
Formandsberetning 2009 
 
Vi er i øjeblikket 27 medlemmer ved DSU. Det er en tilbagegang på et medlem siden sidste år, så vi 
holder næsten skansen. 
 
I 2008-09 havde vi 3 hold med i holdturneringen.  
M-kl. vandt suveræn klassen med 9 point ned til nærmeste forfølger og var allerede rykket op efter 
6 runder. Godt gået. Jeg troede så at vi havde fået en stabilitet på holdet, der kunne gøre at vi kunne 
blive i 2. division. Det ser indtil videre ikke for godt ud, selvom intet er afgjort. Desværre er vi ikke 
gode til at vinde over de svagere modstandere. Vi startede ellers med en sejr på 4,5-3,5 over 
Skørping, som var som forventet. Så tabte vi 2,5-5,5 til SK68 2. Det var ikke så stor en 
overraskelse, men så tabte vi til SK68 3 med 2,5-5,5, hvor vi havde en forventet score på 5,33. Det 
var slemt, for det var bl. a. det hold vi skulle holde under os. Sidst tabte vi til Randers 2-6, som 
heller ikke var så langt fra det forventede. Det bliver svært, da vi mangler nr. 1 og 2 i puljen, men 
lad os håbe at vi kan overraske. Begge modstandere har faktisk været meget svingende, som i kan 
se af skemaet på tavlen. 
A-holdet sluttede på en 7. og nedrykningsplads, men da Struer ikke stillede hold i M-kl., så blev vi i 
A-kl. Vi ligger i øjeblikket på en 6. plads, hvad der nok ikke er så langt fra det forventede. 
C-kl. sluttede på en sidste plads af de 5 hold. De får måske ikke så mange point, men jeg håber og 
tror alligevel de hygger sig med det. I år er de desværre også på en sidste plads af de 6 hold, men 
der mangler 2 runder, så der er håb om avancement. 
 
Vores 5. runders EMT i maj havde ligesom 2007 og 2008 30 deltagere, så det tyder på at det er det 
antal vi kan forvente. Den blev vundet af Erling Høiberg foran Poul Erik Nielsen. 
 
I klubturneringen i foråret var der 24 deltagere. Vi spillede alle i samme gruppe i en Dansk 
Schweizer. Vi havde her 5 mand med fra Struer Skakklub. Klubmester blev Erling Høiberg foran 
Poul Erik Nielsen. I efteråret var vi 16 mand. Der var ingen med fra Struer, da der ikke rigtig er 
nogle seniorer i Struer Skakklub mere. Vi spillede igen en Dansk Schweizer. Den blev også vundet 
af Erling Høiberg, her dog foran Kim Schmidt. 
 
Plus Office Cup ( eller Holstebro Byturnering ) afholdtes igen i år med 5 runder over én weekend. 
Der var 24 deltagere i 4 grupper a 6 mand. Turneringen blev vundet af Claus Rossen fra Viborg 
foran Niels Jørgen Friis Nielsen fra Helsinge ( nu Viborg ). 
 
Vestjysk Bank Grand Prix blev ikke afholdt i 2009, men vi forventer det bliver genoptaget her i 
foråret 2010. 
 
Vi har i samarbejde med Struer haft en ungdoms-hurtigturnering her i efteråret. Der var 3 
seniorspillere med her fra klubben for at fylde op. 2 unge mænd fra Lemvig og ellers 
ungdomsspillere fra Struer. Det blev altså kun til 9 deltagere. Jeg havde ellers sendt indbydelsen ud 
til næsten alle skoler i området Holstebro, Vinderup, Struer, Lemvig, Ulfborg og Aulum. Den 
eneste betingelse for at deltage, var at man vidste hvordan brikkerne skulle flyttes, men det hjalp 
desværre ikke. 
Resultatet kan ses på tavlen. 
Jeg forventer at Struer forsætter med turneringen her i foråret og mit håb er da at der kommer nogle 
unge mennesker her fra området, der vil være med. Jeg ved der er gang i noget på Tvis Skole, men 
hvor langt de er nået, ved jeg pt. ikke. 



 
I 2010 har vi ikke bestemt nogle særlige tiltag, udover det sædvanlige, men jeg har dog leget lidt 
med tanken om at lave en lille klub i klubben. Klubben består i dag af rigtig mange ældre spillere og 
der imellem er der nogle der ikke rigtig har lyst til at spille klub- eller holdturnering. Disse spillere 
kunne så mødes i en klub, som vi f. eks. kunne kalde 65+ og spille det skak de nu havde lyst til. Jeg 
kunne forestille mig at startede med at mødes de aftener vi har friaftener, så kunne de der er med i 
klubturneringen også være med, hvis de har lyst. Man kunne også forstille sig at man mødtes om 
eftermiddagen, om formiddagen eller hvad ved jeg. Mulighederne er mangfoldige. 
Jeg vil gerne høre nogle meninger om det herefter eller under eventuelt. 
 
Til sidst tak for 2009 til alle klubbens medlemmer, men især til forretningsudvalget og de, der har 
været behjælpelig i årets løb ( det gælder især Jacob Nygaard ) og med håbet om et godt og aktivt 
2010, vil jeg slutte. 
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