
Formandsberetning – Allerød Skakklubs generalforsamling 9. februar 2023 

Jakob Werner, formand 

Vi har lige hørt Joe Bidens state of the union-tale, og en formandsberetning er egentlig også en form for 

en state of the union-tale, hvor bestyrelsen afrapporterer til medlemmerne. Derfor vil jeg starte med at se 

på, hvordan det egentlig står til med Allerød Skakklub. 

Jeg kan rapportere, at det går rigtig godt. 

Man kan måle en klubs succes – eller mangel på samme – på mange måder. Ser man på antallet af 

medlemmer, ligger vi konstant mellem 70 og 75 A-medlemmer, hvilket har været tilfældet i hele min 

formandstid. Det er et højt antal, hvis man ser på antallet af indbyggere i kommunen, og vi er fortsat blandt 

de ti største klubber i Danmark. Dertil kommer, at vi har yderligere lidt over 15 B-medlemmer. 

Det vigtigste er imidlertid, at en meget stor procentdel af klubbens medlemmer er aktive skakspillere. 

Mange klubber oplever i disse år, at fremmødet på klubaftenerne er beskedent trods pæne medlemstal. 

Her i klubben er der altid gang i noget skakligt – turnering, træning, juniortræning, skakcafé eller bare 

nogen, der sidder og analyserer eller lyner. Det er præcis den type klub, jeg gerne vil være medlem af – og 

formand for. 

Træning og foredrag er vokset til at blive en uundværlig del af vores klub. Carsten Høi er her jævnligt med 

spændende oplæg til nogle velbesøgte klubaftener. Vi har engageret Søren Bech Hansen som træner for 1. 

holdet – siden er Søren også blevet ansat som landstræner, så det borger vel for kvaliteten. Dertil havde vi i 

slutningen af sidste sæson besøg af Jakob Aabling-Thomsen, der holdt et spændende og inspirerende 

foredrag. 

Træningsdagen i oktober var en stor succes, og deltagerantallet nærmer sig det normale. Det er planen at 

gentage succesen i efteråret forud for holdsæsonen. 

I den kommende sæson vil vi i det hele taget lade træning og foredrag fylde en del, for det er jo det, som I, 

kære medlemmer, efterspørger mere end noget andet. Har man forslag og ideer, er man meget 

velkommen til at henvende sig til bestyrelsen. 

Interessen for at spille simultan mod en stærk spiller er vendt tilbage, og det var et hit at have Carsten Høi 

på besøg i december. Vi vil gentage succesen til næste sæson. 

Skakken har været gennem nogle udfordrende år pga. corona-restriktioner, men i det forløbne år fik vi lagt 

alt det bag os. Heldigvis er turneringsaktiviteten dermed tilbage til det normale – og det leder hen til 

resultatdelen af formandsberetningen. 

Sportsligt var sidste sæson på det jævne for vores hold, som havde svært ved at klare sig. 1. holdet vandt 

kun en enkelt kamp og rykkede som næstsidst i 2. division ned i Mesterrækken. I år går det bedre, og ASK-1 

ligger til oprykning med 2 kampe igen. 2. og 3. holdet havde turneringer på det jævne, hvilket lader til at 

gentage sig i år. Jeg håber, at vi til næste sæson kan engagere nogle flere spillere og holdledere, så klubben 

igen kan stille fire hold. 

Nordsjælland Weekend EMT er fortsat et af flagskibene i dansk skak. Det var i år en kæmpe fornøjelse at 

genoptage denne turnering oven på coronaårene. Med 94 deltagere og en lang venteliste er interessen 

større end nogensinde, og der blev vist masser af god og underholdende skak især i øverste gruppe. 



Vinder af Mester 1 blev GM Carsten Høi foran GM Jonny Hector. 

Der var masser af ros til klubben fra deltagerne, og også en del forespørgsler om at udvide antallet af 

deltagere. Vi fastholder dog ”kun” at have plads til 96 spillere, sådan at alle får gode spilleforhold. Her er 

det på sin plads at sige en ekstra tak til alle, der ydede en indsats før og under turneringen, og dermed var 

med til at skabe en stor succes. 

Klubturnering 2021-2022 

Turneringen havde 40 deltagere – det er rigtig flot – der blev spillet med afgørelse på korrektion ved 

ligestilling i point. 

Gruppe 1 

1. Jesper Schultz-Pedersen 6½ - klubmester for 10. gang! 

2. Morten Togsverd-Bo 6½ 

3. Jesper Bruun 6 

Gruppe 2 

1. Richard Thulstrup 7½ 

2. Søren Nygaard 6 

3. David Christophersen 6 

Gruppe 3 

1. Steen Hagstrøm 6½ 

2. Troels Jacobsen 6½ 

3. Tobias Torp-Pedersen 6 

Gruppe 4 

1. Lucas Marcher Jensen 7 

2. Svend Aage Rand 6½ 

3. Erik Andersen 5½ 

Denne sæsons klubturnering har samlet 39 deltagere, og cirka halvvejs er det meget svært at spå om 

udfaldet i de fire grupper. 

Efterårs EMT 2022 med 24 spillere i seks mands-grupper. 

Gruppe 1 blev vundet på deling af Morten Togsverd-Bo og Lars Pedersen 

Gruppe 2: Birger Hagstrøm vandt foran Ejgild Nielsen 

Gruppe 3 blev vundet på deling af Andrias Pieterson og Kim Schougaard Jensen 

Gruppe 4: Lucas Marcher Jensen vandt med 5 point af 5 foran John Sø, Finn Hoffmann og Svend Aage Rand 

Lynmesterskabet 2023: Lynmester blev Hasso Schütze med 8/9. 

Allerød K.O. Hurtigskak 2022 havde med deltagelse fra vores tyske venskabsklub 36 deltagere. Gruppe 1 

blev vundet af en meget glad IM Kåre Hove Kristensen fra Nordkalotten, der i finalen besejrede Aref Vasli 

fra Brønshøj. I gruppe 2 var der Allerød-succes, da Albert Lyng Pedersen besejrede Richard Thulstrup i 

finalen. 

Grand Prix-turneringen: Bestyrelsen har indført en turnering, som kører over hele sæsonen, og hvor man 

får point ved både at vinde meget og deltage meget. David styrer pointskemaet, og vinderen bliver hædret 

til sæsonafslutningen. Den føres vistnok af Jesper Bruun foran Ejgild Nielsen, men alt kan ske. 



Og for at runde turneringerne af: Husk, at klubben arrangerer Allerød Knock Out Hurtigskak lørdag 6. maj 

samt en 5-runders EMT til foråret. Og så vil jeg opfordre til også at se på andre klubbers turneringstilbud 

samt selvfølgelig DM i påsken i Svendborg – kom ud og spil noget skak! 

Klubben arrangerer yderligere en turnering i denne sæson, nemlig et ungdoms-grand-prix lørdag den 3. 

juni. Og det leder mig hen til det store og vigtige arbejde, som finder sted i juniorafdelingen. Der er gang i 

den, når de yngste slår sig løs, og det hele bliver kompetent styret af vores juniorledere Morten, Claus, 

Jesper Bruun og Jesper Schultz. 

Men der er mening med galskaben. Juniorafdelingen er begyndt at ”producere” spillere, som er blevet 

gamle nok til, at de ikke gider spille med rollingerne. I stedet har de nu nærmest overtaget skakcafeen og er 

stærke nok til at udfordre os garvede spillere. Det er et kæmpeskridt fremad for klubben og endnu en 

grund til at anerkende det store ungdomsarbejde, der gøres. Det er netop i overgangsfaserne, at klubberne 

generelt ”taber” spillere, så det vigtigt at fastholde dem i overgangen fra junior til teenager. 

Skakcafeen køres fortsat at David og Ejgild, og jeg lytter mig til, at det går rigtig godt. Med ungdoms-

invasionen er det vist nødvendigt at dele op i flere lokaler – men det går vel også nok. 

Sidste år kom vi igen på Møllegården og havde en rigtig dejlig weekend i det svenske. I år håber jeg, at 

flere vil deltage i turen – det er weekenden efter påske. 

I maj sidste år havde vi besøg af vores venskabsklub fra Berlin, og det var en stor glæde at se vores tyske 

skakvenner igen efter tre års corona-adskillelse. Til Kristi Himmelfarts-ferien rejser et hold Allerød-spillere 

derned. Hvis man er interesseret i at komme ind i kredsen af Berlin-deltagere, så tag en snak med Birger. 

Jeg har allerede nævnt flere i og uden for bestyrelsen, som gør en stor indsats for klubben. Men der er 

endnu flere, som fortjener tak eller som fortjener en ekstra stor tak – og her vil jeg fremhæve Steen 

Hagstrøm som kantinemand og lokalekontakt til kommunen. Det er en stor fordel for klubben, at Steen ud 

over sit hverv her i klubben også bestemmer en hel del omkring lokaletildeling. 

Det er også på sin plads at sende en stor tak i retning af vores turneringsledere Jesper Fris, Lars Johansen, 

Anders Rossen-Jørgensen og Steen Hagstrøm (ja, Steen igen!). 

Til slut vil jeg sige et par ord om næste sæson: Vi vil gerne fastholde et højt aktivitetsniveau i klubben, 

blandt andet med træningsaftener og måske også en ny hjemmeside. Samtidig er der en 

kontingentforhøjelse på vej fra DSU, og derfor foreslår bestyrelsen også en forhøjelse af kontingentet for 

klubben. Vi taler 100 kr. pr. medlem mere pr. år, så det er fortsat et lavt kontingent for et højt 

aktivitetsniveau. Vi håber, at medlemmerne vil stemme for forslaget senere i aften. 

Som altid vil vi i bestyrelsen gerne høre forslag fra medlemmerne til, hvordan vi kan klubben endnu bedre, 

f.eks. med forslag til aktiviteter eller foredragsholdere. Så tag fat i mig eller en anden fra bestyrelsen, hvis 

man har en god idé. Og gør det gerne i løbet af foråret, så det måske kan komme med i næste sæsons 

aktivitetsplan. 

Til slut vil jeg gentage en stor tak til alle i og uden for bestyrelsen, som har medvirket til at gøre Allerød 

Skakklub til, hvad den er – en af Danmarks største, mest aktive og bedste skakklubber!  

Tak for ordet! 

 


