
Formandsberetning 2005. 
 
Det er så det første år jeg har været formand i Holstebro Skakklub. Året er gået jævnt uden de store 
ændringer. Vi er pt. 33 medlemmer ved DSU og 9 B-medlemmer, dette er en tilbagegang på 1 
medlem siden sidste år ved samme tid.  
Året startede desværre med at vi måtte udmelde M-klassen, da vi ikke kunne stille 2 hold om 
søndagen. Senere måtte vi så konstatere at 2. division rykkede ned i M-klassen, så det var kun C-
klassen, som klarede sig godt. De endte på en 3. plads af 8 hold. 
Vores 5. runders EMT i maj havde 40 deltagere, som jeg mener er meget tilfredsstillende. Dog var 
der kun 9 med fra vores egen klub. Det mener jeg er knap så tilfredsstillende. I den forbindelse kan 
jeg sige, at der også var 9 med fra Skive. Tak til Skive, men det er for lidt fra os. 
Det kan måske fordi, der er flere med i vores forårsturnering i klubben end længe. Der var 22 
deltagere. Det skyldes måske den nye turneringsform, 7-runder Dansk Schweitzer, som vi for første 
gang forsøgte os med dette forår. Vi var dog tilbage i normal gænge, da vi kun var 16 med i 
efteråret, hvor vi spillede samme turneringsform. Jeg vil i den forbindelse gerne have nogle 
tilkendegivelser af, om I synes om denne måde at afholde klubmesterskabet på. 
Gågadeskakken blev afholdt med 16 deltagere og det var et fremskridt på 6 deltagere i forhold til 
2004. Det er dog stadig alt for få, når man tænker på de gode præmier der er, i forhold til et indskud 
på kun kr. 30. Mød op, det er en hyggelig lørdag. 
Plus Office Cup ( eller Holstebro Byturnering ) afholdte vi for 2. gang med 9 runder FIDE 
Schweitzer over 2 weekender. Vi havde i år 28 deltagere mod 26 sidste år, så det var et lille 
fremskridt, men stadig lidt skuffende, vi kunne dog have være 30, hvis man havde tilmeldt sig før 
programmet var skrevet. Jeg mener vi bør være op mod 40 deltagere til dette arrangement, men med 
kun 7 fra Holstebro Skakklub, kan vi nok ikke forvente mere. 
Jeg mener at klubbens repræsentation til andre turneringer er rimelig, men som I nok kan høre, 
mener jeg at klubbens medlemmer skulle støtte vore egne arrangementer lidt mere. Har man ikke 
tid, ikke lyst, ved man ikke det er der eller hvad. Skal vi ringe rundt og fortælle at der er en 
turnering ?? 
Det er lykkedes at udsende 1 klubblad i 2005, men da der ikke er nogen der er villige eller har tid til 
at overtage opgaven, bliver det nok ikke så meget mere i 2006 end i 2005, da jeg ikke har mere tid 
og energi at tage af. 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for samarbejdet gennem 2005 og tak til medlemmerne 
for den opbakning de trods alt har ydet. De der er aktive kan jo ikke gøre for at der er så mange, der 
ikke er det. 
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