Formandens beretning til generalforsamling 30. juni 2021
Kære alle
Det har været en meget mærkelig periode siden sidste generalforsamling. Der er en afgrund mellem
dengang og nu, som hedder Corona-nedlukning. Frederiksberg Skakforening havde
generalforsamling den 4. marts 2020, og få dage efter blev alt lukket ned. Foreningslivet blev
genåbnet i august 2020, men den 2. Corona-bølge voksede i løbet af efteråret, og alt blev lukket
igen i slutningen af 2020. På trods af det lange tidsrum siden forrige generalforsamling er det altså
ikke meget, som jeg kan melde om.
Vi har mistet to gamle og skattede medlemmer, Per Hattens og Knud Larsen.
Per døde den 23. marts som en af de mange ældre, som faldt som offer for Covid-19. Han blev født
den 23. april 1944 og blev således 75 år. Han var medlem af Frederiksberg Skakforening i rigtig
mange år, ikke blandt de stærkeste, men regn eller sne, kulde og varme, Per skulle til skak. De
sidste år med taxa og rollator, men skak skulle der spilles. Så hyggede han sig en times tid i
rygerummet med en smøg og gerne en ostemad, og derefter var det ugens parti, hvor han havde sin
egen plads ud til midtergangen. Han var gennem mange år en samvittighedsfuld holdleder for 4.
holdet, hvad enten det stillede med 4 eller 8 mand.
Knud døde den 5. april 2020. Han blev 73 år. Bisættelsen fandt sted i stilhed. Knud var et
menneske, som havde mange problemer i sit liv, men også et positivt menneske, som fandt stor
glæde ved skak. Han havde stor forståelse for spillet, men hans egen følelse af manglende fysisk
udholdenhed gjorde, at han spillede meget hurtigt. Alt for hurtigt! Det var ikke sjældent, at et
turneringsparti blev afsluttet på et kvarter, hvis ikke kortere. Men de sidste år lagde vi mærke til, at
Knud var begyndt at bruge længere tid på sine partier, hvilket var godt for hans resultater.
Per og Knud var rigtige skakelskere, som spillede skak, fordi de elskede spillet. Det kan være en
lektie for os alle: Det gælder om at spille.
Æret være deres minde!
2020 var det 100 år siden etableringen af Frederiksberg Skakforening, og vi havde planlagt
markering af året med en stor hurtigturnering på Frederiksberg Rådhus i samarbejde med Henrik
Andersen fra Skak for Sjov. Den måtte aflyses, men vi kørte en lynturnering over nettet med på
LiChess.org. Skaksulten var stor: Vi annoncerede turneringen den 23. april, og den 4. maj spillede
mere end 150 spillere i fire grupper med i turneringen. Rasmus Skytte vandt. Henrik Andersen
gjorde et meget stort arbejde for at få turneringen på benene.
100-års jubilæet blev også markeret af klubbens deltagelse i holdturneringen, hvor det lykkedes tre
ud af fire hold at rykke ned. 1. holdet måtte ned i 2. division, 2. og 3. holdet i KSU’s 2. række. 4.
holdet blev nr. 6 i sin gruppe og scorede 2,1 point over sin forventede score. Holdturneringen
2020/21 blev aflyst.

I den korte åbningsperiode august-oktober 2020 lykkedes det klubben at afholde nogle turneringer.
Kommunemesterskabet 2020 blev afholdt som en hurtigturnering over to onsdage i august.
Slutstillingen i kommunemesterskabet 2020 1. Frode B. Nielsen, Allerød 5 / 6 Bedste korrektion 2.
Kenneth Ankjær 5 / 6 Frederiksberg Kommune Mester 2020 (medlem af FS) 3. Flemming L.
Sørensen, Hvidovre 5 / 6 Rating præmier: • Bedst under 1800 Lukas Iskos, BMS 4½ / 6 • Bedst
under 1400 August Jalving 3 / 6
Frode vandt også Frederiksberg Lynmesterskab lynturneringen i oktober skarpt forfulgt af Kenneth.
Frode B. Nielsen 10½ / 13 2. Kenneth Ankjær 10 Erik Holstein 10 3. Jens Fejø 9 4. John L. Hansen
8½ 5. Bjørn Olsen 7½ 6. Oskar Steen Jensen 6½ Erik Jarlnæs 6½
Udover meget andet, så var det dejligt at se Frode i klubben igen.
Vi siger tak til de spillere, som mødte op, og alle de, som hjalp til undervejs. En stor tak går også til
Dennis, som med sine fremragende nyhedsbreve sørgede for, at klubbens medlemmer blev holdt
ajour med udviklingen og i tilgift fik mange gode skakhistoriske oplysninger.
Frederiksberg Skakforening blev i oktober 2020 kontaktet af Claus Meyers Deli, som var ved at
indrette et lille nabolokale til Meyers Deli på Gl. Kongevej. Her skulle der være arrangementer af
forskellig slags, således at lokalet skulle kunne fungere som forsamlingssted og kulturhus i lille
format. Claus Meyer er selv meget skakinteresseret og ville gerne se skakarrangementer i lokalet.
Formlen var ”skakmad”, en kombination af et foredrag om et emne inden for skak, servering af en
madret og et glas vin, og derefter spil på de opstillede skaksæt. Vi var med til åbningen den 20/11
2020 og nåede en enkelt aften den 24/11, hvor temaet var Skak og ost med lille oplæg, skakquiz,
osteservering og frit spil på FS’ skaksæt. Der kom ikke særlig mange, hvilket nok var at forvente
med restriktionerne, men konceptet syntes at virke. Der var planlagt en skakmad-aften den 26/1
2021, som blev aflyst grundet restriktionerne. Forår og sommer har Meyers Deli haft udsalg af is i
lokalet. Vi får se, om der fra Meyers side er tid, kræfter og midler til at fortsætte med konceptet til
efterår og vinter.
Bestyrelsen blev i begyndelsen af. 2021 kontaktet af Henrik Andersen fra Skak for Sjov, som var i
gang med at indrette nye lokaler i kælderen Falkoner Alle 36. Han foreslog, at FS flyttede ind i de
nye lokaler. Bestyrelsen har i de forløbne måneder forhandlet med Henrik Andersen om lokalernes
indretning samt FS’s bidrag og husleje. Efter at have vurderet fordele og ulemper, ikke mindst de
muligheder, som placering i et nyt skakcentrum ville give klubben, besluttede bestyrelsen at stille
forslag på generalforsamlingen om at forlade Stormly og flytte til de nye lokaler efter
sommerferien.
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