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Tune IF Skak 

 

Velkommen til skakklubben Tune IF Skaks første ordinære generalforsamling. 

Milepæle 

Skakklubben blev etableret på en stiftende generalforsamling den 28. oktober 2021. Referat herfra er 

tilgængeligt på hjemmesiden Tune-IF.dk, vælg skak.  

Forhistorien går tilbage til et borgermøde i Tune Hallerne om kommuneplanen i Greve Kommune den 11. 

august 2021, hvor idéen til en skakklub under Tune IF opstod hos formanden for Tune IF, Pauli Christensen 

og undertegnede. Gennem lokalavisen Tune Posten ved redaktør Dan Bjerring blev der indkaldt til et 

informationsmøde i Tune Hallerne den 13. oktober 2021. Her deltog i alt 14 skakinteresserede personer, 

heriblandt alle nuværende medlemmer samt Pauli Christensen for Tune IF og to repræsentanter fra Dansk 

Skak Union, Jakob Werner og Lars Erik Linderod, hhv. formand og holdturneringsleder for Dansk Skak 

Unions 8. Hovedkreds. Informationsmødet viste, at der var klar interesse for en skakklub, selvom 

medlemstallet nok ville være lille i starten. Enkelte af deltagerne i informationsmødet var kommet af 

interesse, men ønskede ikke medlemskab. Ved hjælp af adresseliste indsamlet på informationsmødet, samt 

Facebook, blev der efterfølgende indkaldt til den stiftende generalforsamling som nævnt. Det blev 

fremhævet allerede på informationsmødet, at klubben skulle henvende sig både til spillere med interesse 

for turneringsskak og til spillere, som blot ønsker at mødes over et uformelt parti skak.  

Ugentlige klubaftener startede onsdag den 3. november 2021 kl. 18.30 og er fortsat hver onsdag kl. 18.30 

siden, bortset fra juleferie og en enkelt corona-aflysning. Vi har af Greve Boligselskab velvilligt fået lov til at 

benytte selskabslokalet Fjællestien 5F som spillelokale, foreløbigt frem til 1. juni 2022. Opdatering efter 

mødet: Pauli Christensen har oplyst, at vi kan benytte selskabslokalet året ud.  

Klubben blev indmeldt i Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds den 6. januar 2022.  

Kontingentopkrævning i henhold til satserne vedtaget på den stiftende generalforsamling startede pr. 1. 

januar 2022. Disse satser er tilgængelige på hjemmesiden Tune-IF.dk, vælg skak. Der er i øvrigt forslag til 

ændring under et senere punkt på dagsordenen på denne generalforsamling. 

Medlemmer 

Vi er aktuelt 6 medlemmer, som alle har været med fra starten, heraf 4 A-medlemmer og 2 B-medlemmer. 

Som vedtaget på den stiftende generalforsamling, er A-medlemskabet for medlemmer, der udover med 

glæden ved skakspillet også ønsker at fokusere på det sportslige aspekt med udvikling af spillerstyrke og 

deltagelse i turneringer i Dansk Skak Unions regi.  

B-medlemskabet er et tilbud til medlemmer, der udover med glæden ved skakspillet lægger vægt på det 

sociale aspekt, men ikke ønsker at deltage i turneringer. Det er også være et introduktionstilbud til 

medlemmer, der ønsker at afprøve klubspillet, men endnu ikke er klar til turneringsdeltagelse. 

Jeg vil gerne sige tak til alle medlemmer for jeres støtte til klubben og behagelige selskab på klubaftenerne! 



Hjemmeside, e-mail og Facebookside 

Skakklubbens hjemmeside blev oprettet som underside til Tune IFs hjemmeside primo november 2021. 

Adressen er Tune-IF.dk, vælg skak. Samtidigt blev e-mailadressen skak@tune-if.dk oprettet, hvortil formand 

og kasserer har adgang. Webmaster for Tune-IF.dk og alle undersider inklusive skak-siden er Bent 

Andersen. Alle forslag til posteringer på hjemmesiden stiles til webmaster.  

Skakklubbens Facebookside Tune IF Skak blev oprettet medio november 2021. Administratorer for denne 

og alle Tune IFs Facebooksider er Bent Andersen og Frederik Christian Frost. Formanden har 

redaktøradgang til at offentliggøre indhold m.m. på Facebooksiden.  

Undertegnede har ved flere lejligheder benyttet muligheden for at opslå og dele opslag på skakklubbens 

Facebookside i en række lokale Facebookgrupper, herunder ”Det sker i Tune” (4,6 tusinde medlemmer), 

”Tune Gruppen” (2,7 tusinde medlemmer), ”Det sker i Greve” (12,8 tusinde medlemmer), ”Greve Info” 

(13,8 tusinde medlemmer).  

Mere systematisk og fokuseret brug af Facebookmediet til at promovere klubben i lokalområdet er 

formentlig ønskelig. For at få bedre indblik i det tekniske muligheder har jeg for kort tid siden rettet 

henvendelse til Frederik Christian Frost og spurgt om rådgivning om dette. Afventer svar. Opdatering efter 

mødet: Jeg har talt med Frederik, som mener, at det bedste er, at hvis folk vil dele Facebook-sidens opslag 

som en slags ”mund til mund” anbefalinger. Ingen af afdelingerne har angiveligt erfaring med betalt 

annoncering gennem Facebooks annonce-funktion. Mine overvejelser om effektiv brug af Facebook 

fortsætter.  

Greve Kommune Kultur & Fritid 

Klubben blev i oktober 2021 oprettet som bruger på Aktiv i Greve, som er en portal, der administreres af 

Idræts- & Fritidssekretariatet i Greve Kommune. Herigennem har vi søgt om midler fra Fritidspuljen og i 

januar 2022 fået bevilliget 10.000 kr. til start og udvikling af skakklubben.  

Pengene skal i overensstemmelse med ansøgningen bruges til følgende formål: Anskaffelse af skakmateriel 

og udadvendte aktiviteter til fremme af interessen for skakspillet og klubben. Lidt over halvdelen af beløbet 

er allerede anvendt til anskaffelse af skakmateriel.  

Udadvendte aktiviteter 

Idræt i Natten: Finn Fejrskov og undertegnede deltog i Tune IFs årligt tilbagevendende arrangement ”Idræt 

i Natten” i Tune Hallerne den 12. november 2021. Arrangementet henvender sig primært til børn og unge. 

Vi havde en skakstand i det lidt bortgemte selskabslokale under Cafeteriet, som vi delte med 

bridgeklubben. Takket være Finns haveskakspil kom der nogle børn og unge og spillede skak med de store 

brikker.  

Greve Gaming: I februar måned 2022 afholdt Greve Museum, Greve Kultur-Base, Biblioteket og Klub 

Godset Greve Gaming. Det var en måned, hvor der foregik en masse forskellige spilleaktiviteter for store og 

små, herunder gamle spil på gården (Greve Museum), stor Counter-strike turnering, escape room, 

brætspilsdage, banko mv. Så vidt jeg forstår, er det en årligt tilbagevendende begivenhed. 

Vi deltog i følgende arrangementer i forbindelse med Greve Gaming: 

Thorkild Thomsen og undertegnede besøgte Klub Godset tirsdag eftermiddag den 15. februar 2021 og 

spillede skak i nogle timer med nogle af børnene og de unge derude. Det blev vel modtaget. 

Søren Bork, Tommy Rasmussen og undertegnede repræsenterede skakklubben på Tune Bibliotek på tre 

eftermiddage i februar, dvs. onsdag den 16., mandag den 21. og mandag den 28. februar 2022. Der var en 

del skakinteresserede, både voksne og børn, som kiggede indenfor til et parti skak og/eller en snak om 

skak.  

Det står klart efter deltagelse i disse arrangementer, at der er en stor interesse for skak hos mange børn og 

unge i lokalområdet. Problemet er, at det ikke er optimalt for børnene og de helt unge at spille skak på 

sene klubaftener, mens vi på den anden side ikke har kapacitet for øjeblikket til at oprette et 

eftermiddagshold til børn og unge, hvor der nødvendigvis skal være mindst en voksen skakkyndig til stede.  

Nogle potentielle nye medlemmer har dog deltaget i de seneste klubaftener som følge af vores kontakt i 

forbindelse med især Greve Gaming arrangementerne. Jeg vil gerne sige tak til disse forhåbentligt nye 

medlemmer for interessen og støtten til klubben! 



Medieomtale 

Opstarten af skakklubben i efteråret 2021 blev positivt dækket af Tune Posten ved redaktør Dan Bjerring, 

samt nyhederne på skak.dk, som er Dansk Skak Unions hjemmeside.  

Vores indmeldelse i Dansk Skak Union ved årsskiftet er omtalt i Skakbladet 2021-4 som følger: ”Der er 

kommet to nye klubber til i løbet af 2021. Gentofte Skakklub er genopstået i 1HK, og i 8HK er der netop budt 

velkommen til Tune IF Skak – en skakklub der er etableret som en afdeling i en allerede eksisterende 

Idrætsforening; et usædvanligt og interessant koncept! Jeg ønsker begge klubber velkommen og håber, at 

de får masser af succes.” 

Senest har Sydkysten bragt en positiv artikel om klubben af journalist Emil Abkjær Kristensen den 23. 

februar 2022.   

Fremtiden 

Jeg håber først og fremmest, at det fortsat vil være hyggeligt at mødes til et uformelt parti skak på vores 

klubaftener.  

Vores nuværende spillested har vi foreløbigt adgang til frem til 1. juni 2022. Vi skal i løbet af foråret tale 

med Hovedforeningen ved Pauli Christensen om, hvordan vi sikrer et fremtidigt spillested, enten her, hvor 

vi er nu, eller evt. i Tune Hallerne. Begrænsningerne ved sidstnævnte er dels, at vi skal have ryddet op og 

være ude af hallerne senest kl. 22, og vi kan nogle gange blive nødt til at skifte mellem forskellige lokaler på 

grund af andre aktiviteter. Jeg regner med, at vi finder en god løsning. 

Jeg håber også fortsat at kunne deltage i udadvendte aktiviteter, som kan øge interessen for skakspillet og 

klubben. Vi bør prøve at blive lidt flere medlemmer, bl.a. fordi det vil muliggøre en intern skakturnering i 

klubben, som jeg tror, der er interesse for. Det er også mit håb, at vi kan tiltrække spillere, som har mod på 

at deltage i nogle af de mange udadvendte turneringer, der løbende arrangeres.  

Interessen for skak hos børn og unge i lokalområdet er til stede, og vi bør som klub prøve om vi kan komme 

dem i møde, selvom vi lige for øjeblikket ikke har kapacitet til at starte et eftermiddagshold med skakkyndig 

supervision. Det er mit håb at kunne finde den fornødne kapacitet til dette.  

Interessen for onlineskak er stor generelt. Det er også et område, hvor vi bør overveje at deltage som klub, 

selvom der ikke foreligger aktuelle planer om dette. Umiddelbart kunne jeg tænke mig, at vi kunne starte 

med at gøre brug at de mange trænings-ressourcer, inklusive åbningsteorier, grundlæggende taktikker, 

slutspil, opgaveløsning og spilanalyser som er tilgængelige på skaksider som f.eks. lichess.org, chess.com 

med mange flere. Jeg går gerne i tænkeboks med henblik på, hvordan vi konkret kan gøre brug af disse 

ressourcer på klubaftenerne, hvis der er interesse for det.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mogens Westergaard, formand.  

Tune, den 16.  marts 2022 

 

 

 


