig undertegnede. Min grundlæggende filosofi er, at klubberne skal samarbejde om at 

øge det samlede antal skakspillere i stedet for at kæmpe indbyrdes om de stadigt færre klubmedlemmer. 

Om søndagen gik turen til Fredericia, hvor DSU afholdt hele to meget lange delegeretmøder. Jeg synes, at 

disse møder giver anledning til optimisme på vegne af dansk skak efter nogle svære år med 

medlemstilbagegang og internt fnidder i de besluttende organer.  

Adskillige klubformænd gav udtryk for, at de ønskede et opgør med det forsvindende lille mindretal, som 

ønskede at lave rav i den på de sociale medier. I stedet skal vi arbejde sammen om at skabe fremgang. 

Det er nu, vi har chancen i dansk skak. Magnus Carlsen er en fantastisk ambassadør for spillet, og Queens 

Gambit på Netflix har skabet en ny interesse for det gamle spil. Mange har sikkert også set indslaget i TV2 

Lorry for nyligt om samme emne. 

Der er nu en god stemning i Forretningsudvalget og i Hovedbestyrelsen, så forhåbentlig går dansk skak mod 

lysere tider. 

Og så skal det selvfølgelig nævnes, at der på delegeretmøderne var valg til Skaknævnet, hvor Frode 

Benedikt Nielsen blev valgt ind. 
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Den resterende del af sæsonen ligner en næsten normal sæson, dog er der lagt nogle ekstra klubaftener 

ind, hvor vi vil forsøge at organisere træningsaftener. 

Jeg vil opfordre til at deltage i Møllegårdsturen (weekenden efter påske) og Allerød Knock Out Hurtigskak 

(lørdag i Kristi Himmelfartsferien). Vores tyske venskabsklub kommer på besøg, og kontakt meget gerne 

Birger vedrørende at blive værtsfamilie for en tysker. Det er søde og gemytlige mennesker, og man får 

automatisk en invitation til Berlin året efter. 

Klubben er inde i en god gænge, men vi er altid på udkig efter nye måder at gøre det endnu bedre på. Så 

kontakt gerne bestyrelsen, hvis du har en idé eller vil være med til at gøre en indsats. 

En mulighed er at deltage i det dommerkursus, som den 5.-6. marts afholdes af Køge Skakklub. Vi har i 8. 

hovedkreds besluttet at dække deltagerbetalingen for alle medlemmer af hovedkredsen, som gennemfører 

kurset – og siden har arrangørerne vist selv valgt at gøre kurset gratis. 

En konkret idé fra bestyrelsen er at styrke kommunikationen ved at få bygget en ny hjemmeside. Det sker 

under forudsætning af, at budgettet for 2022 bliver godkendt. 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for samarbejdet til de mange frivillige i og uden for bestyrelsen, som 

får klubben og skaklivet til at hænge sammen. 

En særlig tak til juniortrænerne Morten, Claus og Jesper Schultz samt til turneringslederne Jesper Fris, Lars 

og Anders. 

Også en stor tak til Nils Hoffmann, som efter mange år i bestyrelsen har ønsket en pause, mens han udlever 

forfatter-ambitionerne. 

Den allerstørste tak skal dog gå til Steen Hagstrøm, der endnu engang har udfyldt jobbet som kantinemand 

helt fantastisk. Steen har også meddelt, at han gerne vil trappe lidt ned på den indsats, når vi rammer 

sommeren. Det bliver svært at udfylde Steens fodspor, og vi kommer nok til at indstille os på knapt så 

luksuriøs servering, men mon ikke det går alligevel? 

Tak til dig Steen, og jeg glæder mig over, at du fortsætter i bestyrelsen som lokalemand og kontakt til 

kommunen. 

Med de ord vil jeg runde af med at nævne, at jeg ser frem til endnu to år som formand, hvis jeg altså bliver 

genvalgt senere i aften. 

Jakob Werner 

Formand, Allerød Skakklub 


