
Formandens beretning 2021. 

Vi var coronalukket frem til 10. maj. Det betød, at hele foråret var væk. 

Den 10. maj åbnede vi med coronapas eller test – og mundbind når vi gik rundt. 

Den 17. maj holdt vi generalforsamling – flere måneder forsinket. 

Derefter var det tid til sommerskak. 

 
De sportslige resultater kommer mest i overskrifter. Detaljer til de enkelte turneringer ses 

på hjemmesiden. Hvis jeg har overset nogen, så beklager jeg. Vores regnskabsår og 

generalforsamling ændrede sig for nogle år siden til at følge kalenderåret, mens vores 

skaksæson går fra sommer til sommer. Jeg har i denne beretning valgt at følge 

kalenderåret. I de turneringer, som strækker sig over hele året medtager jeg de turneringer, 

som er afsluttet i 2021. 

 
Interne turneringer. 

Byturneringen blev vundet af Helge Andersen, Hans Valdemar Hansen blev nummer 2. 

Klubturneringen blev aflyst p.g.a. corona. 

Pokalturneringen blev aflyst p.g.a. corona. 

Lynmesterskabet blev vundet af Dieter 

Onlineturneringen blev indført p.g.a. corona. Dieter vandt turneringen, men under 25% af 

de planlagte partier blev spillet. 

 
Halvt interne turneringer. 

Vestegnens hurtigtigturnering blev vundet af Hans Valdemar Hansen og Dieter Kröger 

blev nummer 2. Wolfgang Scot Jensen og Dzano Beckovic delte førstepladsen i gruppe 2. 

Grenzturneringen 2020-21 blev aflyst p.g.a. corona, og det gjorde GGP også. 

 
Eksterne turneringer. 

Holdturneringen. Tønder 2 og Løgumkloster nåede det indbyrdes opgør, og så blev 

holdturneringen aflyst p.g.a corona. 

SydGrandPrix blev aflyst p.g.a. corona. 

Helge og Vagn deltog i Slotsturneringen. Helge vandt øverste gruppe, mens Vagn fik en 

delt 3.-plads i gruppe 2. 

Senior DM blev afholdt på Løgumkloster Højskole. Vagn var primus motor i 

arrangementet, som blev en kæmpe succes med næsten 100 deltagere. Corona gjorde det 

ikke nemmere at arrangere, da man højst måtte være 50 mand i et lokale. 

De lokale gjorde det godt. Hans Valdemar klarede sig bedst med 4½/7 i gruppen 50+, 

Helge med 4 og Dzano med 2 i samme gruppe, var også lidt over forventet. I gruppen 65+ 

fik Jens Peter 1½, lidt mere end forventet. 



Det organisatoriske: 

Holdsamarbejdet med Løgumkloster fungerer rigtig fint. Specielt har Tønder1 haft gavn 

af samarbejdet, da vi i de 5 første runder i snit har haft 2 med fra Løgumkloster – vi siger 

mange tak for hjælpen. Vi har i snit haft 1 med fra Tønder2 – også stor tak for hjælpen 

derfra. Niels har gjort et stort arbejde med at få et hold på benene – tak for din store 

indsats. Jeg takker også Vagn og Claus for deres indsats med at få de 2 andre hold gjort 

kampklare. Jeg vil gerne bede flest mulige om at reservere dagene, så arbejdet bliver 

nemmere for holdlederne. 

Skoleskakken kører ikke i øjeblikket, der var for få, som meldte sig. Det er en stor skam, 

for det er der vi skal finde vore afløsere. 

Vi blev tilbudt at undervise et skakhold på gymnasiet. 10 gange underviste vi et hold på 

lidt over 20 elever. Det gav både dem og os rigtig meget. Vi må håbe, at vi ser nogen af 

dem i klubben. 

2 gange har vi været i Tønderhallerne, for at gøre reklame for klubben. Begge gange var 

en del interesserede forbi, men det har endnu ikke givet nye medlemmer. Tak til dem, som 

hjalp til i Tønderhallerne. 

 
Klubbens liv og tilstand: 

Medlemstallet er vist stabilt. Vi har fået et par nye unge medlemmer, og det er rigtig godt. 

Fremmødet i klubben svinger en del, afhængig af aktiviteten. Det er tit de samme, som 

kommer. Vi prøver at lave klubturneringen, som små stævner uden tilmelding. Jeg håber, 

at det får mange til at komme. Binding til 7 gange kunne måske holde nogen væk i foråret. 

Hjemmesiden fungerer fint. Den er hurtigt opdateret og læses af mange – også uden for 

klubben. 

Skaknyt er p.g.a. Corona blev udskudt en gang. Da hjemmesiden tager sig af det aktuelle, 

så skal bladet mere være til fordybelse. Tak til Søren og Jens Carl for opsætning og tryk – 

og tak til de medlemmer, som sender ting ind til bladet. Det måtte meget gerne være flere. 

Vi har det godt sammen – og det er meget vigtigt. Jeg har i denne måned snakket med 

Eivind, som fik en blodprop i hjernen for ½ år siden. Han savner klublivet. Det går 

langsomt fremad for ham med genoptræningen. 

 
Fremtiden: 

Vi har 100 års jubilæum i år, og det skal fejres – mere når vi når punktet senere i aften. 

Hvis nogen i aften eller senere har gode ideer, så kom med dem. 

Vi skal gerne have et større fremmøde på klubaftenerne. Hvis du er en af dem, som ofte 

ikke kommer, så send en mail og skriv, hvad der kunne få dig til at komme mere. Andre på 

selvfølgelig også gerne skrive, hvordan vi gør klubaftenerne mere interessante. 


