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Forside på Sidste Nyt nr. 3. 7. april 2001
Det var så næsten den sæson. Gik det så, som forventet? Vi må desværre stadigvæk konstatere, at det er svært at få flere medlemmer i
klubberne. Vort medlemstal ser ikke for lovende ud. Vi har sat til. Specielt har vi haft tilbagegang på børnesiden. Paradoksalt, når man
tænker på, hvor stort et stykke arbejde, der ydes her. Vi kan også se , at der har været færre børn med i JGP-serien. Alligevel ser det ud til,
at vi efterhånden har fået en pæn stor gruppe unge spillere, der begynder at sætte deres præg på klublivet rundt omkring. Det ser godt ud.
Der er derfor grund til at give vore skakinstruktører et stort skulderklap. Uden deres indsats tror jeg, det ville se slemt ud.
Holdturneringen er færdig. Vintervejret har grebet forstyrrende ind i afviklingen af et par runder, men alligevel er det lykkedes for
holdturneringslederen og klubberne meget hurtigt at komme på omgangshøjde igen!
I år blev det desværre ikke til noget Danmarksmesterskab til SK 1934 Nyk. F. Det havde vi jo efterhånden vænnet os til. Til gengæld kan vi
så glæde os over, at vi fik to oprykkere til 3. division og kun en nedrykker til mesterrækken.
Påsken står for døren og dermed er det tid til DM. I år finder stævnet som bekendt sted i Nyborg. Desværre ser det ikke ud til , at dette års
DM kommer helt op på de sidste års deltagerantal. I underkanten af 300 deltagere er ikke imponerende. Ligeledes ser landsholdsklassen
noget neddroslet ud. Kun to stormestre spiller med. Fra vores hovedkreds deltager Erling Mortensen og debutanten Kim Pilgaard i
landsholdsklassen. Kim har længe banket på til kampen helt i toppen af dansk skak, og nu skal det være! Det bliver spændende at følge.
Niels Steen Larsen
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