
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, 
Frederiksvej 27, Sorø.

Mandag den 11. april 2011 kl. 18.30
med følgende dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Beretning

3)      Regnskab

4)      Budget og fastsættelse af kontingent

5)      Indkomne forslag 

6) Valg:

a)     Bestyrelsesmedlemmer
 Curt Herbst og Ernst Østergaard

b)      2 bestyrelsessuppleanter
Michael Neuks og Kenneth Pedersen

c)      1 revisor – Frank Hartmann

d)      1 revisorsuppleant – Kim Wedervang

7)    Eventuelt

Eventuelle forslag skal skriftligt indleveres til formanden senest den 4. april 2011.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Traditionen tro vil vi starte kl. 18.30 med gule ærter og æbleskiver inden generalforsamlingen.
Ønsker man at deltage i dette, meddeles det til formanden senest 2. april 2011. 
Prisen vil være 50,00 kr. for mad inkl. 1 øl/vand og snaps



Generalforsamling 2011: 

Formandens beretning:

Vi har i Sorø Skakklub i skakåret 2010/2011 oplevet mange ting. Vi har både oplevet 

sportslige succeser, anerkendelse fra skakverdenen samt desværre også nedgang i 

medlemstallet og dødsfald. 

Medlemmer 

Jeg starter med det negative – nemlig nedgangen i medlemstallet. 

Ved starten af året havde vi 26 registreret medlemmer, og pr. 31/3 2011 er vi nede på 23 

medlemmer. I året rejste Flemming Dickow, der tog til Dianalund Skakklub; Flemming 

Kjeldsen, der flyttede til København; og Benjamin Gammelgård, som holder en pause. 

Dernæst døde Frank Hartmann, der desværre gik bort efter sygdom. Mange af jer kendte 

Frank. Frank var æresmedlem i klubben, og har altid været et stort aktiv for klubben i de over 

40 år, han var medlem. Klubben skylder Frank meget. 

Positivt har vi fået tilgang af Malik, der kom fra Aabenraa Skakklub, og har bidraget til livet i 

og  omkring klubben samt de sportslige resultater vi opnåede i sæsonen. 

Medlemsnedgangen er ikke noget, der er unikt for Sorø Skakklub. I 2010 er der netto 24 færre 

skakspillere i 2. HK end pr. 1/1 2009, så der er 589 registrerede skakspillere tilbage pr. 1/1 

2011. 

På trods af nedgangen i medlemstallet, har vi i skakåret opnået anerkendelse fra 

hovedkredsen, idet vi på delegeretmødet i slutningen af marts, fik overdraget initiativprisen 

2010. Begrundelsen lød som følger: ”Efter nogle stille år er der igen kommet gang i den gamle 

klub. Medlemstallet er steget. Klubben markerer sig meget tydeligt i skaklivet i 2. HK. For 

nogle år siden rykkede Sorø Skakklub op i mesterrækken og man har siden formået at 

fastholde positionen i den bedste række. Sorø Skakklub er en klub med mange traditioner og 

en lang historie og samtidig en klub, der fornyer og udvikler sig”. 

Sportslige præsentationer

Vores sportslige præsentationer har i skakåret været mange. 

I april spillede vi med i den årlige 90-mandsturnering, som nu er blevet til en 75-

mandsturnering. Vi klarede os over forventning og fik en delt 3. plads med Dianalund. Det 
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sammenbragte hold fra Kalundborg/Jyderup vandt med samme antal point som Holbæk, dog 

med flere sejrer. 

I maj arrangerede vi den 3. Absalon turnering. Turneringen er stadig i fremdrift, idet hele 38 

spillere havde fundet vej til Sorø. Selve turneringen blev en stor succes både med godt spil og 

hyggelig stemning. Dog var der lidt udfordringer i Skoleskak-gruppen, da ventetiden mellem 

partierne ofte var lang for de unge spillere, som var hurtige med at få spillet deres partier. 

Vinderen af mestergruppen blev igen Max Nielsen fra Dianalund, som nu har vundet de 3 

Absalon turneringer, der har været afholdt. Andenpladsen gik til John Christensen fra 

Dianalund, med vores egen Kenneth Ankjær på en delt tredjeplads. I basis 1 måtte Lars Møller 

dele førstepladsen med Simon Ellegaard fra Jyderup. De scorede begge 3½ point ud af 5 

mulige. Det var især flot af Lars, da han også var turneringsleder. Selv brillerede jeg ikke 

ligefrem og blev sidst i gruppen med bare  ½ point!

Vinderen i basis 2 blev Sigfred Nielsen fra Dianalund, med max point: 5 ud af 5 mulige. Nr. 2 

blev Thomas Fyhn fra Jyderup, og med Curt Herbst som nr. 3 med 2½ point. Michael Neuks og 

Dan Christensen blev vindere af basis 3 med 4½ point ud af 5. Jørgen Mortensen fik en delt 

tredjeplads med 2 point. Basis 4 blev vundet af Lasse Jensen fra Haslev med 4½, point. 

Benjamin Vinter fik en flot fjerdeplads med 2½ point. Nederste gruppe – skoleskakgruppen – 

blev vundet af Peter Jensen fra Haslev med 7 point ud af 7 mulige. Peter fik en ratingfremgang 

på hele 225 points.

I juni afholdte vi som noget nyt vores tema-turnering, hvor der over 3 mandage blev 

gennemgået en bestemt teori-variant, som efterfølgende skulle spilles med både de hvide og 

de sorte brikker. Personlig synes jeg, det var en succes, og den vil også i fremtiden blive 

afholdt. Vinderen blev Kenneth, som modtog et gavekort på kr. 100,00 til byens butikker. 

Andenpladsen gik til Ernst, der vandt omkampen mod Lars, og dermed vandt en flaske vin.

Vi startede efter sommerferien med den årlige byturnering,  hvor også ikke-klubspillere er 

meget velkomne til at spille med. Dette gjorde, at der var 3 ikke-klubspillere der valgte at 

spille med. Det samme gjorde IM Leif Kristensen fra Kjellerup og Henrik Dahl fra Skovbo. 

Turneringen blev en succes med 14 deltagere, og der blev igen vist god skak samtidig med 

den hyggelige stemning. Byturneringen blev vundet af IM Leif Kristensen og Henrik Dahl med 

7 point ud af 8 mulige. Tredjepladsen gik til Thomas Rohde med 6½ point, der dermed fik 

vandrepokalen med hjem. Bedste juniorspiller blev Bjarke Kristensen med 4 point, og bedste 

Ikke-klubspiller blev Uno Skonnord med 2 point. 
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I oktober startede den interne holdturnering, hvor 14 mand var med fra start. I Gruppe 1 med 

8 mand blev 1. pladsen delt mellem Kenneth Ankjær og Malik Lindholdt, der begge fik 6 point 

ud af 7 mulige. De skulle spille omkamp, om hvem der skulle være klubmester 2010/2011. 

Omkampen blev vundet af Malik i et tæt og spændende parti.      

I Gruppe 2 med 6 mand skulle 1. pladsen ligeledes deles mellem 2 spillere. Curt Herbst og Lin 

Keong fik begge 7,5 point ud af 9 mulige. Der var spænding til det sidste, idet Benjamin Vinter 

og Michael Neuks kun var et point efter vinderne. 

I november måned blev det igen tid til holdturneringen, hvor vi i år havde tilmeldt 2 8-

mandshold. Inden start blev vi tilbudt af turneringsledelsen at spille med i A-rækken, da 

Ringsted ikke kunne stille hold. Dette sagde vi selvfølgelig ja tak til, primært pga. de sportslige 

udfordringer. Vi diskuterede endvidere internt i bestyrelsen, om vi måske kunne sætte endnu 

et hold i B-rækken, man valgte til sidst at undlade dette pga. manglen på reserver. 

Forventningerne til mesterholdet var igen i år, at de skulle spille med i toppen af gruppen. 

Sidste års 4. plads skulle byttes ud med en højere placering. Holdet skulle i første kamp til 

Skovbo, som på papiret var gruppens stærkeste hold. Inden kampdatoen blev holdet ramt af 3 

afbud på de 4 øverste brætter, og på trods af ihærdig indsats for at finde reserver, kunne vi 

desværre ikke sætte fuldt hold. Dette er vist ikke set før, at vi har manglet en spiller på 

førsteholdet. Kampen mod Skovbo, der stillede i næsten stærkeste opstilling, blev tabt med 

4½-3½, som var et super flot resultat. Senere skulle det vise sig, at vi var det hold i gruppen 

der fik flest point mod de suveræne oprykkere fra Skovbo. 

Tendensen med af holdet skulle mangle 2-4 mand forsatte desværre året ud, og holdets 

placering i gruppen blev stadig mere kritisk, også fordi der skulle 3 hold ud af gruppen. 

Kampene i det nye år blev spillet med stort set stærkeste opstilling. Dette gjorde, at der blev 

vundet flere kampe, og det begyndte igen at se fint ud. Placeringen i mesterrækken blev 

dermed en flot 3. plads med 29 point og 5 matchpoint. 

For andet holdet var der knap så store forventninger, idet holdet var rykket op i A-rækken. 

Målsætningen var at de skulle forblive i A-rækken, selvom det ville være mere end svært. Det 

viste sig hurtigt, at de øvrige hold, var noget stærkere. Jeg mener ikke, der på noget 

tidspunkt var en kamp igennem hele turneringen, hvor spilleren fra Sorø havde en højere 

rating end sin modstander. Dette medførte, at mange tabte, men også at mange fik nogle 

flotte sejre over nogle langt stærkere modstandere. Jeg synes faktisk at kunne se, at vi alle på 

2. holdet er blevet væsentlig stærkere, end vi var først på sæsonen, hvilket formentligt kan 

henføres til vores tid i A-rækken. Selvom det blev til nedrykning, klarede vi os bedre end 

forventet, og det blev til 19 point og 3 matchpoint.
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I december spillede vi den officielle lynturnering om vandrepokalen og æren. Vinderen blev IM 

Leif Kristensen, men da han ikke er medlem af Sorø Skakklub, var det Kenneth Ankjær, der fik 

vandrepokalen med hjem. Kenneth blev således officiel lynmester i Sorø Skakklub for 2010. 

Det uofficielle lynmesterskab, der løber fra april til og med generalforsamlingen i starten af 

april 2011, blev ligeledes vundet af Kenneth med 157,5 point i 23 kampe. Andenpladsen gik til 

Lars  med 135 point i 26 kampe og tredjepladsen til Ernst med 112,5 point i 20 kampe. 

Øvrige aktiviteter 

De kendte aktiviteter fra de sidste mange år kører stadig. Juniortræningen kører stadig med 

Lars og Kenneth som lærermestrer. Juniortræningen starter hver mandag kl. 18.30 til 19.30. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at sige Lars og Kenneth en meget stor tak for deres 

store og utrættelige arbejde med juniorerne. 

Der er forsat teorigennemgang ved det store undervisningsbræt. Også efter Flemming Dickow 

forlod os til fordel for Dianalund Skakklub. Også her har Kenneth taget over, at viser os 

teorigennemgange og fikse tricks. Også her vil jeg gerne sige Kenneth en stor tak. 

Vi har i den forgange sæson forsøgt nogle nye tiltag. 

I sommeren legede jeg lidt med tanken om at afholde et DM i Skak i Sorø, men løb hovedet 

mod muren, da der ikke rigtig er egnede lokaler i Sorø. Vi mangler et hotel Scandic.

I efteråret 2010 samt foråret 2011 har vi været en del af ”Lørdag i Hallen” i Sorø Hallen. 

Meningen er, at unge mennesker kan komme i hallen, for at afprøve forskellige idræts- og 

klubtilbud. Arrangementet har haft begrænset succes, men det skyldes nok primært, at jeg 

blot kunne deltage én gang ud af de 5 mulige. Den ene dag, hvor jeg var med, var der mange 

der prøvede at spille skak på det store skak, og det var rigtigt hyggeligt. 

I december havde vi også vores traditionelle juleafslutning med æbleskiver, gløgg og ikke 

mindst banko. Igen i år var der mange fremmødte til det hyggelige arrangement.

Vi har endvidere forsøgt at udvikle samarbejdet med Skoleskakken på Sorø Akademi. Det er 

mit håb, at vi i denne sæson, kan få medlemmer fra Akademiet i klubben, som kan spille med 

i JGP stævnerne og i holdturneringen.        
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Som det seneste er jeg blevet en del af bestyrelsen i 2. HK, hvor jeg hidtil har været 

suppleant. Dette skyldes, at Bjarne Pedersen træk sig pga. utilfredshed med, at debatsiderne 

på DSU blev nedlagt. 

Afslutning

På trods af medlemsnedgang fra sidste år til i år, mener jeg stadig fremtiden ser lys ud for 

Sorø Skakklub. Vi er en klub med mange aktive medlemmer, som gerne møder op på 

almindelige klubaftner og deltager i de forskellige arrangementer. Dette er grundlæggende i 

en klub som vores, at der er et godt og rart klubliv. Det gør det både hyggeligt for dem, der 

gerne vil spille en omgang uformel eller formel skak, og det gør det lettere at sluse nye 

spillere ind.

 

Målsætningen for næste år, må være at mesterholdet spiller med om oprykning til 2. division, 

og at 2. holdet kommer tilbage i A-rækken. Desuden kunne det også være et mål, at afholde 

flere turneringer, f.eks. JGP-serien i Sorø.    

Afslutningsvis vil jeg meget gerne sige en stor tak til de personer, der gør en indsats for 

klubben. Om det er at møde op på klubaftner, lave kaffe, være holdleder, bestyrelsesarbejde, 

juniortræning, kommer med nye ideer eller blot slukker lyser som den sidste. En stor tak 

herfra. 

Formand 

Ernst Østergaard
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