Birkerød, 11. marts 2020

Skaklige fællesaktiviteter i Sjælsø Skakklub indstilles indtil videre
Kære skakven,
Corona-situationen i Danmark udvikler sig time for time. Statsministeren holdt et pressemøde i tirsdags,
hvor situationens alvor blev understreget, og der er varslet et nyt pressemøde i aften i lyset af nye alvorlige
udviklinger.
Vigtigheden af at tage individuelt ansvar blev understreget kraftigt på tirsdagens pressemøde. Vi har ansvar
ikke kun for at beskytte os selv, men også for ikke at bringe andre i farezonen. Her tænkes særligt på
helbredssvækkede, børn, mennesker med kroniske sygdomme og ældre, som er i særlig høj risiko for at få
alvorlige følgevirkninger, hvis de bliver smittet. Hovedopgaven er at forsinke udbredelsen af smitten, og vi
har alle et ansvar for at bidrage til denne opgave. Dette var nogle af hovedbudskaberne fra Statsministeren.
Vi har bestyrelsen drøftet, hvordan vi som bestyrelse for Sjælsø Skakklub bedst løfter det ansvar, som
Statsministeren talte om og forventer, vi lever op til. Dette er ikke mindre vigtigt i betragtning af, at vi har
en relativ høj andel af medlemmer i den ældre aldersgruppe. Mange af os har desuden familie eller
bekendte, som er i risikozonen pga. alder eller svækkelse pga. sygdom. Dem skal vi også tænke på.
Vores beslutning er derfor, at skakaktiviteterne i Sjælsø Skakklub stilles i bero indtil videre. Dette vil sige
til og med Påsken (6. april). Det samme gælder juniorskakaktiviteterne og holdkampen 12. marts. Med
hensyn til aktiviteterne efter Påsken, så må vi afgøre det i lyset af udviklingen og anbefalinger fra
myndighederne.
Det er ikke en nem beslutning at tage. Vi elsker at spille skak, ikke mindst at møde hinanden. Men det er en
usædvanlig situation og en ganske alvorlig situation. Der er også en kompliceret situation, som ingen af os
har fuldstændig overblik over eller indsigt i. Der kan derfor være forskellige synspunkter om, hvordan vi
som bestyrelse bør agere i denne situation. Dette nævner jeg, for jeg vil gerne understrege, at ovennævnte
beslutning ikke skal ses som en direkte eller indirekte kritik af andre skakklubber eller organisationer, som
vælger at reagere på anden måde.
Med venlig hilsen
Jesper Kristiansen
Formand, Sjælsø Skakklub

