
 

Formandens beretning 15.5.2008 
 
Det har været et spændende år for Silkeborg Skakklub – vi har for første gang 
afholdt DM i Skak. Det vil jeg vende tilbage til senere i beretningen. Først lidt om 
de skaklige resultater i årets løb. 
 
Resultater 
 
Sommerskak blev vundet af Nenad Kikanovic (80 pts.) efter hård kamp mod 
Peter Hårup (78 pts.) 
 
I alt 22 deltagere. 
 
Udendørsskak 
Blev (igen) vundet af Peter Hårup. 
 
Skanderborg emt 2007 havde 7 deltagere fra Silkeborg. Bedste placering fik 
Kurt Nielsen med en 3. plads.  
 
Fire byturnering blev arrangeret af Kjellerup og blev traditionen tro vundet af 
Kjellerup. Vi tog 2. pladsen mens Skanderborg tog 3. pladsen. Desværre var 4 by 
turneringen reduceret til en 3 byturnering da Rokaden ikke kunne stille hold. 
Næste år skal vi spille hos Rokaden, så mon ikke det bliver en 4 byturnering igen. 
 
Åben byturnering 2007 
 
Bymester blev Steen Skov Andersen med 6 pts. 
Øvrige vindere var: 
Basis1: Vagn Skov Andersen og Johnny Koust Rasmussen (5½ pts.) 
Basis2: Steen Vestergård, Tim Halvorsen, Kurt Nielsen (4½ pts.)  
Basis3: Ole Pedersen og Peter Kristensen (5½ pts.) 
 
Der var i alt 38 deltagere. 
 
Pokalturneringen blev afviklet over 2 aftener (gruppespil og knock-out). 
Turneringen blev vundet af Peter Hårup efter finalesejr over den forsvarende 
mester. Per Knudsen.  
 
Julelyn blev vundet af Peter Hårup 
 
Kammeratskabspokalen fik Tom Petersen bl.a. for sin indsats i forbindelse med 
DM og det store arbejde han har gjort for klubben. 
 
”Juleturnering” d. 28.12 
 
Der var pænt fremmøde med i alt 87 deltagere. 
  
Mesterklassen blev vundet af Jens Ove Fries Nielsen med 6 pts. af 7. Jesper 
Skjoldborg og Klaus Berg delte 2. pladsen. 
  
SSK havde fire præmietagere – i basis 1 fik Alexander Almasy en 2. plads (5 
pts.), vores nye medlem Anton Strunge vandt basis 2 (6 pts.), i basis 3 fik David 
Glasscock fik en 2. plads mens Mogens Jensen fik ratingpræmie for under 1300 i 
rating. 
 
Lynskak mesterskabet  
Årets lynmesterskab blev afholdt over 9 runder med 18 deltagere. Det blev en 

 



 

jævnbyrdig affære men Per Knudsen vandt igen med 8 pts. foran Torben Bødskov 
med 7 pts.  
 
Bedst under 1500 i rating blev Peter Kristensen. 
 
Hurtigskak 
 

Mester:  
1) Per Knudsen  
2) Flemming Hundebøll  
 
Basis 1:  
1) David Glasscock 
2) Nenad Kikanovic 

Basis 2:  
1 / 2) Erik Henning Rasmussen og Anton Krogh  

DM 
 
Der var 7 spillere fra Silkeborg der benyttede fordelen af ”hjemmebane” til at 
deltage i DM. Der var dog kun en enkelt præmietager – Lass-Emil Petersen i basis 
5-5. 
 
Holdskak: Vi havde 3 hold med. 
1. div. Holdleder Peter Haarup Vi lå længe og kæmpede mod nedrykning – og det 
hele blev afgjort af holdlederen da han vandt det sidste parti i sidste runde. En 6. 
plads og forbliven i 1. division er absolut godkendt. 
Mesterrække holdet Holdleder Johnny Rasmussen fik en 8. og sidste plads. 
Modstanden var for hård – specielt da vi havde 1-4 reserver med i hver kamp. 
Jeg vil dog sige tak til dem der hjalp til – specielt Kurt Nielsen der nåede op på 11 
holdkampe i år!. 
B holdet. Holdleder Knud Mogens Jacobsen fik en 6. plads – der var hård 
modstand så placeringen er tilfredsstillende. 
 
Topscorere: 
1. holdet: Per Knudsen 6 / 7. 
2. holdet Johnny Rasmussen 4/7 
3. holdet Kurt Nielsen 4½ / 7. 
 
 
Årets Holdspiller 2007/08 blev Per Knudsen  
 
Klubturnering 2008 (34 deltagere)  
Klubmester blev Steen Skov Andersen 7 pts. 2. Flemming Hundebøll 5 pts. 
Basis1 blev vundet af Johnny Rasmussen 4½ pts 2. Nenad Kikanovic 4½ pts.  
Basis 2 blev vundet af Ove Jelling 5 pts 2. Steen Konradsen 4½ pts 
Basis 3 blev vundet af Peter Kristensen 6 pts. 2. Knud Mogens Jacobsen 5½ pts. 
3. Anton Krogh 5 pts. 
 
 
Herudover har skakklubben idet vi igen har fået 6. hovedkreds initiativpris. Vi er 
bl.a. indstillet pg.a. DM. 
 
Organisatorisk  
 
DM 

 



 

Som nævnt tidligere var en af de store udfordringer i årets løb afholdelsen af DM. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en tak til alle dem der hjalp til – 
specielt Tom Petersen der som stævneleder har gjort en kæmpe indsats. 
Overordnet set synes jeg at det var et vellykket stævne og jeg håber at både 
deltagere, medhjælpere og besøgende fra klubben fik en god oplevelse. 
Jeg vil selvfølgelig gerne høre tilbagemeldinger fra forsamlingen vedrørerende 
DM. 
 
Skoleskak – IT ved DM: Peter Poulsen har igen i år gjort et kæmpe arbejde 
med skoleskakken. Hvordan det er gået i løbet af året er jeg sikker på Peter vil 
fortælle om under det næste punkt! 
Peter er også ferm til at skaffe yderligere arbejdskraft og kage til 1. holdets 
kampe og var en fast bestandel under DM. 
 
Indkøb: Iver Liin har stået for indkøb til både kantine, julefrokost og 
generalforsamlingen! 
 
Turneringsleder og næstformand: Peter Matzen har også gjort et kæmpe 
arbejde som turneringsleder – og har holdt styr på økonomien i DM 
arrangementet. Peter har desværre ikke længere lyst til at fortsætte i 
bestyrelsen. Men jeg vil gerne takke ham for den fornemme indsats igennem 
årene. 
 
Kasserer: Knud Mogens Jacobsen: Har forvaltet vores kasse sikkert – og så er 
han jo altid god til at krasse penge ind.  
 
Sekretær: Anton Krogh er altid hurtig med referaterne og kæmper en ihærdig og 
evig kamp for at holde orden i vores materialer. Ikke helt nemt – specielt ikke 
efter større stævner men selv en almindelig klubaften kan give uorden. 
 
Sponsorpleje og materialer: Ole Boy-Hansen har i sin første ”sæson” i 
bestyrelsen arbejdet med sponsorerne – ikke altid let og der har været ekstra 
udfordringer i at koordinere indsatsen pga. DM. 
 
Internet: Peter Poulsen og undertegnede har overtaget arbejdet med 
hjemmesiden. Det ville dog være rart med en webmaster der havde færre 
opgaver. 
 
Klubblad: Der er kun udgivet 1 nummer af klubbladet i starten af sæsonnen. Jeg 
håber at jeg kan nå at få udgivet endnu et nummer i år – men med mindre der 
kommer friske kræfter til tror jeg ikke at mængden bliver øget fremover. 
 
 
Fremtiden: Vi har øget medlemstallet en anelse – til dels pga. tilflytning og til 
dels pga. Peter Poulsens fine arbejde med skoleskakken som kører fint og skal 
fastholdes. Det er meget vigtigt for både skakkens og klubbens fremtid at vi får 
de unge ”oplært”. 
 
Økonomien er ok, hvilket Knud Mogens vil berette om lidt senere. DM har 
desuden indbragt en sum penge til klubben. Bestyrelsen har endnu ikke 
diskutteret, hvad disse skal bruges til men vi vil meget gerne modtage forslag fra 
klubbens medlemmer. 
 
En sidegevinst ved DM-stævnet er, at Peter Heine Nielsen kommer til Silkeborg 
og holder et foredrag i starten af den nye sæson. Dette glæder jeg mig til og er 
sikker på at det nok skal blive både interessant og lærerigt. 
 

 



 

Vi er blevet spurgt om vi vil påtage os at afholde DM i 2009. Der arbejdes med 
dette men inden vi går videre med sådanne planer vil vi gerne have en 
tilbagemelding om dette her til generalforsamlingen. 
 
Herudover er der i år regatta – vi har igen tænkt os at hjælpe til med øl- og 
madsalg og har brug for assistance fra medlemmerne. 
 
Formand for Silkeborg Skakklub af 1930 
Johnny Koust Rasmussen 

 


