Tønder Skakklub

Årsberetning 2019
Årsberetningen her bliver over samme skabelon som de seneste mange år. Næste år får den måske en
anden form, da det her jo som varslet er min sidste.
Jeg begrænser igen resultatformidlingen til nogle overskrifter her og henviser til vor hjemmeside på
www.toenderskakklub.dk.
Først lidt om det rent sportslige:

Interne aktiviteter
Bymesterskabet 2018 blev vundet af Kaj Elkjær Larsen. Han vandt også Vesteregnens Hurtigmesterskab
2018 og gav dermed bevis for, at alder ikke er så afgørende i skak. Han besidder i øvrigt nu ene-rekorden
med 13 bymesterskaber. Klubturneringen 2018 og pokalturneringen 2017-18 blev begge vundet af Helge
Andersen, mens Lynmesterskabet 2018 for første gang meget længe gik til et ikke-medlem, nemlig Hans V
Hansen.
Klubturneringen 2019 er 4 runder fremme, og her er intet afgjort. Pokalturneringen 2018-19 er ikke
påbegyndt endnu.
Træningsaftenerne: Der har kun været et par stykker i år med Kaj Elkjær Larsen som den flittigste
bidragsyder, men også Helge Andersen og Eivind Palm har leveret bidrag, og der har været et længere
foredrag af Burkard Forbrich - og der er da indimellem også blevet analyseret partier i lokalet her. .

Halvt lokale aktiviteter
Grenzturneringen 2017-18 havde 6 deltagere fra Tønder, men for en gangs skyld kom ingen af os på podiet,
Helge Sörensen fra Leck tog dog 3. pladsen.
Der er efterhånden tradition for, at Tønder besætter de to øverste pladser i GrenzGrandPrix.og sådan var det
også i 2017-18 udgaven med Eivind Palm og Niels Falsig som nummer 1 og 2.
Det er endnu for tidligt at spå noget om, hvordan det går i denne sæson i de to aktiviteter.

Eksterne aktiviteter
Holdturneringen: For fjerde sæson i træk er vort førstehold uden for divisionsturneringen, og det har
lange udsigter med at vende tilbage. Vi ligger igen tæt på bunden af Mesterrækken, men nyt er, at vi har haft
problemer med at stille et komplet hold til søndagskampene i Sydjysk Mesterrække-1. Det har ført til tanker
om holdsamarbejde med Løgumkloster. Mere herom senere.
Andetholdet har kørt mere ordinært i den nye struktur for A- og B-rækkerne, og vi har ikke her haft
problemer med at stille hold..
Pokalturneringen for hold: Vi deltog med et 4-mandshold ved finalestævnet i Kolding og klarede os
fornuftigt, faktisk var vi lige ved at snuppe den andenplads, der gav adgang til DM-finalerne i Svendborg..

SydGrandPrix har i de her år beskeden deltagelse fra Tønder. I alt 6 deltog sidste sæson og i denne har der
også i de første 5 afdelinger kun været i alt 6 medlemmer med: Christian Karstensen, Eivind Palm, Niels
Falsig, Asger Olesen, Erik Damholdt og Ana Andziulyte – og ingen store resultater.

Eksterne turneringer i øvrigt.

Lysten til at spille andre steder end her og møde nye ansigter bliver
nok delvist dækket gennem samarbejdet med Leck, Løgumkloster og Niebüll, men der er da lidt at berette om
i kronologisk rækkefølge siden sidst: Påskelyn i Løgumkloster med 4 fra Tønder, hvor Eivind Palm vandt
den øverste gruppe og Niels Falsig den næste gruppe. Løgumkloster Byturnering blev vundet af Christian
Karstensen. WeihnachtsBlitz i Leck havde 3 med fra Tønder, men de sluttede alle iu den nederste halvdel. .

Lad os så kigge på det opbyggelige og organisatoriske:

Skoleskak
Tønder Skakskole kørte jo rigtig fint sidste sæson, hvor Torben Frederiksen havde 8-10 deltagere, og vi
havde 4 unge med i klub turneringen. I denne sæson er vi indtil nu nede i en bakkedal med kun 4 til skoleskak.
- og et meget beskedent fremmøde til tilbuddet om simultan med bymesteren.
Dansk Skoleskak arrangerer igen kommunemesterskabet for skolerne. Det sker på torsdag i Tønder-hallerne
,og det vil sikkert igen være en stor fornøjelse at overvære. Vi vil igen følge op med Vesteregnens
skoleskakmesterskaber (eller Skak uden grænser) lørdag den 16. marts her i lokalerne og åbne op for flere
årgange. Vi kan jo håbe, at det giver større interesse for vor skoleskak.

Klubbens liv og tilstand i øvrigt
Medlemstallet: Vi var dobbelt så mange for 15 år siden, vi var 3 gange så mange for 25 år siden. Og de fleste
af os er grå i troppen. Det gælder også mange andre skakklubber og mange foreninger i det hele taget. De
yngre vil ikke så gerne fordybe sig, og de vil nødigt bindes af faste aftener. Mht skakken så har vi hård
konkurrence fra nettet, hvor faktisk rigtig mange spiller skak.
Vort medlemstal ligger rimeligt stabilt i de her år, men det er umiddelbart svært at se en opadgående tendens.
Økonomien er rimeligt okay nu, og det kommer regskabsfører Jens Carl ind på om lidt.
Tak til vore annoncører og sponsorer.
Fremmødet i klubben varierer, men der er som hovedregel fornuftig opbakning til aktiviteterne, selv om vi
dog har haft problemer med at få især klubbens førstehold fuldt bemandet.
Kommunikationslinierne, vor hjemmeside og klubbladet, bliver fortsat både plejet og brugt.
Klubben fungerer ! Der er mange, som har bidraget til, at den gør det. Tak til dem alle !

Samarbejdet med Leck, Løgumkloster og Niebüll
Dette samarbejde kører rimeligt fint og foregår stadig på flere fronter.:
Skoleskakstævner på den danske skole i Leck og her.
Grenzturneringen, en stærk koordineret turnering, hvor der på skift spilles i de 4 byer. Det er lidt synd, at
der er kun 4 deltagere i år fra Tønder.
GrenzGrandPrix kører for ottende gang og slutter engang i juni. Der er i år 9 afdelinger, hvoraf kun 2 er
afviklet. Også her spilles på skift i de 4 byer, men her er et sted, hvor deltagertallet synes stigende...
Holdsamarbejde: Kim Homuth har i år spillet på Tønders førstehold, og det samme har Helge Sörensen,
Richard Knott og Harald Eis. Burkard Forbrich står som reserve. Det drøftes, at vi fra og med næste sæson
laver fælles holddannelse med Løgumkloster, og vi har siden nytår prøvekørt det lidt og haft Karl M
Kristensen (2 gange) og Kim Trane (1 gang) med på vort førstehold..

Medvind eller modvind?
Vi hygger os godt i klubben, og det skulle gerne vare ved.
Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, og jeg skal ikke forsøge det her, men alene udtrykket et håb.
Håbet ligger i skoleskakken, hvor vi må bestræbe os på at få nogle unge integreret i klublivet, så vi ad åre igen
kan blive den klub, vi gerne vil være .
Niels Falsig
25. febr 2019

