Formandens beretning ved generalforsamlingen d.7.5.2012
Så har vi nået slutningen af sæson 78 i Præstø Skakklub. Dette er min 18. beretning som
formand for Præstø Skakklub.
For første gang i mange år har DSU ikke mistet medlemmer. Der er en lille fremgang at
spore, og dette skyldes bl.a. fremgang i København. I vores hovedkreds er vi nu 578 mod
603 sidste år. DSU arbejder stadig hen imod at sammenlægge nogle hovedkredse. FU vil
gerne have 4 store hovedkredse, men dette er ikke helt let at føre ud i livet. Præstø
Skakklub fik i påsken en nyt skakur, for at vi var den klub i vores hovedkreds med størst
medlemsfremgang (4 medlemmer). I hovedkredsen var det Tølløse Skakklub som fik
initiativpræmien for deres mange aktiviteter de har fået gang i, bl.a. en EMT med en
masse lokale sponsorer. Der kom også 2 nye ansigter ind i hovedkredsbestyrelsen,
Torben fra Haslev blev valgt som ny juniorleder i stedet for vores egen Michael som takker
af for denne gang. Den anden nyvalgte var mig selv sagde hunden! Jeg blev valgt som
suppleant til bestyrelsen, velvidende det nok kun var for højst 2 uger. Holdturneringsleder
Ivan Madsen stillede jo op til FU i påsken og blev valgt ind. Så nu er jeg ny
holdturneringsleder. Nå, jeg nåede da at få 1 års pause fra hovedkredsbestyrelsen. Jeg
glemte at sige, at inden jeg valgte at stille op som suppleant, var jeg igen blevet nævnt
som modtager af hovedkredsens hæderstegn. Så jeg var jo blevet smurt lidt inden.
I klubben har vi gang i mange ting. Vi har 4 EMT’er, vi har de gamle kendinge, Præstø
Åben (klubmesterskabet) og Gøngeturneringen. Vi har også vores nye Max 1300 EMTer
samt den helt nye Forårs EMT som vi arrangerer sammen med Næstved Skakklub. Jeg
har en plan om at vi sammen med Max 1300 i næste sæson, vil afvikle en Max 1600 for
dem som er blevet for stærke til den anden, samt dem der gerne vil spille om dagen.
Måske endda en MIN 1600 også hvis der er interesse for det. Det vil jo ikke give mere
arbejde, bare lidt mere liv i klubben ;o)
I klubben har vi også stort engagement fra medlemmerne. F.eks. stiller klubmesteren op til
et simultan show mod alle medlemmer, og er også frisk på at lave træningsaftener. Det
synes jeg er en meget vigtig del af en klub, at de stærkeste deler ud af deres viden og kan
inspirere andre i klubben. Hyggeskak turneringen (GP) er også en vigtig ingrediens, her
møder alle hinanden uanset styrke, dog med en tidsforskel afhængig af rating forskel. Det
er ikke altid helt nemt at være favoriot. Vi har også haft 3 hold i holdturneringen i denne
sæson. Vi stillede med et 3.hold i b-rækken bestående af 3 juniorer og en forholdsvis ny
senior. Det er vigtigt at alle har mulighed for at spille holdskak. I mange klubber har man
kun en stærk top, og en hård mellemgruppe, det gør det svært for potentielle nye
medlemmer at komme ind i en skakklub. De oplever at tabe gang på gang, uden at være i
nærheden af bare lidt spænding eller følelsen af have været med. Derfor er der også en
sammenhæng med vores Max 1300 succes. Her stiller rutinerede skakspillere sig til
rådighed, og analyserer partierne sammen med deltagerne som også her kan lære af de
stærke. Jeg er specielt stolt af vores klubturnering. Den har en meget stor bredde, hvor

alle niveauer er repræsenteret, og alle oplever at spille partier som giver god mening.
Selvfølgelig er der også de partier, hvor den ene part er klar favorit på papiret. Men det er
jo her, hvor de undertippede får en chance mod en stærk spiller og kan lære en hel
masse, bl.a. i den efterfølgende analyse. Jeg er stor tilhænger af vores system, og ikke
den gamle model med opdelte grupper. Det er jo i virkeligheden kun dem der scorer klart
bedre end deres forventet, som bliver udfordret med den helt store rating forskel. De
opdelte grupper benytter vi i vores andre EMT’er, så der er jo noget for alle.
Vi har også været inspiration for andre klubber i DSU. F.eks. har flere klubber taget vores
Max 1300 koncept til sig, de forsøgte endda med en max gruppe ved DM i Påsken. Det
betyder jo, at hvis man får en god ide, så kan man faktisk rykke noget i DSU. Der er andre
derude som også arbejder for at vende udviklingen i dansk skak. Vi må ikke stoppe nu,
Dansk skak er i fremgang!

Resultatmæssig del af beretningen:
1. Horsens Lang Weekend: Thomas Wesche og Morten F. Jensen deltog sammen
med Bo Munksgaard fra Næstved. Så var vi en del på 4½ som så skulle placeres
efter korrektion. Jeg var seedet som nr.40 og endte som 28 efter korrektion (eller en
delt 17-32 plads). Det er jeg godt tilfreds med. Thomas var seedet nr.74 og endte
som delt 74-75. Alt i alt tilfredsstillende.
2. Gøngeturneringen 2011 – Henrik Christen blev mester med 4 point. 24 deltagere.
12 fra Præstø.
3. 2. Max 1300 efterår: 14 deltagere. 3. Markus Ellingsgaard 3½ point, 2. Jesper
Koch-Müller (Haslev) 4 point. 1. Phillip Adolf 4½ point.
4. Simultan mod klubmester Finn Andersen. 7 – 4 til klubben!
5. Holdkamp nr.23 Uetze - Præstø: 5 - 3
6. Østsjællandsmester: Erik O. Hansen, Præstø.
7. Ur match: Nr. 2 efter Haslev. 11 deltagere fra Præstø.
8. Lyn mesterskabet: 3. Finn Andersen 16½/19, 2. Morten F. Jensen 17/19 & 1.
Morten Madsen 17½/19.
9. Knock-Out mester: 16 deltagere for første gang siden 2008. Finalen mellem Morten
Madsen og Morten F. Jensen som endte remis. Derefter vandt Morten Jensen
lynomkampen med 2-0.
10. Klubmester/Schweizer: 1. Finn Andersen

11. Åben Skakhygge: 3. Knud Hansen 48 GP, 2. Thomas Wesche 61 GP & 1. Morten
F. Jensen 88 GP.
12. LF mesterskabet 2012. 2 deltagere fra Præstø. I gruppe 1 var både Erik O. Hansen
og Lars Søndergaard repræsenteret. Lars førte hele vejen fra start og Erik skulle slå
ham i den indbyrdes kamp i sidste runde. Det gjorde han. Lars vandt så
lynomkampen og kan kalde sig LF Mester.
13. DM i Helsingør med 3 deltagere; Bjarne, Lars og Morten J. Alle fik 3½ point!
14. Faxe dag EMT er i gang med 3 deltagere fra Præstø. (Preben Karstensen, Knud
Hansen og Frede Rasmussen)
15. Vi har selv 3 turneringer kørende p.t., 3. Max 1300 med 12 deltagere, Forårs EMT
(Næstved) med 20 deltagere & Gøngeturneringen med 30 deltagere.

Organisatorisk del af beretningen
1. Noget af det jeg synes er vigtigst når man spiller skak, så er det ordentlige
materialer. Vi har nu investeret i 16 håndlavet skakbrætter samt 16 nye sæt brikker
og ure.
2. Bjarne og jeg har været på en international dommeruddannelse en hel weekend i
Odense som klubben og hovedkredsen støttede os i økonomisk. Vi bestod begge
den teoretiske del.
3. Bestyrelsen har som alle sikkert ved, planlagt en træningslejr sammen med
juniorlandstræneren for danske ungdomstalenter.
4. Klubben har fået ny hjemmeside og en godt benyttet facebookside.
5. Ungdomstræning og voksentræning 2 gange om måneden.

Samværet i klubben:
1. Sæsonen starter jo med vores fantastiske Uetze arrangement.
2. Igen afholdte vi julefrokost efter den nye model. En oplevelse for alle.
3. Vores årlige sommerfest hjemme i privaten hos Dennis med god mad, skak og
flipper!
4. Filmaften hos Morten med 7 deltagere og god brasiliansk mad. Bobby Fischer
against the world.

5. Her vil jeg igen nævne DM i påsken. Her har vi jo tradition for at være mange af
sted. I år var vi desværre kun 3, men det var enormt hyggeligt alligevel. Håber dog
at vi er flere til næste år.
6. I det hele taget har vi et godt sammenhold i klubben. Jeg har sagt det før, alle
snakker med alle, alle er flinke til at give en hånd med det praktiske når der er
behov for dette. God opbakning til alle initiativer i klubben! Hvad mere kan man
ønske sig?

Jeg er næsten nået til vejs ende i min beretning. Det har for mig personligt været det
største år nogensinde. Jeg har været med til at spille Præstø 1 i 2. division og tænk at
blive hædret med hæderstegn fra Dansk Skak Union. Den sport man brænder allermest
for. For mig er det noget af det største man kan opnå, når man nu ikke har evnerne til at
blive danmarksmester. Dette er jeg rigtig stolt af!

