
 

Amager Skakforening – årsberetning 2020/21 

Medlemstal: 55 DSU medlemmer og 16 juniorer som ikke er tilmeldt DSU, i alt 71, tilbagegang på 

8 medlemmer (3 DSU medlemmer og - 5 juniorer, som ikke er DSU medlemmer) 

Klubbens turneringer:  

Amagermesterskabet:  38 deltagere: Vinder Michael Nielsen, AMS med max. De sidste runder 

måtte aflyses                                   

GoAudit Open: Aflyst i sidste øjeblik med et meget stærkt felt. I stedet afholdt vi 

GoAudit Ungdom for spillere under 21 år med 26 deltagere. Vinder 

Christian Ringsmose fra Odense, Laurits fra AMS nr. 3. Stor tak til Marie 

og Erik, som var hovedkræfterne.  

Klubmesterskabet: Ikke afholdt p.g.a. Corona, vi forsøgte med Amager genstart, men 

Prismen lukkede. I stedet blev der forsøgt med Online lyn på lichess.org, 

hvor 20 medlemmer meldte sig til gruppen, men der var kun 8-10 

aktive. Richard og André brilirede med Hans som outsider. 

Amager forår: 24 deltagere i fire 6-mandsgrupper. Michael igen vinder med max, 

André vandt gruppe 3. Sponsor præmier fra Øens Spisested. 

Juniorskak: Amager genvandt Juniorrække Sjællands holdturnering foran Køge og 

Skak for Sjov. Ellers var det meste aflyst. 

 Udeskak med huer og vanter fra marts. Stor opbakning fra juniorerne 

trods lang pause med fuldt kontingent.  

Holdkampe: Der var tilmeldt fire 8-mandshold, men ingen kom i kamp 

Skakcafé:  Lige før nedlukning i november, var der så mange besøgende, at 

medlemmer måtte forlade pavillonen for at overholde 

forsamlingsforbuddet på 10. Efter genåbningen har vi mistet Pavillonen, 

og i stedet fået tildelt et lokale i Kvarterhuset i Jemtelandsgade. Det er 

ikke nær så velegnet som Pavillonen, så vi er spændte på om 

skakcaféen kan blive en succes der. Åbner igen til september. 

Borde til udeskak Efter succesen med udeskak i foråret, søgte vi om penge til at købe 
vores egne borde og bænke og fik bevilget 14.600 kr. Nu har vi 6 sæt 
borde og bænke, der står i Prismens container. 

 
Stormestersimultan: Samtidig søgte vi om penge til at indvie græsplænen foran Prismen til 

udeskak område. Vi har fået penge fra Amager Øst Lokaludvalg til at 
afholde et udeskak arrangement, hvor Sune Berg Hansen bl.a. spiller 
simultan med 24, og der vil også blive skak for børn. Samme dag om 
eftermiddagen vil der være skakforedrag med Sune for medlemmerne 
inde i Prismen. Arrangementet bliver lørdag den 11. september. 

 
Amager skakskole 

30 juniorer pr. 1/8-21, 10 tilmeldt torsdagstræningen. Som er flyttet til Kvarterhuset, ny træner 

Nikolai Kistrup. (Marie venter sig og er flyttet til Brønshøj) 

 

 



Andre aktiviteter 

Foreningens medlemmer har været aktive ved mange turneringer landet over. 

Grillarrangement hos Jens med 48 deltagere. 

 

Bedre klubaftener:  Vi har i bestyrelsen drøftet, hvordan vi kan få nogle flere medlemmer til 

at komme til klubaftener uden turnering, og hvordan vi frigør nogle 

tirsdage til dette. Kim Michael vil gennemgå svarene fra det udsendte 

spørgeskema.  

 VM matchen til efteråret vil være et oplagt emne. 

 

 

Tak for godt samarbejde i bestyrelsen. 


