
Formandsberetning 2008 
 
Vi er i øjeblikket 28 medlemmer ved DSU. Det er andet år i træk at jeg kan sige at det er en 
fremgang på 1siden sidste år. I disse tider hvor tilgangen til skak er vigende, er det dejligt at 
klubben kan have fremgang. Dette endog selvom vi desværre også dette år har haft et dødsfald. 
Den 28. januar 2008 døde vort mangeårige medlem Leif Nielsen 77 år gammel. Det er nok kun de 
ældre her der kendte Leif, da det er del år siden han kom jævnligt i klubben, men han har været 
medlem af DSU i ca. 50 år, så en del skak er det blevet til.  
Er man interesseret, kan man læse mindeord over Leif på vores hjemmeside, men jeg vil gerne at vi 
her holder 1 minuts stilhed. 
1 minuts stilhed. 
 
Vi havde 2 hold med i turneringen 2007-08. M-klassen blev nr. 2 med 38,5 point, efter Skive, som 
fik 41 point. Skive havde mange store sejre og kun 1 nederlag. Det var 6,5 – 1,5 til os, men det til 
trods, kom vi ikke i nærheden af dem. Vi var for ustabile, vi startede med at tabe 5-3 til Hernings 2. 
hold, selvom vi ratingsmæssigt skulle vinde 6-2. I år ser det dog lovende ud. Vi fører M-klassen 
med 6,5 point ned til nr. 2 og 3 med 3 runder igen, så det skal gå meget galt. Vi skal møde de 2 hold 
der er nr. 2 og 3, så sikker er oprykningen jo ikke. 
 
B-klassen vandt sin gruppe med 26,5 point med 5,5 point ned til nr. 2 og rykkede derfor op i A-
klassen. Vi gennemførte turneringen næsten uden reservespillere, vi var 5 af 8 der spillede alle 
kampene, så er det nemt at være holdleder. I år ligger vi desværre på en delt sidsteplads i A-klassen 
efter 3 kampe, men der er dog kun henholdsvis 2 og 2,5 point op til nr. 6 og 5, så der er muligheder 
endnu. 
Begge hold kan prale af at vi næsten ingen afbud har. 
Vi har i år også et C-hold med. De er på sidstepladsen efter 2 kampe med 2,5 point, men det er 
faktisk en del over den forventede score, så det er fint nok. Det er ikke nemt, når modstanderne har 
folk med på 1892 i rating, men det er jo det der sker, når en klub kun kan stille et C-hold. 
 
Vores 5. runders EMT i maj havde ligesom 2007 30 deltagere, så vi håber at det vil stabilisere sig 
deromkring. Den blev vundet af Poul Erik Nielsen foran Erling Høiberg. 
 
I klubturneringen i foråret var der 24 deltagere. Der var en M-klasse på 8 mand, der spillede alle 
mod alle og en 1. klasse på 16 mand, der spillede Monrad. Vi havde her 6 mand med fra Struer 
Skakklub. M-klassen blev vundet af Erling Høiberg og 1. klasse blev vundet af Rasmus Kvist fra 
Struer. I efteråret var vi 22 mand, der spillede en Dansk Schweizer. Den blev vundet af Poul Erik 
Nielsen. 
 
Gågadeskakken blev afholdt med 13 deltagere, som var 5 mindre end 2007. Turneringen blev 
vundet af Åge Olsen fra Randers. Vi har i FU bestemt at stoppe med at afholde denne turnering, da 
der er alt for meget arbejde i forhold til antal deltagere. Der var kun 5 med fra Holstebro Skakklub, 
så interessen er minimal. 
 
Plus Office Cup ( eller Holstebro Byturnering ) afholdtes i år med 5 runder over én weekend. De 
sidste 4 år har vi brugt en 9 runders FIDE Schweizer over 2 weekender. I 2007 var der kun 23 
deltagere, så vi måtte forsøge noget nyt. Der var også en fremgang til 32 deltagere i år, som spillede 
i 4 grupper alle mod alle og en gruppe på 8, der spille Monrad. Turneringen blev vundet af Jan 
Rode Petersen fra Skanderborg ( B-medlem her i klubben ). Det blev forsøgt at afholde det som en 



Grand Prix turnering i samarbejde med Ringkøbing Skakklub, hvor de der deltog i begge 
turneringer kunne vinde ekstra præmier. Om det var en susses er svært at sige, men det har da nok 
givet et par deltagere ekstra. Der var 10 deltagere fra Holstebro Skakklub og det synes jeg faktisk er 
lige i underkanten til vores egen turnering, så jeg kan kun opfordre jer til at være med, så vi kan 
holde et godt aktivitetsniveau.  
 
Vestjysk Bank Grand Prix blev afholdt her i efteråret over 3 runder. I Holstebro, i Struer og i 
Lemvig. I Holstebro var der 26 deltagere og i Struer 24. Jeg mener det var nogenlunde det samme 
antal i Lemvig, men resultaterne derfra har jeg desværre ikke fået endnu. Poul Erik Nielsen vandt i 
Holstebro og Erling Høiberg vandt i Struer. 
 
Den 19/12 havde vi juleafslutning, som blev holdt som en julefrokost nede på Phønix 
Gæstgivergård. Dette for at fejre Bent Pedersen, som har været medlem af klubben i 50 år og blev 
derfor udnævnt til æresmedlem af klubben. Endnu engang tillykke til Bent. 
Man må ikke forvente at vi hvert år bruger så mange penge på en juleafslutning, men vi syntes det 
skulle fejres at vi fik et nyt æresmedlem. Vi skal dog fremover nok til at spare på pengene, for som 
man kan se af regnskabet herefter, har vi brugt mange penge de sidste 2 år. Der er dog ikke noget 
alarmerende endnu, men egenkapitalen skal helst ikke ret meget længere ned. 
 
I 2009 har vi ikke for nuværende specielle tiltag eller arrangementer.  
Ungdomsarbejdet er nok lidt af et problem i klubben, men vi har dog fået nogle til at stå for Sjov 
Lørdag igen, så vi må se og det giver noget af sig. 
 
Vi har en del nye spillere i klubben og i den forbindelse vil jeg gerne spørge om der er interesse for 
at lave noget teoriundervisning, f. eks. fra kl. 18.15 – 19.00 de aftener der er klubturnering. Der skal 
dog helst være nogle stykker, der er interesseret og også møder op, for at vi vil sætte i værk. 
 
Til sidst tak for 2008 og håbet om et godt og aktivt 2009. 
 
 
Sigurd Rindom 
 
 
 


