Formandsberetning 2020
Dette er mit andet år som formand for Holstebro Skakklub, og bestyrelsen har haft tre fokus punkter, som
vi har arbejdet på
1. Forbedre økonomien yderligere for Holstebro Skakklub
a. Gennem fonde og sponsorer
2. Flere tilbud og mere aktivitet i klubben
a. Investere i undervisningsmateriale
b. Ny Gågade turnering
3. Udbygge ungdomsafdelingen
Hvordan er det så gået i 2020? Lad os først kigge på medlemsantallet:
Vi haft glæde af 9. Hovedkreds som har kørt et refusionsprogram hvor de gav op til et års fri kontingent for
nye medlemmer, som ikke tidligere har været medlem af en skakklub indenfor de 3 sidste år.
Ultimo 2019 var vi 44 medlemmer
Ultimo 2020 var vi 50 medlemmer, hvilket er en fremgang på 6 medlemmer i 2020 og 15 siden ultimo 2018.

Seniorer
Pensionister
B medlemmer
Ungdom
I alt

2018
14
13
7
1
35

2019
15
15
7
7
44

2020
22
13
7
8
50

Vi har mistet Jakob Nygaard som stille sov ind. Lad os mindes Jakob med 1 minut stilhed.
Når vi nu er ved nye medlemmer, så husk at tage godt imod de nye og værn om dem, så de føler sig
velkomne. Husk at de nye medlemmer ikke kender klubben og de eksisterende medlemmer.
Det er lidt paradoksalt at klubben har haft medlemstilgang selvom klubben i store perioder har været
lukket ned pga. af Covid 19.
Her udover har ungdomsafdelingen undervist ca 10 SFO børn fra Sønderlandsskolen i et par måneder, men
det gled stille og roligt ud i vandet pga Covid 19 restriktioner, så vi stoppede SFO undervisningen og
fokuserede på vores egen Ungdomsafdeling i stedet..
Det bliver spændende at se om Covid 19 kommer til at påvirke medlemstallet for 2021 eller om vi kan
oprette holde den positive medlemstilgang vi har oplevet i de sidste par år.
Lad os vende tilbage til de tre fokus punkter som bestyrelsen har arbejdet med i 2020

Forbedrer økonomien yderligere.
Kasseren vil senere gennemgå regnskabet i detaljer, jeg vil blot fremhæve at det er lykkedes at forbedre
økonomien i 2020 i henhold til vores fokus områder. Vi kom ud af 2020 med et overskud på 21872 kr mod
et underskud på 5328 kroner året før.
Vores Egenkapital er steget fra 22019 kr til 43891 kr. Dette betyder at klubben nu er velfunderet og det
giver frihed og rig mulighed for at søsætte nye tiltag.
Vi har haft stor fokus på sponsorer og fonde i 2020 og samlet set har vi modtaget 64098 kroner inklusive en
gave på 11814 fra Struer Skakklub. Struer Skakklub ophørte tilbage i 2010 og har siden da været passiv.
Bestyrelsen i Struer Skakklub valgte at lukke klubben i 2020 og donerede egenkapitalen til Holstebro
Skakklub.
2020 var første år helt uden lokaleomkostninger, som tidligere kostede os ca 15.000 kroner årligt.
Fonde:
Her vil jeg specielt fremhæve:
IT Projekt (3 PC’er med skakundervisningsmaterialle, interaktivt skakbræt)
Fritidspuljen har tildelt os 16000 kroner
Vestforsyning fonden har tildelt 7500 kr
NOE har tildelt os 6000 kroner
I alt 29.500 kroner. Klubben investerede for 32088 kroner således at klubben kun har indskudt 2588 kriner.
Herudover har vi fået støtte til en sommerferieaktivitet. Skak i gågaden hvor vi købte plastic brætter og
brikker, Roll ups samt et skak havesæt.
Sponsor indtægter.
Vi har i 2020 sponsor kontrakten med Redoffice, hvor Redoffice støtter Holstebro Skakklub med 20 % af de
køb som vores medlemmer lægger i butikken.
Desuden har vi fået støtte fra Handelstandsforeningen, Kumo Møbler, Nordkap Grill og Kvickly til vores
turneringer.
Desuden har vi købt et skab mere til vores materiel og Holstebro kommune har betalt halvdelen af
omkostningen.
Holstebro Skakklub har haft stor glæde af ovenstående tilskud og jeg vil opfordre medlemmerne til at støtte
vores sponsorer så vi fremadrettet kan opretholde det gode forhold til vores sponsorer
Jeg synes at fokuspunkt 1 er løst, og jeg vil samtidig takke Torben Hellmund for det store arbejde han har
lagt på dette område.

Flere tilbud og mere aktivitet i klubben
Klubben har været ramt af Corona nedlukninger som har præget en stor del af 2020. og som er fortsat langt
ind i 2021. Det har derfor været svært at arbejde med dette punkt, men vi har i Holstebro Skakklub forsøgt
at oprette holde så meget aktivitet som muligt.
Det lykkedes at afholde:





Holstebro Skakklubs Klubturnering forår 2020 med 22 deltagere
Nordkap Grill Cup - Holstebro Åbne Bymesterskab med 24 deltagere
Holstebro Skakklubs klubturnering efterår 2020 med 14 deltagere
Holstebro Gågadeskak 2020 med 18 deltagere

Vi måtte aflyse 3 runde af af Vestjysk Grand Prix 2019/20 samt 2020/21, Forårs-EMT 2020 og Holdturnering
2020/21 blev aflyst da det ikke var muligt at gennemføre turneringen med de Covid 19 restriktioner som vi
som forening var pålagt.
Jeg er af den overbevisning at der ville have været flere deltagere til ovenstående urneringer hvis ikke vi
havde haft Covid 19, da det har lagt en stor dæmper på aktivitetsniveauet.
Vi har i 2020 startet en ny turnering op som foregår udendørs i gågaden foran det gamle Rådhus. Vejret var
ikke helt med os i 2020, så vi måtte trække ind på Hotel Schaumburg som var Plan B vejret ikke helt med os,
Turneringen var en succes med 18 deltagere.
Handelstandsforeningen var Sponsor og de var rigtigt glade for initiativet.
Det er en enestående mulighed at vise klubben frem på, og jeg vil opfordre jer alle til at deltage igen i 2021
som afholdes den 4. september 2021.08.22
Vi har ligeledes afholdt Street Skak flere gange på mulighedernes plads i Holstebro Gågade. Torben
Hellmund har drevet dette initiativ og formålet er at få forbi passende til at spille lidt Skak og ikke mindst
gøre reklame for klubben.
Vi har haft Cafe skak de søndage hvor vores førsteholdet spillede hjemmekampe, og det har været en
blanding af hygge og undervisning. Dette har bidraget med yderligere aktivitet i klubben.
Klubbens medlemmer er også blevet bedre til at møde op på de aftener hvor der ikke har været
klubkampe, og det har bidraget til at der har været noget mere aktivitet i klubben end tidligere.
Det bliver spændende at se hvilket udgangspunkt vi haf efter Corona nedlukningerne.
Jeg synes at fokuspunkt 2 er løst på trods af Covid19 situationen. Jeg håber, at vi fortsat kan udvikle
klubben, den gode stemning og få endnu højere aktivitetsniveau i fremtiden. Bestyrelsen vil fortsætte med
at have fokus på dette område da vi ikke helt er i mål.

Tredje og sidste fokuspunkt var at udbygge vores ungdomsafdeling
Vores Ungdomsudvalg består af Henrik Agerlund, og undertegnede.
Vi har ikke haft så meget gang i ungdomsundervisningen i 2020, da Covid19 restriktioner har begrænset os
en del. Det lykkedes os at have 8 faste ungdomsspillere gennem sæsonen.
Vi har på bedste vis undervist og spillet en skak med dem og jeg er ret tilfreds med at vi har fået en
ungdomsafdeling op og stå på trods af Covid19 restriktioner
Vi har ikke deltaget i ungdomsturneringer da alle ungdomsturneringer har været aflyst pga Covid19.
Vi forsøgte at undervise SFO børnene fra Sønderland, men det viste sig hurtigt at det ikke var muligt at få
mere end 4-5 børn hver gang. Børnene fra de forskellige klassetrin måtte ikke være sammen og der måtte
ikke være så mange på skolen ad gangen. Vi besluttede derfor at det ikke gav mening at oprette holde SFO
skak i sæsonen 2020/21.
Totalt set er vi kommet op på 8 ungdomsspillere i vores klub. Det bliver spændende at se hvordan vores
ungdomsafdeling ser ud i fremtiden.
Vi vil forsøge at fastholde disse børn i 2021 og prøve på få endnu flere børn til at spille skak, så det vil også
være et vigtigt fokusområde fremadrettet.
De nye lokaler har hermed også gjort, at vi kommer tæt på børnene og hermed har fået gode muligheder
for at fange deres interesse.
Så kunne du tænke dig at hjælpe med at undervise børn, så sig til, vi har uanede muligheder for at lave
Vestjyllands største ungdomsafdeling hvis vi selv ønsker det, men det kræver en stor indsats.
Jeg vil gerne sige tak til dem som har hjulpet med ungdomsarbejdet i denne sæson.
Jeg synes, at vi hermed kan sige, at vi har haft succes med det 3. og sidste fokuspunkt.
Alt i alt synes jeg, at de tre fokuspunkter er løst og der er plads til nye fokuspunkter for 2021

Skak resultater
Klub Turnering
Forår 2020 med 20 deltagere (22 deltagere i 2019)
Gruppe A
1. Jacob Jacobsen med 4.5 point ud af 7 mulige
2. Herik Paarup med 3.5 point ud af 7 mulige
3. Aksel Hansen ligeledes med 3.5 point ud af 7 mulige
Gruppe B
1. Vasanth Rajaratnam med 6 point ud af 7 mulige
2. Plads Torben Hellmund med 5.5 point ud af 7 mulige
Unde 1200:
1. Henrik Sejersen med 4 point ud af 7 mulige
2. Peter Bojsen med 3.5 point ud af 7 mulige

Efteråret 2020 med 20 deltager (14 deltagere i 2019)
En Stor Monrad
1. Henrik Agerlund med 6.5 point ud af 7 mulige
2. Aksel Hansen med 6 point ud af 7 mulige
3. Henrik Paarup 5 point ud af 7 mulige
Under 1250 i rating
1. Mogens Larsen med 3.5 point ud af 7 mulige
2. Henrik Sejersen med 3 point ud af 7 mulige
KlubMester 2020 forår blev Jacob Jacobsen
KlubMester 2020 efterår blev Henrik Agerlund Jensen
Lad os give dem en stor hånd samt vandrepokalen.

Forårs EMT (Møbler Cup) aflyst

Nordkap Grill Cup Holstebro 59. åbne By Mesterskab 2020 med 24 deltagere
Der var 28 deltagere i 2019, så en tilbagegang på 4 spillere i år. Heraf 3 spillere fra Holstebro, i 2018 var der
4 spillere fra Holstebro. Ærligt at vi kun kunne mønstre 3 spillere fra Holstebro!
Der var igen i år spillere langvejs fra blandt andet Sjælland og Aalborg.
Mesterklasse: Blev vundet af Claus Rossen fra Viborg Skakklub med 3.5 point
Basis 1: Phillip Nielsen Skive Skakklub
Basis 2: Jan Ambirk Vordingborg Skakklub
Basis 3: Alexander Ryge Larsen, Kjellerup Skakklub

Hurtig Skak, Gågade skak 1. År med 18 deltager
Gruppe A: Stefan Hansen Ringkøbing Skakklub
Gruppe B: Ernst Lund Jensen Enkelt medlem
Gruppe C: Pia Nielsen nørresundby Skakklub

Vestjysk Grand Prix 3 runde af 2019/20 ikke spillet. 2020/21 aflyst

Holdkampe 2019/2020
Holstebro var repræsenteret med 4 hold
Anden Division Gruppe 4
Holstebro 1 blev nummer 7 og rykkede desværre dermed ned i Mester gruppen da to hold skulle rykke ned.
Heine Svane blev topscorer for Holstebro med 5 point
A klassen 7 kampe
Holstebro 2 blev nummer 1 med 13 match/38 brætpoint foran Vorgod 1 med 8 match og 33 bræt point.
Aksel Hansen og Dennis Rosenblad blev topscorer med hver 5.5 point
B klassen 7 kampe
Holstebro 3 fik en 6. plads i turneringen
Peter Bojsen blev topscorer for Holstebro med 3 point
C klassen 5 kampe
Holstebro 4 fik en delt 3-4 plads
Ole Møller blev topscorer for Holstebro med 4 point
I sæsonen 2019/20 har Holstebro Skakklub tilmeldt 4 hold, hvilket er et hold mere end året før. Dejligt at
det igen har været muligt at få 4 hold med fra Holstebro. Jeg håber at vi fremover fortsat kan have 4 eller
flere hold med i kredsens holdturnering.
Sæsonen 2020/2021 aflyst pga Covid 19.

Fremtiden:
Personligt kunne jeg godt tænke mig at have fokus på:
Oprykning fra Mester til 2. Division
Lad os sætte det mål at vi fremover har minimum 4 hold med i holdturneringen og, at vi fortsat kan have et
divisionshold i klubben.
Nogle velfungerende og selvstyrende udvalg som tager del i klubarbejdet og gør vores klub endnu mere
attraktiv.
Ungdomsafdelingen udbygges yderligere.
Trivsel og aktiviteter skal fortsat være i højsædet, så vi har en sund og dejlig klub.
Synlighed i medier. Jeg håber at PR udvalget kan sikre endnu flere medlemmer og omtale udenfor klubben.
Lad os blandt andet få fortalt om vores ungdomsarbejde, en oplagt mulighed for at gøre reklame for
klubben. Jeg arbejder lige nu på at få den gode historie ud i samarbejde med Holstebro Kommune.
Vores hjemmeside trænger indholdsmæssigt til en opdatering, hvilket har været forsømt pga. af fokus har
ligget på mange andre punkter. Vasanth’s datter har lavet et forslag til at gøre hjemmesiden mere
moderne. Den skal gøres aktiv, således at vores hjemmeside får et løft.
Afslutning:
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til den siddende bestyrelse for et godt arbejde i denne sæson. I har
været en god støtte for mig og så ser jeg frem til et nyt spændende år.
Lad os til sidst rejse os op og give Holstebro Skakklub og dens sponsorer et trefoldigt leve.
Tak!
Henrik Sejersen.

