
Formandsberetning 2010 
 
Vi er ved årsskiftet 29 medlemmer ved DSU. Bestående af 16 seniorer, 12 pensionister og 1 junior. 
Det er en fremgang på 2 i forhold til sidste år. Pr. 1/1 flyttede Erik Skov dog til Lemvig, så reelt er 
der kun 11 pensionister. 
 
I 2009-10 havde vi 3 hold med i holdturneringen.  
Som jeg sagde noget om i min beretning sidste år, så det ikke så godt ud for vores 2. div. Det endte 
da også med at de rykkede ned, men først efter en utrolig spændende afslutningsrunde, hvor det 
svingede fra godt til ondt og omvendt, lige indtil det sidste parti var afviklet. Desværre endte vi et 
point efter nr. 6. 
Hvis alt går som forventet, så rykker vi op igen, da vi efter 3 runder fører puljen med 19,5 point 
efter sejre på 6-2, 7-1 og 6,5-1,5 og med 3,5 point ned til nr. 2.  
A-kl. endte også på en 7. plads og skulle derfor også rykke ned, men da der blev fri tilmelding til 
både A og B rækken, som nu er 4-mands hold, meldte vi os til A-rækken. 
Det var også godt, for vi aspirerer til at rykke op i M-kl., da vi har vundet de første 3 kampe med 6-
0, 7-1 og 8-0, så vi fører gruppen med 21 point og 5,5 point ned til nr. 2. 
C-kl. sluttede på 6. og sidste pladsen, selvom de endte med at vinde deres sidste kamp 4-0. 
Det var en utrolig lige pulje. Nr. 1 fik 11 point og nr. 6 fik 9 point. 
I år ligger de på en delt 4-5. plads efter 2-2 og 1,5-2,5. 
 
Til vores 5. runders EMT i maj havde 36 deltagere, som var en fremgang på 6 deltagere i forhold til 
2008 og 2009. Vi lagde den i år om torsdagen og vi tror det har været medvirkende til fremgangen. 
Den blev vundet af Thomas Jepsen foran Poul Erik Nielsen. 
 
I klubturneringen i foråret var der 22 deltagere. En lille tilbagegang på 2 i forhold til 2009, men det 
var alligevel flot, da vi ikke havde spillere med fra Struer Skakklub. Klubmester blev for første 
gang Thorkild Nielsen foran Sigurd Rindom. I efteråret var vi 18 mand. Det var til gengæld en 
fremgang på 2 i forhold til 2009. Den blev også vundet af Erling Høiberg foran Thorkild Nielsen. 
For nogle år siden blev vi opfordret til at lade klubturneringen være ratet. Vi brugte det så i en 
enkelt turnering, men har så ikke brugt det siden. Det bliver dog mere og mere udbredt i vore 
naboklubber og vi har i FU faktisk bestemt, at hvis der ikke er for mange protester, så vil vi lade 
forårsturneringen 2011 være ratet. 
 
Plus Office Cup ( eller Holstebro Byturnering ) afholdtes ligesom de 2 foregående i år med 5 runder 
over én weekend. Der var 28 deltagere, som var en fremgang på 4 i forhold til 2009. Turneringen 
blev vundet af Stefan Hansen fra Ringkøbing foran Niels Jørgen Friis Nielsen fra Skanderborg. 
 
Der blev afholdt 2 runder af Vestjysk Bank Grand prix i foråret. Da Struer ikke har seniorer mere, 
blev Ringkøbing inviteret med. De arrangerede dog ikke i foråret. Begge blev vundet af Poul Erik 
Nielsen, som også blev samlet grand prix vinder. Vi har haft 2 runder i Vestjysk Bank Grand Prix 
her i efteråret. En i Holstebro og en i Ringkøbing. Den tredje skal være i Lemvig den 22/3. 
Turneringen i Holstebro blev vundet af Poul Erik Nielsen og i Ringkøbing var det Thomas Jepsen, 
der vandt. Thomas fører også samlet inden sidste runde. 
 
Desværre har der ikke været nogen ungdomsturneringer i 2010. Vi hører ikke rigtig noget til Struer 
mere, så derfor er der ikke blevet arrangeret noget. 
I foråret havde vi et par drenge som Jacob Nygaard underviste og her i efteråret har han haft en. 



Vi håber dog at der vil komme flere. 
Når vi taler om ungdommen, kan jeg nævne at Thomas Jepsen har lavet et oplæg til os. Det hedder 
”Bring Holstebro i spil”. Det er i sin spæde vår, men går i korte træk ud på at vi skal have Holstebro 
Kommune til at søge EU-midler til at få noget ungdomsarbejde op at stå til gavn for Holstebro og 
omegn. Det er et spændende og ambitiøst projekt, som i nok skal høre mere om. 
 
Jeg skrev også i min nytårshilsen at vi havde fået Davor Palo i klubben. Dette måtte jeg så desværre 
senere dementere. Der har været nogle uklare punkter, men jeg har modtaget en mail i dag, hvori 
der står, at han alligevel kommer til klubben. Det er så nyt, at jeg ikke præcis ved hvordan og 
hvornår. 
 
Til sidst tak for 2010 til alle klubbens medlemmer, men især til forretningsudvalget og de, der har 
været behjælpelig i årets løb ( det gælder endnu engang især Jacob Nygaard ) og med håbet om et 
godt og aktivt 2011, vil jeg slutte. 
 
 
Sigurd Rindom 
 
 
 


