
Beretning til Sæby Skakklubs generalforsamling  
den 3. april 2012 kl. 19,30 i Sæby Fritidscenter  
   
Holdturneringen  
I holdturneringen blev det til en sjetteplads i Mesterklassen, hvorved vi spiller i Mesterklassen igen 
næste år. 
Desværre måtte vi gå ned på at have kun 1 hold med. 
I næste sæson bør vi tilstræbe at få 2 hold med igen, ligesom tidligere, eventuelt ved hjælp af spillere fra 
Frederikshavn Skakklub. 
 
Klubturneringen havde 10 deltagere i både efteråret og foråret. Det er en fremgang på 1 i forhold til  
forrige år.   
Turneringen er endnu ikke færdigspillet. Der har hele vejen været et tæt løb mellem Allan, Esben 
og Per. Det ser nu til, at Esben vinder mesterskabet.  
 
Medlemstallet er uændret 16.  
   
Nordjyske Bank EMT blev vundet af Jens Emil Hansen, Sæby. 
Der var 8 deltagere. 
Dette års turnering begynder den 17. april. Det er stadig muligt at tilmelde sig. 
   
Sæby Open Grand Prix blev spillet lørdag den 5. november. Der var 18 deltagere, imod 26 sidste år. 
Der blev spillet i 3 grupper. 
Turneringen blev vundet af Christian Grubert, Jetsmark med Peter Lysberg, Aalborg på andenpladsen. 
Sten Filskov, Frederikshavn fik 3. præmie.Svend Aage Sørensen, Nørresundby fik 4. præmie, og Peter 
Duun Kristensen, Nørresundby fik 5. præmie. 
Den samlede Grand Prix serie blev vundet af Christian Grubert, Jetsmark Peter Mikkelsen, Skørping på 
en delt førsteplads.   
 
Sommerskakken på Sæby Torv i juli måned blev igen en god oplevelse med pæn interesse. 
 
Torsdagsklubben, bestående af Tommy, Jens Hæsum og undertegnede var lidt passiv, men kommer 
sikkert i gang igen. 
 
/Jens Riis   
 
Kommentarer til beretningen: 
Jens Hæsum blev nr. 1 i sin gruppe i seniorskak i Nørresundby. 
Jesper Pedersen fik 2 første- og 1 andenplads Grand Prix serien. 
I det samlede resultat i Grand Prix serien blev Jens Riis nr. 2 i  2. klasse, og Jesper Pedersen blev nr. 2 i 
3. klasse. 
Beretningen blev hermed godkendt. 


