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Referat af generalsamling i Læseforeningens Skakklub d. 16.06.2022 

Referent: Jan Stage 

 

Fremmødte: Alexander Mathias Johnny Holler Johansen, Anders Sørensen, Arne 
Christiansen, Christian Ringsmose, Claus Børsen, Jan Stage, Jannick Benneth Skow, 
Jesper Carlsen, Kristen Sørensen, Kurt Ploug, Lars Munk Jensen, Michael Bue Hansen, 
Mikkel Løftgaard, Niels Lund, Niels Sandmann og Ole Sørensen. 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen, og som dirigent foreslog han Jannick Skow, der modtog 
valget. 

 

2. Formandens beretning 

I dag er det netop 9 måneder siden, vi afholdte den seneste generalforsamling. Men 
selvom sæsonen har været kortere end ellers, er der blevet præsteret som aldrig før. 

Vores medlemstal er steget fra 82 til 85 medlemmer, hvilket stadig gør os til den 5. 
største klub i Danmark. Her har vi høstet frugterne af vores nye initiativ med en 
skakcafé, som især i efteråret var rigtig fint besøgt. Vi har desværre igen mistet nogle 
juniorer, men det er jo så blevet opvejet af en flot fremgang på seniorsiden. 

I påsken fik vi på årets delegeretmøde i Svendborg tildelt Fyns Skak Unions initiativpris 
2020 for det store arbejde, som lægges i klubben navnlig omkring Bo.C.A. Juniors. 

 

Klubturnering: 

Vi havde 24 spillere med i turneringen, heraf syv juniorer. 

Klubmester blev Mikkel ved at score 7 point i gruppe 1. Andenpladsen gik til Dimitrios 
Xilogiannis med 6½ point, medens Alf Andries blev nr. 3 med 6 point, så hans ratingtal 
gik 120 points frem til 1906. 

I gruppe 2 vandt Steen Jacobsen med 6½ point foran Ludvig Due Byriel og Kurt Ploug, 
begge 6 point - alle tre fra rating gruppe 1. 

I rating gruppe 2 nåede Oliver Snedker førstepladsen med 6 point og bedre korrektion 
end Per Andersen ligeledes med 6 point. Niels Lund endte på tredjeplads med 4½ point. 

 

Fynsmesterskabet: 

FM blev spillet over otte runder med 47 deltagere, heraf 34 fra Læseforeningen. Ny 
fynsmester blev Dimitrios Xilogiannis med 7½ p. foran Mikkel Løftgaard med 6½ p. 
Tredjepladsen blev delt af Jan Stage, Alf Andries, Mikkel Burgaard og Alex Sørensen, 
alle med 5½ p. 

Ratinggrupperne fik følgende vindere: Gruppe 1: Alex Sørensen (5½ p.), gruppe 2: 
Steen Jacobsen og Villads Sandmann (5 p.), gruppe 3: Ludvig Byriel og Oliver Snedker 
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(5 p.), gruppe 4: Erling Rasmussen og Peter Just Sørensen (4 p.), gruppe 5: Claus 
Børsen (4½ p.) og gruppe 6: Johnni Hjort Danielsen (4 p.). 

Christian Gyldendal Villumsen scorede flot 4 p. med en forventet score på 0,35 p. 
Fornøjeligt klarede alle vore nye spillere sig godt. 

 

U-DM: 

For andet år i træk afviklede vi ungdomsdanmarksmesterskabet. Denne gang skete det 
med 76 spillere i dagene 1.-3. oktober i Tietgen KompetenceCenter på Rugårdsvej. Vi 
fik igen stor hjælp fra forældrene og dertil i særdeleshed fra Claus Kock Olesen. 

Resultaterne var knap så imponerende som sidste år, men de var den øgede konkurrence 
taget i betragtning stadig flotte og tilfredsstillende: Andenplads til Villads Sandmann i 
U10 samt fjerdepladser til Alf Andries i U16, Kristian Burgaard i U14, Oliver Snedker i 
U12 og Mattis Sandmann i U8. 

 

Bo.C.A. Juniors: 

Vi har ca. 35 ungdomsspillere, som trænes af Mads Svendsen, Lars Munk Jensen, 
Jannick Skow og glædeligt af Christian Ringsmose, der er genindtrådt i trænerteamet. 
Derudover er Steffen Pedersen blevet tilknyttet masterclass, hvilket er gruppen fra 1600 
og opefter. 

 

Resultater: 

Odensemesterskaberne i skoleskak blev en succes, idet vi vandt alle klasser. Nye OM: 
Mikkel Løftgaard, Kristian Burgaard med maksimum, Kathrine Bruntse, Christian 
Kiilerich Andresen med maksimum og Mattis Sandmann. 

Fynsmesterskaberne i skoleskak blev ligeledes succesfulde, da vi vandt alle grupper, 
hvor vi var repræsenteret: Nye FM: Mattis Sandmann med maksimum, Villads 
Sandmann, Peter Holst med maksimum, Noah Skælbæk og Ludvig Byriel. 

Ved det individuelle danmarksmesterskab i skoleskak blev tre klubmedlemmer DM: 
Mikkel Løftgaard, Christian Ringsmose og Villads Sandmann. 

Ved holddanmarksmesterskaberne i skoleskak vandt vi Å-rækken. Giersings Realskoles 
hold i A- og B-rækken blev henholdsvis nr. 2 og 1 med mange BoC.A.-spillere. 

Kathrine Bruntse og Leia Andries delte førstepladsen ved Fynsmesterskabet for piger. 

Caroline Bruntse blev pige-danmarksmester. 

Leia Andries vandt sølvmedalje i U16 ved de Nordiske Mesterskaber for piger. 

Juniorerne er ganske turneringsaktive - de mest spillende er: 

Villads Sandmann: 14 (2021) + 6 (2022) = 20 turneringer. Ratinggevinst: 258 p. 

Christian Ringsmose: 11 + 7 = 18 turneringer 

Alf Andries:  11 + 7 = 18 turneringer. Ratinggevinst: 204 p. 

Mikkel Løftgaard: 11 + 5 = 16 turneringer 

Leia Andries: 8 + 7 = 15 turneringer. Ratinggevinst: 400 p. 
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Caroline Bruntse: 9 + 5 = 14 turneringer. Ratinggevinst: 39 p. 

Kathrine Bruntse: 9 + 4 = 13 turneringer. Ratinggevinst: 345 p. 

Kristian Burgaard: 9 + 4 = 13 turneringer. Ratinggevinst: 147 p. 

Årets DM i Svendborg gav yderligere gode resultater, idet Alf Andries fik en god debut 
i kandidatklassen med 3 af 7, Christian Ringsmose vandt som nr. 2 i Kort Påske 1 99 
ratingpoints, og Jan Stage blev veterandanmarksmester med 4½ af 5. 

Mikkel Løftgaard vandt i maj kandidatklassen ved Fredericia Chess EMT med 4 af 5 og 
sikrede sig derved en plads i næste års IM-turnering. Fremgangen bevirkede tillige CM-
titlen. 

Ved DSU pokalfinale vandt klubben juniorrækken. Mikkel Løftgaard imponerede med 
en 2550-ratingpræstation på førstebrættet i eliterækken. 

 

Holdskak: 

2. division: Andenplads med 37 p. - lidt over forventet score på 35,84 p. Øbro 2 vandt 
med 42 p. En del afbud betød, vi bl.a. grundet corona havde 15 spillere i aktion. Næste 
år skal vi stille med 16 mand, så her bliver det vigtigt at begrænse afbuddene. 

Vi havde 4 juniorer med undervejs, herunder debut til Villads Sandmann - sjældent man 
ser en 11-årig debutant, som tilmed vinder. 

Morten Topholm stod for bedste præstation med 4 af 6 (præstationsrating på 2130) og 
havde på et tidspunkt muligheden for et kandidatresultat, som desværre kiksede. 

Fyns Skak Unions holdturnering: Forhåndsmålsætningen om oprykning til LF 2 og LF 3 
blev i den grad indfriet. 48 spillere fra klubben deltog på tværs af alle rækkerne. 

Fynsserien: Efter en lidt vakkelvorn start endte LF 2 på en suveræn førsteplads med 
38½ p. Tårnet 1 blev nr. 2 med 31 p. foran Nr. Åby Junior med 30 p. Først i sidste runde 
scorede holdet med 7 p. over den forventede score for en runde (6,98 p.). 

Serie 1: LF 3 var favoritter sammen med Middelfart 1 og Odense 1. Selv om LF 3 var 
suveræne og vandt alle kampene, var det højest overraskende LF 4 (vores rene 
juniorhold), som førte helt frem til runde 6. Men LF 4 holdt andenpladsen i mål og tog 
den anden oprykningsplads. Slutstilling: 1. LF 3 50½ p., 2. LF 4 45 p., 3. Middelfart 1 
43 p., 4. Odense 1 41½, 5. LF 5 39½ p. LF 5 spillede også en flot turnering og var 
sluttet på tredjepladsen, hvis de havde vundet et par gevinststillinger i Middelfart. 

Serie 2 (4-mandshold): Blandt fem deltagende hold sluttede LF 6 på sidstepladsen med 
5½ p. Oprindeligt deltog Ejby 2 som et sjette hold, men de trak sig ud af turneringen 
efter to runder på grund af medlemstab. Her fik såvel nogle af vore øvrige juniorer som 
nogle nye medlemmer chancen for at prøve kræfter med holdskakken. 

Kurt Ploug spillede med 13 holdkampe flest kampe af alle, Noah Skælbæk og Jakob 
Ditlev Jensen nåede begge 11 holdkampe. 

Flest point: 1. Kurt Ploug 10/13, 2. Jakob Ditlev Jensen 8½/11, 3. Arne Christiansen 
8/10, 4. Oliver Snedker 7½/10, 5. Noah Skælbæk 7½/11, 6. Kristian Burgaard 6½/7. 

Kathrine Bruntse vandt 180 ratingpoint, Oliver Snedker 140 og Leia Andries 135. 
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Næste sæson bliver vi udfordret med to hold både i 2. division og i Fynsserien. Vores 
målsætning må være oprykning til førsteholdet og prøve at holde de øvrige hold oppe. 
Hvis det skal lykkes, må vi begrænse antallet af afbud. 

 

Pokalskak: 

1. runde: LF 5 - Ullerslev 2: 4-0 

2. runde: LF 1 - Nyborg 2: 3½-½ 

 LF 2 - Frem 2: 3-1 

 LF 3 - Frem 1: ½-3½ 

 LF 4 - Sydøstfyn 1: 1½-2½ 

 LF 5 - Middelfart 1: Middelfart 1 tabte på udeblivelse 

Kvartfinaler: LF 1 - LF 5: 4-0 

 LF 2 - Frem 1: 0-4 

Semifinaler: LF 1 - Faaborg 1: 3-1 

 Indslev 1 - Frem 1: 0-4 

Finale: LF 1 - Frem 1: 2½-1½ 

 1. Steffen Pedersen - Mads Hansen 0-1 

 2. Mads Bilde Svendsen - Kristoffer Dyrgaard 1-0 

 3. Dimitrios Xilogiannis - Per Stentebjerg-Hansen ½-½ 

 4. Alf Andries - Markus Maagaard 1-0 

I løbet af sæsonen spillede følgende ni spillere på det sejrrige LF 1: Steffen Pedersen, 
Mads Bilde Svendsen, Jesper Knudsen, Lars Munk Jensen, Dimitrios Xilogiannis, 
Mikkel Løftgaard, Jannick Skow, Alf Andries og Ken Lentz Rasmussen. 

 

Tak til: Trænerne i Bo.C.A., Mads for hans hjælp i skakcaféen, Michael og Cappelen 
for deres hjælp som turneringsledere til turneringer og holdskak, Niels Lund og Jan 
Stage m.fl. for deres hjælp med at stille op på klubaftner, Kurt Ploug for hjælp med 
indkøb m.m. samt den store forældreopbakning i Bo.C.A. 

Beretningen godkendt. 

 

Lars reflekterede over, at vores succes i holdturneringen i vid udstrækning skyldes 
sidste sæsons aflysning. De fleste juniorer oplever en naturlig løbende fremgang, og når 
de så får et ”gratis” år, bliver fremgangen mellem de to senest gennemførte 
holdturneringer ekstra voldsom. Det er sjældent godt, når nogen bliver for dominerende. 
Men heldigvis vil sæsonens tre oprykninger medføre langt større udfordringer i den 
kommende sæson Vi er selvfølgelig glade for fremgangen og håber, at den kan være 
med til at give andre klubber troen på, at fremgangen ligger derude, hvis man ellers er 
villig til at arbejde for den. 
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3. Regnskabsaflæggelse 

Kristen Sørensen gennemgik regnskabet for 2021 (overskud på 25049 kr.) og budgettet 
for 2022. 

Regnskab og budget godkendt. 

 

Jesper fortalte, han var glad for den gode modtagelse, han havde fået som nyt medlem. 

Jan spurgte til, hvordan vi kunne have et tilgodehavende på hele 14.000 kr. hos DSU. 
Kristen berettede, at tilgodehavendet stammer fra U-DM. Når de ikke blev udbetalt i 
2021, skyldes det et for sent indgivet regnskab til DSU. 

Kristen fremhævede, at klubben yder et tilskud på 2 kr. pr. km. i forbindelse med 
køreturene til holdskak. Noget overraskende vælger chaufførerne ofte ikke at søge om 
køretilskuddet. 

 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Det halvårlige kontingent for de forskellige medlemskategorier fortsætter uden 
ændringer: 

Seniorer (herunder efterlønsmodtager):  550,-kr. 

Førtids- og folkepensionister:  400,-kr. 

Juniorer (12-20 år):   550,-kr. 

Børn (under 12 år):   450,-kr. 

Passive medlemmer:   300,-kr. 

B-medlemmer (for A-medlem i en anden klub): 125,-kr. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Lars Munk Jensen, Niels Sandmann og Jakob Jensen var på valg og genvalgtes. Jørn 
Moestrup og Niels Henrik Cappelen som bestyrelsessuppleanter gik af og erstattedes af 
Michael Bue Hansen og Christian Ringsmose. Herudover genvalgtes nedenfor nævnte 
revisorer og revisorsuppleant. 

 

1) Formand: Lars Munk Jensen 

2) Kasserer: Kristen Sørensen 

3) Næstformand: Arne Christiansen 

4) Sekretær: Jan Stage 

5) Materialeforvalter: Niels Sandmann 
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6) 3 bestyrelsessuppleanter: Jakob Jensen, Michael Bue Hansen og Christian Ringsmose 

7) 2 revisorer: Jannick B. Skow og Ole Sørensen 

8) 1 revisorsuppleant: Kurt Ploug 

 

7. Eventuelt 

Børsen roste Lars for hans formandsarbejde, særligt hans arbejde med klubturneringerne 
og holdlederindsatsen i holdturneringen. Derimod var Børsen utilfreds med klubbens 
hjemmeside, der hverken er opdateret eller inspirerende for læseren. Han ønskede sig 
resultatnyheder og eksempelvis måske en mere almen artikel fra en af klubbens bedste 
folk, der havde prøvet en ny åbning. Endvidere kommentarer, fotografier og noget fra 
holdskakken. 

Jan berettede, at han allerede sidste år beskrev præcist det samme problem. Når intet 
siden er sket, er forklaringen et stykke hen ad vejen den aldersmæssige sammensætning 
på klubbens medlemmer. Vi mangler de unge studerende, der tidligere blev 
skakredaktører og fortsatte dette arbejde i nogle år efter studiernes afslutning. 

Christian efterlyste nye lærerkræfter til Bo.C.A Junior. 

Lars fandt, det kunne være interessant med fælles ture til udlandet. 

Kurt fortalte, at han i år kan fejre 60 års medlemskab af Læseforeningen. Han roste Lars 
for at være en af de bedste formænd gennem tiderne. Derefter beskrev han flere ting fra 
de mange år: klubben havde i 1979 kun 19 medlemmer, Brugerhuset er klubbens bedste 
spillested, i 1971 var han med til klubbens 70 års jubilæum på Gerthasvej, glad for 
årene i klubben, Helge Sundsted fik ham til at indmelde sig, Kurt har været medlem af 
DSU i 75 år, var først medlem af klubberne i Faaborg, Assens og Vejle-Allested - 
sidstnævnte nåede han at blive provinsmestre med, Læseforeningen spillede i øverste 
divisionsrække (1. division) ved divisionsturneringens etablering, Ulrik Rath mødte 
ikke til tiden, så Bent Larsen første gang i 1954 til påsketurneringen i Aarhus, flest 
divisionskampe for klubben på et tidspunkt, en overgang havde de fynske klubber 12-
1500 medlemmer, 30 klubber. 

 

Generalforsamlingen sluttede med et ”Længe leve Læseforeningen”. 

 

 

 

____________________   ____________________ 

Lars Munk Jensen   Jannick B. Skow  

Formand    Dirigent 

 

 

 

Jan Stage 


