
Mindeord over Alfred Thomsen – 05.06.1932 – 30.03.2016 

 

Alfred stammer fra Outrup ved Varde, hvor han var den yngste af 7. Alfred var den eneste, sammen med en bror, 

der spillede skak af seriøs karakter. Han spillede i Outrup Skakklub indtil han meldte sig ind i Holstebro Skakklub i 

1962. Han blev tilmeldt DSU den 1/8-1962. 

Alfred har spillet holdkampe for Holstebro i over 50 år og har næsten hele tiden spillet på 1. holdet.  

På styrkelisten for 1964 var han nr. 1 foran bl. a. V. Sloth Odgård, Sam Holm og Bjørn Laursen. 

Han har vundet klubmesterskabet 15 gange. 1. gang i 1963 og sidste gang i 2015 i en alder af knap 83 år. Det 

fortæller at han var en stærk skakspiller lige til det sidste. 

Ved Holstebro Bymesterskab 1970 blev han nr. 2 og elitespiller sammen med Bernt Poulsen, der blev nr. 1. 

I Bymesterskabet 1982 blev han nr. 2 efter omkamp med Erling Høiberg. Han har deltaget ved flere 

bymesterskaber, men jeg har ikke kunnet se at han har vundet. 

For en del år siden var han med i en avis-korrespondance-kamp mellem Struer og Holstebro, hvor han vandt sit 

parti.  

Alfred var en aktiv skakspiller, men mest på det lokale plan. Det skyldes nok især at han havde sit eget 

revisionsfirma, hvorfor tiden nok til tider var knap. Han var dog med i Ringkøbing Amtsmesterskab i 1965. 

Han har dog haft tid til at varetage bestyrelsesposter. Han blev allerede valgt til kasserer på generalforsamlingen 

den 28/3-1963, som han bestred i 2 år. Vedr. påsketurneringen 1964 oplyste han at der var et stævneunderskud 

på kr. 822. Han har desuden været revisor flere gange. 

Alfred blev æresmedlem af Holstebro Skakklub på generalforsamlingen den 15/1-2013. 

Som han var i det civile liv, var Alfred også omhyggelig ved skakbrættet. Han gik sjældent fra brættet og havde 

dybe analyser som tog hans tid. Dette gjorde at han tit kom i voldsom tidnød, men de dybe analyser gjorde at han 

kunne gøre flere træk på kort tid og derfor som regel slippe godt fra det. Han havde dog en dårlig vane. Selvom 

det næste træk somme tider var indlysende, så kunne han bruge lang tid på at analysere træk nr. 2 o.s.v.  

Jeg havde en rimelig score mod Alfred de senere år, men i en klubturnering den 3/4-2007 fik jeg ørene i 

maskinen: 

Hvid: Alfred Thomsen – Sort: Sigurd Rindom 

 

 
 

Æret været Alfreds minde. 

Sigurd Rindom med hjælp fra Poul Erik Nielsen 


