
Formandsberetning 2018. 
 
Det er så den sidste formandsberetning jeg afholder her i klubben. Det er den 13. jeg holder, da jeg 
har været formand siden 2005, dog med en pause på et halvt år i 2012, derfor kun 13 og ikke 14. 
Vi er ved årsskiftet 27 medlemmer ved DSU. Bestående af 14 seniorer og 13 pensionister. Det er en 
tilbagegang på 1 i forhold til sidste år ved samme tid. Pr. 1/1-2019 er der fragået 1 pensionist, men 
der er tilmeldt 2 seniorer, så er på totalt samme antal som før.  
 
I 2017-18 havde vi 3 hold med i holdturneringen.  
Vores førstehold i 2. division rykkede desværre ned igen. De sluttede på 7. pladsen med 23½ point, 
henholdsvis 1 og 1½ point efter nr. 6 og 5. 
2. holdet i Mesterrækken rykkede også ned. De fik desværre kun 14 point og blev nr. 8. 2 
søndagshold er for meget i vores klub, så det skal vi helst undgå med den sammensætning vi har i 
øjeblikket. 
C holdet blev nr. 2 af 7 hold med 13½ point for 6 kampe. De sluttede 1 point efter Herning 5.  
I denne sæson har vi også 3 hold. 1. holdet i Mesterrækken har 11½ point for 2 kampe. 2 sejre med 
4½ og 7 point, som vi fik mod Thy 1, som må være en af de, på papiret, største konkurrenter. Med 4 
kampe endnu, er det svært at sige ret meget om chancen for oprykning, men jeg vil alligevel anse 
dem for gode.  
A-klassen er kommet rimelig godt fra start. De har 14 point efter de første 3 kampe. Det giver indtil 
videre en 3. plads, selvom det er 3 sejre, men små sejre ( 4½, 4½, 5 point). 
3. holdet spiller for første gang, i hvert fald så længe jeg kan huske, i B rækken. De har opnået 3½ 
point for de første 2 kampe og ligger midt i rækken. 
 
Til vores 5. runders EMT i maj ( Møbler Cup ) havde vi i 2018 24 deltagere. Det var en fremgang 
på 2 ift. sidste år. Vi var lige som sidste år 13 fra klubben, så det var positivt. 
M-klassen blev vundet af Mads Svendsen med 4 point, foran Jørn Hvid ( Skive) med 3 point. 
Basis 1 blev vundet af Lars Agger ( Skive ) med 4½ point, foran Alex Petersen med 3 point på 
bedre korrektion end Dennis Noe.   
Basis 2 blev vundet af Henrik Agerlund med 4 point, foran Erik Hjorth ( Viborg ) med 3 point på 
bedre korrektion end Martin Thomsen. 
Basis 3 blev vúndet af Kay Larsen ( Skive ) med 4 point, foran Mogens Larsen med 3½ point. 
 
I klubturneringen i foråret var der igen 21 deltagere. Der blev spillet i 2 klasser. I A-kl. var der 7 
deltagere og klubmester blev for første gang Jacob Nygaard foran Mads Svendsen, begge med 4½ 
point.  
I B-kl. var der 14 deltagere og vinder blev Henrik Agerlund, foran Henrik Sejersen og Dennis Noe, 
med henholdsvis 5½, 5 og 4½ point. Under 1300 i rating vandt Bjarne Christiansen foran Peter 
Grønbæk med 4 og 3,5 point. 
 
I efterårsturneringen var der kun 14 deltagere, som alle spillede i én Monrad gruppe. 
Vinder og klubmester for første gang blev Alex Petersen foran Henrik Paarup, begge med 6 point, 
men Alex havde ½ point bedre korrektion. I ratinggruppen 1200-1400 vandt Steen Grønborg foran 
Peter Grønbæk med 4 og 3½ point. I ratinggruppen under 1200 vandt Vasanth Rajaratnam med 4 
point foran Bjarne Christiansen og Lisa Laumann, der begge havde 2 point og samme korrektion. 
 
Nordkap Grill Cup ( Holstebro Byturnering ) blev som sædvanligt spillet over en weekend i 
september. Den blev spillet på Sønderlandsskolen, da vort normale spillested var optaget. 



Udmærkede forhold, som vi nu også bruger til vore søndagskampe. Der var igen 24 deltagere. 
Samme som året før. Fra klubben var der denne gang 8 med. En fremgang på 3 fra året før. 
Der var igen spillere med fra Sjælland og andre steder i landet. 
Der var 4 grupper, alle med 6 i hver.  
M-1 blev vundet af Thomas Jepsen ( Sydøstfyn ) foran Nina Høiberg ( Nordre ), ( 4 og 3 p ). 
Basis 1 blev vundet af Lars Schøning ( Skive ) foran Michael Christen ( Thy ). (4½ og 3½ P ) 
Basis 2 blev vundet af Birgit Dithlevsen ( Herning ) foran Alex Petersen . (Begge 3½ p ) 
Basis 3 blev vundet af Preben Jensen ( Kalundborg ) foran Vasanth Rajaratnam. ( Begge 3 p ). 
 
Sidste runde af Vestjysk Bank Grand prix 2017-18 blev som vanligt afholdt i Lemvig. Grand Prix 
præmierne blev vundet af Bent Olesen ( Lemvig ) foran Thomas Jepsen ( Ringkøbing ) og Frede V 
Andreasen ( Lemvig ) U/1300 vandt Niels Møller ( Ringkøbing ) foran Henrik Sejersen, Niels 
Kjærgaard ( Lemvig ) og Mastafa Darwich ( Lemvig ). Der var til de 3 stævner 35 deltagere i alt. 
 
Jeg havde i foråret stadig undervisning af børn, men desværre var der kun 1 der meldte sig til 
efteråret, så pt. er der ingen børneundervisning i klubregi.  
Jeg underviste i foråret en 6. klasse på Holstebro Friskole og her i vinter er det en ny 4. klasse, som 
jeg underviser.  
 
Der er heldigvis kommet nogle nye spillere her de sidste par år og det er også nødvendigt, hvis vi 
stadig skal have skak i Holstebro. Det vi dog mangler er at få nogle helt unge med i klubben. 
Desværre har undervisningen af børnene ikke givet nogle nye medlemmer endnu. Det vi, efter min 
mening, mangler her i byen/kommunen, er at have skoleskak. Interessen er der ude på skolerne. Jeg 
har været med til at starte skak på Borbjerg Skole og på Mejrup Skole. På Rolf Krakes Skole holder 
de årets skakdag og har mange spil. Efter min mening er der mange lærere rundt omkring der har 
interessen for skakken, men ikke de nødvendige kompetencer til at have skoleskak under Dansk 
Skoleskak. Det ville være dejligt, hvis vi som skakklub kunne være dem behjælpelig med at få 
startet noget op, men det kræver at der er nogen der vil gøre det, så er der en eller flere der har 
interessen, lysten og energien, så sig til, så vil jeg gerne være behjælpelig med at finde kontakterne. 
 
Til sidst vil jeg gerne takke spillere, bestyrelsen, udvalgsmedlemmer m.m. for året der gik og for 
den store opbakning jeg har haft i de mange år jeg har været formand. 
Jeg har lovet at forsætte i bestyrelsen 2 år endnu, for at hjælpe den nye formand og jeg vil bede jer 
alle tage godt imod vedkommende. 
  
Sigurd Rindom 
 


