
Formandens beretning 2019/20 

Jens Ingemann Madsen, 25-08-2020 

 

Dette er min første årsberetning, efter at jeg ved forrige års generalforsamling 

blev betroet hvervet som ny formand i Springeren.  Da jeg for nogle dage siden 

begyndte at spekulere over hvordan jeg skulle gribe sådan en beretning an, 

bortset fra alle de normale opremsninger af resultater og begivenheder fra året 

der gik, kom jeg frem til at starte med nogle almene betragtninger om vores 

klub og dens udfordringer.  Derfor beder jeg Jer indledningsvist bære over med 

mig hvis det bliver lidt flyvsk. Jeg skal nok komme til alle resultaterne samt sige 

noget om COVID-19 pandemien, som jo desværre også har sat sine fingeraftryk 

på året der gik.  

 

Medlemskrisen 

Da jeg forrige sommer påtog mig formandsopgaven gjorde jeg det med et par 

overordnede målsætninger:  

 

• Først og fremmest, at videreføre den gode klubånd i Springeren. Vi er – 

og skal forblive – en skakklub hvor der skal være plads til alle fra 

hyggespilleren til den ambitiøse amatør. Plads til alle på tværs af alder, 

baggrund, og ambitionsniveau.  

• Derudover er det en målsætning at knække koden for at stoppe (og på 

sigt vende) den kedelige tendens med faldende medlemstal. Vi er vel 

rundt regnet gået fra 50-60 til <40 medlemmer i det dusin år jeg har 

været i klubben.  



o Det er selvsagt ikke nogen nem opgave.  Medlemskrisen er jo ikke 

et nyt problem, ej heller er det en problemstilling, der er unik for 

Skk. Springeren.   

o På landsplan har Dansk Skak Union i flere årtier kæmpet med en 

demografisk udfordring – gennemsnitsalderen i de fleste klubber 

stiger og det er medvirkende til at accelerere problemet med at 

fastholde unge medlemmer.  

 

Der findes ikke én enkeltstående løsning på problemet. Snarere skal der 

arbejdes på mange fronter.  Her en sæson senere, må det også blankt erkendes 

at vi stadig er meget langt fra at knække medlems-kurven. Vi har i dag 38 

medlemmer, hvilket er nogenlunde det samme som for et år siden.  Tallene 

dækker dog over, at en lille håndfuld fraflyttede eller inaktive medlemmer er 

blevet erstattet med nye mere aktive.    

  

Grundlæggende tror jeg meget på, at skakspillet (trods mange år på bagen) har 

noget unikt at tilbyde folk i en samtid hvor vi (1) bombarderes med information 

(emails, breaking news, på sociale medier, osv.), (2) er forkælede af nærmest 

ubegrænset tilgang til underholdning når det passer os (internet, Netflix mm.) 

og (3) i det hele taget for sjældent har ro og mulighed for at koncentrere og 

fordybe os i emner.   

 

Det er naturligt at mange, måske i en slags trods reaktion, søger fællesskaberne 

og søger fordybelsen. Skakken tilbyder næsten uudtømmelig mulighed for 

fordybelse og afkobling fra ”baggrundsstøjen”, og Skakklubben kan også tilbyde 

et fællesskab på linje med andre foreninger.  Når alt kommer til alt, vil ikke alle 

nødvendigvis føle sig hjemme i en løbeklub, en danseforening, et 

vinterbadelaug, eller som aktiv indenfor e-sport.  Men vi skal selvfølgelig arbejde 

med at udvikle det vi kan tilbyde – ellers får vi ingen nye medlemmer. 

 

  



 

Konkrete tiltag 

For lige at komme tilbage ned fra sæbekassen og snakke lidt mere konkret, så 

var planen for et år siden at arbejde med nogle bestemte områder: 

 

• At sammensætte en sæsonplan med mere variation i aktiviteterne. 

F.eks., har vi prøvet klubaftener med konsultationsskak, temaskak, flere 

trænings-saftener samt selvfølgelig en gammel traver som simultan.  

 

• Øge samarbejdet med vores naboklubber. De har typisk samme problem 

som os, og bør ses mere som en slags skæbnefæller end som 

konkurrenter.  Hvis vi sammen kan nytænke og øge udbud i hele 

regionen kommer det alle klubber til gode. 

o I forgangne sæson forvandlede vi vores interne lynmesterskab til et 

Åbent Kolding Mesterskab i Lynskak. Det resulterede i en spændende 

og anderledes aften med besøg fra flere andre klubber og i alt 22 

ihærdige deltagere.  

o Da Corona-krisen rullede gik vi sammen med skakklubberne i 

Fredericia og Vejle om at afvikle en serie på i alt 8 online lynskak 

stævner (Sydjysk Online Grand Prix). Turneringerne var åbne for alle 

spillere fra Sydjysk Hovedkreds, og nåede op på fine deltagerantal.  

o Dette efterår har vi aftalt en ”spil-når-du-vil” turnering sammen med 

Fredericia Skf, med tre runder afviklet i hver klub på holdkamps-

ugerne. Ideen er at have et tilbud på klubaftener, der ellers kan være 

lidt døde for de der ikke spiller holdkamp. 

o Vi har også haft en lang dialog om afvikling af bymatcher mod 

naboklubber.  Jeg tror det bliver en realitet i løbet af den nye sæson, 

måske faktisk inden Jul allerede.  

 



• Endelig er der behov for en målrettet indsats for at hverve nye 

medlemmer fx rettet mod Juniorer, Seniorer, eller tidligere medlemmer 

der nu er inaktive. 

o Ved begyndelsen af forrige sæson overtog Viggo Bové Quist og Jan 

Rosenberg ansvaret for vores juniorer.  Vores tidligere juniortræner, 

Karsten Foli, var jo desværre flyttet til Flensburg så det hang ikke 

rigtig sammen mere.  Jan og Viggo startede på bar bund, men fik i 

løbet af året opbygget en lille gruppe på 5-10 unge mennesker.  Flere 

juniorer blev hvervet via en stor indsats med efterskole skaktilbud 

her på Munkevængets Skole.      

o Enkelte af vores juniorer deltog henover sæsonen i forskellige 

skoleskak-turneringer og gjorde generelt en god figur.  Faktisk blev 

nogle stykker så tilpas stærke, at det gav mening i løbet af foråret 

gradvist at slippe dem løs på nogle af de mere erfarne seniorer.  Men 

så var det lige Corona skete, og satte en bremse på den proces.  Vi 

håber snart at få gang i juniorskakken igen – det bliver spændende 

at følge. 

o Jeg vil godt sende en kæmpestor tak til Jan og Viggo for den store 

indsats de yder med juniorerne. Jeg ved det kan forekomme som en 

Sisyfos opgave, men jeg ved at I gør en forskel for ungerne og vi 

håber selvfølgelig med tiden at se flere af dem som aktive 

medlemmer i klubbens øvrige aktiviteter. 

 

o Vi har desuden en tendens til at fokusere meget på juniorskakken når 

vi snakker om hvordan vi kan skabe et fundament for 

medlemsfremgang.  Det er der selvfølgelig meget logik i, og vi skal 

fortsætte med dette. Måske bør vi tænke endnu mere på hvordan vi 

bedre integrerer dem i klubbens øvrige aktiviteter. Her har vi ikke en 

særlig god ”track record”. 

 



o Et andet klientel, der er rigt repræsenteret i medlemslisten, men som 

vi til dato ikke aktivt har forsøgt at tiltrække er 60+.  Dem er der 

>23000 i Kolding kommune og det tal vokser støt.  Arne Jepsen og 

undertegnede har for nylig været til et inspirationsmøde arrangeret 

af Kommunen og vi vil arbejde videre med at øge vores synlighed 

overfor denne gruppe og måske endda sammensætte nogle 

aktiviteter sigtende mod at tiltrække flere voksne medlemmer 

herunder friske seniorer.  

 

o Nu jeg siger synlighed, så er en overskuelig og opdateret webside på 

mange måder et vigtigt visitkort. Desværre var vores hjemmeside 

efterhånden ved at være lidt slidt.  Måske har nogle af Jer registreret 

at vi for 1½ uge siden lancerede et nyt look på 

www.skakklubspringeren.dk .    

o Målet er at skabe en mere simpel og overskuelig side, der ser 

fornuftig ud på både PC, tablets, og telefoner. Der har været behov 

for en frisk start, så den nye side er langtfra færdiggjort, men de 

grundlæggende informationer er på plads og opdateret. Resten vil 

blive langsomt opbygget i den kommende tid - I må i den forbindelse 

meget gerne komme med løbende kritik og ønskemål til mig.  

o Det er desuden Lars Linnemann, der har gjort en stor indsats for at 

opbygge den nye side.  Vi skylder ham en stor tak – jeg synes det 

allerede ser meget lovende ud, og glæder mig til at fortsætte arbejdet 

sammen med Lars.  

o Og så lige en opfordring. For at hjemmesiden skal fremstå levende 

og interessant – både for eksisterende og potentielle medlemmer – 

er det allervigtigste regelmæssige nyheder. Derfor: kom frit frem og 

skriv små eller store indlæg. F.eks. mangler vi nogle referater fra 

turneringer eller holdskak som I har deltaget i.   

 

 

http://www.skakklubspringeren.dk/


Årets gang 

 

Nå, lad os nu vende os mod en hurtig gennemgang af året der gik. 

 

Corona-pause 

For lige at starte med slutningen, så har I jo nok alle opdaget at 2019/20 blev 

en lidt amputeret sæson. Fra anden uge af Marts måtte vi af hensyn til de 

sundhedsmæssige retningslinjer indstille de fysiske klubaftener.    

 

Der blev hverken spillet Forårs EMT eller DanPumps/Kolding Bymesterskab. 

Sidstnævnte tegnede ellers til at blive endnu en interessant affære. Vi vender 

stærkt tilbage to uger efter Påske i 2021.   

 

Det var heller ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen i begyndelsen af 

Juni som planlagt. Vi er fuldt bevidst om at vores vedtægter egentlig stipulerer 

at denne skal afholdes senest 3 måneder efter afslutning af regnskabsåret, 

hvilket betyder inden 1/8.  I bestyrelsen synes vi ikke det gav mening at søge 

at afholde dette virtuelt, så derfor sidder vi altså her i aften med noget 

forsinkelse.  

 

Under nedlukningen valgte vi ret hurtigt at annullere kontingent-betaling for 

andet kvartal.  Velvidende at DSU medlemskab fortsat skulle betales for alle 

medlemmer, således at vi tærede lidt på klubbens formue.  Det virkede som den 

fair måde at gøre tingene på.  I en periode på et par måneder forsøgte vi os med 

online klubaftener hver tirsdag.  Det var sjovt men lidt Tordenskjolds soldater 

der mødte op.  

 

Nå tilbage til sæsonen, nu mere kronologisk fra begyndelsen: 

 



Gågadeskak 

I vanlig stil startede sæsonen med gågadeskak på Akseltorv.  2019 udgaven 

blev endnu engang præget af styrtende nedbør.  VI var 11 deltagere og vinderen 

blev den nye formand, efter en finalesejr over vores nye ungarske medlem Adam 

Lipcsei.  

 

Efterårs EMT 

For andet år i streg afvikledes denne turnering over seks runder i én stor 

Schweizergruppe med 18 deltagere. Rent spændingsmæssigt må det format 

siges at have leveret spænding til det sidste.  Fire spillere sluttede med 4½ point.  

Det var ratingfavoritterne Adam, Viggo, og Jens samt den store overraskelse 

Dan Sörensson, der høstede hele 111 ratingpoint.  

 

Efter korrektion blev vinderen Adam Lipcsei foran Viggo. Rating gruppe 2 (1501-

1800) blev selvfølgelig vundet af Dan foran Kim Broksø, Henrik Artmann og Thor 

Wind Andersen (Fredericia) alle med 3point. Endelig blev Ratinggruppe 3 (1000-

1500) vundet af Søren Krabbenhøft med 2½ point foran Chr. Anker Møller og 

Jon Thuesen (Fredericia) 

 

 

Pokalturneringen 

Årets pokalstævne blev til en afveksling spillet på én aften.  Der var 16 deltagere 

heraf 4 fra styrkelistens top-10.  Pokalmester blev Michael Jakobsen efter 

finalesejr over Jens Madsen.  

 

Lynmesterskab 

Som allerede nævnt var denne turnering åbnet op for deltagelse af spillere fra 

andre klubber.  Det blev en spændende turnering med 22 deltagere heraf 8 

spillere fra andre klubber.  Vores egen Attila Gergacz vandt med 10 p ud af 11 



mulige. Kim Skaaning fra Sydøstfyn blev nummer 2 med 9p, mens vores nye 

ungarske ven Adam Lipcsei scorede 8½p på tredjepladsen. 

 

Simultan-skak 

I Januar tirsdags stillede Attila op til en omgang simultanskak mod 20 

forhåbningsfulde modstandere.  Efter cirka tre timer, måtte det konkluderes at 

Attila havde været rimelig nådesløs. Dog lykkedes det Simun Petur Anthoniussen 

at hjemføre en sikker gevinst og der var remis til Michael Jakobsen. Flere af 

vores juniorer gjorde en flot indsats og hold længe liv i håbet om en 

overraskelse. 

                             

Vinterturneringen - klubmesterskab 

Der var 26 deltagere i årets Vinterturnering fordelt på tre grupper. 

 

M-klassen:  I den øverste gruppe var der ligestilling med 4½/7 mellem Michael 

Jakobsen og Jens I. Madsen. Michael gik ubesejret gennem de syv runder, men 

havde lidt flere pointdelinger. For at placere klubmesterskabet, spilledes en 

omkamp over to hurtigpartier. Den måtte vi dog vente med til August grundet 

Corona nedlukning.  Michael vandt 1½-½ efter sejr med sort i det første 

omkampsparti.  Set over hele turneringen var det en meget fortjent sejr.  

Tillykke med klubmesterskabet Michael – der er altså håb for det skaklinge også 

efter man er færdig som formand!  Tredjepladsen gik til Jørgen Stald (4point), 

der havde bedre korrektion end Renë Baarup-Christensen. 

 

Basis 1:   

Denne gruppe var fra start til slut et opgøre mellem Kim Broksø, der med 6/7 

endte som overbevisende vinder og Preben Justesen, der måtte nøjes med 5½ 

point. Dan Sörensson blev nummer tre -  han havde bedst korrektion blandt 

forfølgerne med 3½ point.  Nu bliver det spændende at se Kim prøve kræfter i 

Mesterskabsgruppen denne sæson! 



 

Basis 2/Monrad:  

I den sidste gruppe var det Gert Hansen der var dygtigst med 5/7.  Hele fire 

spillere sluttede med 4 point. Efter korrektion gik andenpladsen til Thomas 

Duedahl, mens Simon Tonsberg sluttede på en flot 3.plads.   Karl Rasmussen og 

Per Møller Jensen havde dårligere korrektion. 

 

 

 Holdskak 

 

Hold 1:  Vi har vel aldrig før haft så stærkt et førstehold som i den forgangne 

sæson.  Alligevel blev det til en skuffende nedrykning fra 1.Division. Et sølle ½ 

point mere havde været nok til at bevare statussen i endnu en sæson. Faktisk 

var vi blot 1 sølle brætpoint fra at indtage en historisk 3.plads! Det var tæt og 

bittert. Vi tager en tur ned i 2.division, og da vi desværre mister et par spillere 

skal der nok spilles ekstra godt for at sikre hurtig genoprykning.  Blandt andet 

forsvinder vores topscorer Adam Lipcsei, som flytter til København dette efterår. 

Adam spillede en fantastisk debutsæson med 5½/7 mod stærk modstand. Det 

svarede til en præstationsrating på 2347 og et kandidatresultat. Sådan en mand 

er svær at erstatte. 

 

Hold 2:   Holdet var gennem sæsonen påvirket af mange afbud og langtids-

sygdom. Derfor var slutresultatet med en solid 4.plads i Mester-rækken 

godkendt.  Det siger en del om mængden af afbud og antallet af forskellige 

spillere der blev brugt på andetholdet, at 3½/7 var nok til at blive topscorer. 

Den ære tilfaldt Poul Erik Jørgensen.  

Hold 3:   Formanden havde i halvt alvor/halvt sjov inden sæsonen sat en 

målsætning for dette hold der lød ”Ingen oprykning”. Oprykning ville nemlig 

betyde en sæson med søndagskampe, hvilket nok ville være en for stor 

mundfuld i forhold til medlemstallet.  Med en slutplacering på 5.pladsen i Mester-



række 2 blev målsætningen indfriet.  Topscorer blev Kim Broksø der scorede 

4½/6.  Kim blev desuden også anvendt flittigt på andetholdet, og blev sæsonens 

bedst scorende holdspiller med hele 7/9.                        

Hold 4:  Endelig var der hyggeholdet – også kendt som Arne’s hold. Det var lidt 

en underlig kort sæson i en pulje der inkluderede en oversidder per runde. Efter 

flere tætte opgør sluttede vi som nummer 3 ud af 5, hvilket nok var meget 

passende. Topscorer blev i al beskedenhed netop Arne Jepsen med 3point af 4 

mulige.  

Slutkommentar om holdskak. Det skal ikke være nogen hemmelighed at det i 

forgangne sæson var problematisk at stille fuldt hold. Det var særligt et problem 

i anden runde, hvor antallet af influenza betingede afbud var tæt på tocifret, 

samt i sidste runde med tre 8-mandshold involveret i søndagskampe (også i 

Mester-2 afvikledes afsluttende fællesstævne en søndag).   

Snart skal vi melde ud til Sydjysk Hovedkreds hvor mange hold vi stiller med i 

kommende sæson. Jeg håber mange har lyst til at melde sig til holdskakken 

igen. Holdkampe er efter manges opfattelse nogen af det bedste skakoplevelser 

man kan få – det er spænding, venskab, og et møde med andre klubber. Med 

36 medlemmer og fire hold i forgangne sæson, trækker det på 3x8+4=28 

medlemmer. Det er en stor andel.  Det vil være ærgerligt hvis vi ikke kan samle 

nok folk til tre hold.  Jeg skal minde om at vi for bare to år siden havde hele  5 

hold (et ekstra 4-mands hold). 

Så derfor opfordringen herfra, meld jer under fanerne!! Jeg er i gang med en 

liste…. 

 

Andre turneringer 

Flere af vores medlemmer var aktive i andre turneringer. Her skal bare lige 

nævnes et par stykker: 



  

Syd GP:  Hovedkredsens årlige serie af hurtigskak turneringer var igen flittigt 

besøgt af vores spillere. I alt 8 forskellige Springeren spillere var med i mindst 

én turnering. Derudover havde vi i alt 6 forskellige juniorer med, flest selvfølgelig 

da vi arrangerede en afdeling på hjemmebane. 

 

Men vi var ikke alene med, vi klarede os endnu engang virkeligt godt: 

• Viggo Bové Quist blev suveræn vinder af Grand Prix serien i Mester rækken 

• Jan Rosenberg blev samlet nummer 2 i 1.Klasse 

• I 2.klasse blev Preben Justesen nummer 2, mens Tommy Hansen blev 

nummer 4. 

• Endelig blev vores dygtige junior Dzemil Adrovic samlet nummer 2 i 

skoleskak-klassen.  Det giver håb for fremtiden!!  

 

Seniorskak 

Springeren havde to deltagere med ved Senior VM i Rumænien i efteråret. Søren 

Rix og Jan Rosenberg fik kam til håret i en turnering med mange skakkoryfæer 

og en del ikke helt affældige stormestre       

 

Måske var det den erfaring der skærpede Jan Rosenberg’s spil inden han sikrede 

en fornem Bronze-medalje i Senior DM der afvikledes i Løgumkloster i skolernes 

vinterferie.  Det er vist første gang et aktivt medlem sikrer en DM medalje – EM 

har Jan jo allerede på sit CV.  

 

Afrunding 

 

Det har været et underligt år og jeg håber oprigtigt det kommende bliver lidt 

mindre underligt.   

 



Jeg vil godt slutte af med at takke de mange ildsjæle, der er med til at holde 

hjulene i gang i vores klub. Udover de jeg allerede har nævnt vil jeg gerne 

fremhæve Hans Paulsen, der er en meget stabil arbejdskraft og har været det i 

mange år.   

 

I indeværende sæson har vi trukket ekstra veksler på Hans, da Richardt ikke har 

været i stand til at passe kaffeordningen. Vi skal virkeligt påskønne den store 

indsats, men samtidig ønsker vi i Bestyrelsen at finde frem til en ny situation 

hvor de forskellige arbejdsopgaver i løbet af en sæson deles mellem flere 

personer.  Vi skal vende tilbage til dette senere her på Generalforsamlingen.  

 

Endeligt, når vi snakker om ildsjæle og store indsatser igennem mange år er det 

svært at komme uden om den tidligere formand: Richard Ebbesen. Vi er glade 

for at se dig tilbage i klubben Richardt.  Meget forståeligt har du valgt at træde 

ud af bestyrelsen fra i aften grundet skrantende helbred – (ikke at jeg tror du 

helt kan lade være med at komme med gode råd ….).  Det sker efter rigtig 

mange års indsats som bestyrelsesmedlem (de fleste som formand) – jeg har 

opgivet at researche præcis hvor lang tid – alt for omstændeligt.  

 

Det skylder vi dig en meget stor tak for. Nu ser vi så frem til at du som lovet 

(det har jeg forstået) vil være aktiv ved brættet og donere en masse rare 

ratingpoints til alle dine venner her i Klubben. 

 

Så mange var ordene. Tak for Jeres opmærksomhed. 


