
Formandsberetning 2011 
 
Vi er ved årsskiftet 30 medlemmer ved DSU. Bestående af 18 seniorer, 11 pensionister og 1 junior. 
Det er en fremgang på 1 i forhold til sidste år. Det er dejligt at vi i disse tider kan have fremgang og 
ekstra dejligt at vi har fået et par unge nye medlemmer.. 
 
I 2010-11 havde vi ligesom året før 3 hold med i holdturneringen.  
Vores førstehold skulle kun have en sæson i M-rækken. De vandt alle kampene og blev en klar nr. 1 
3 point foran Skives 1. hold. Denne oprykning blev faktisk grundlagt allerede i 2. runde, da de 
vandt 7-1 over Skive 1, så selvom Skive havde 2 8-0 sejre senere, nåede de os aldrig. 
Jeg tror dog vi får stoppet elevatorkørslen, da vi efter 3 runder ligger på en 5-6 plads og har mødt et 
par af de stærkeste hold. 
Som jeg sagde i sidste års beretning, så så det ud til oprykning for A-holdet allerede efter 3 runder. 
Sådan gik det også. Det lå allerede klart inden sidste runde og vi vandt med 10,5 p. forspring til 
Vorgod på 2. pladsen. 
I M-klassen går det fint. Vi er på en 2. plads efter 3 runder. Vi har dog ikke intentioner om 
oprykning, da Skive 1 har lagt sig komfortabelt i spidsen. Vore ambitioner fra starten var at undgå 
nedrykning og det tror jeg bestemt vi kan. 
C-holdet endte på en flot 2. plads 1,5 p. efter Viborg 4. De tabte kun en enkel kamp. Det var til de 
senere vindere. 
De har desværre tabt de første 2 kampe i denne sæson, dog knebent, men det er til de der ligger nr. 1 
og 2, så der kan ske meget endnu. 
 
Til vores 5. runders EMT i maj havde vi lige som året før 36 deltagere. Der var 11 deltagere fra 
Holstebro Skakklub, hvoraf de 5 spillede i M-klassen, så derfor håber jeg at vi i år kan skaffe lidt 
flere af de stærke spillere udefra og så lidt flere Holstebro spillere i de lavere rækker. Det er lidt en 
skam at der er 5 af 6 fra klubben i M-kl, men ingen i basis 2 og 5. Selvom vi var 5 mod 1 i M-
klassen blev Frode Meldgaard fra Skive en delt vinder sammen med Thomas Jepsen. De fik begge 3 
point og korrektion 7. Mads Svendsen fik også 3 point, men korrektion 6,5, så det var en 
jævnbyrdig klasse. 
 
I klubturneringen i foråret var der kun 16 deltagere. Det var en stor tilbagegang fra 2010, hvor der 
var 22. Vi spillede nok for sidste gang indtil videre en samlet Dansk Schweitzer. Turneringen var 
for første gang ratet og det er nok kommet for at blive. 
Den blev vundet at Poul Erik Nielsen foran Thomas Jepsen. 
Efterårsturneringen blev lidt af en opgave at få til at gå op. Efter en rundspørge, hvor der var klar 
flertal for ikke at spille Schweitzer, måtte vi ændre til 5 runder for at få det til at gå op. Det endte 
med 2 grupper med 6 mand ( den ene gruppe dog 5 mand ), der spillede alle-mod-alle og en 
Monrad-gruppe på 8 mand. Det er en balancegang at få en sådan klubturnering til at være både 
nogenlunde jævnbyrdig, med ikke for store ratingudsving og så passe tidsmæssigt. Vi har i klubben 
en rimelig stor bredde i toppen og i bunden, men med rating omkring 1200 – 1700 har vi for få. 
Efterårsturneringen blev vundet af Thomas Jepsen foran Erling Høiberg. 
 
Det er nu 3. gang vi afholder Plus Office Cup ( eller Holstebro Byturnering ) med 5 runder over én 
weekend. Der var 30 deltagere, som var en fremgang på 2 i forhold til 2010. Kan vi holde os på det 
niveau, så skal det nok gå. Turneringen blev vundet af Niels Jørgen Friis Nielsen fra Esbjerg SKF 
foran Erling Høiberg. 
 



Sidste runde af Vestjysk Bank Grand prix 2010-11 blev afholdt i Lemvig. De 2 første runder var 
afholdt i efteråret 2010. Turneringen i Lemvig blev vundet af Erling Høiberg foran Henrik Nielsen. 
Samlet Grand Prix vinder blev Jacob Nygaard foran Thomas Jepsen og under 1400 i rating blev det 
Christoffer Vejlby foran Jens Erik Andersen, henholdsvis fra Lemvig og Ringkøbing. 
Der er også afholdt 2 runder af turneringen 2011-12 her i efteråret. 
Til turneringen her i Holstebro havde vi jo den store ære at få deltagelse af Peter Heine Nielsen, der 
var i Holstebro på det tidspunkt og valgte derfor at være med. Det er dejligt at se at en spiller af 
hans kaliber godt vil deltage i en, for ham i hvert fald, lille turnering. Som forventet vandt han den 
også. Stefan Hansen fra Ringkøbing blev nr. 2. Ganske fortjent, han fik nemlig remis med Peter. 
Turneringen i Ringkøbing blev vundet af Poul Erik Nielsen foran Bent Olesen, Lemvig. 
 
Ungdomsarbejdet i klubben går desværre lidt trægt. Jacob Nygaard træner stadig en ung mand og vi 
har Christian Sejersen i klubben, men derudover må vi erkende at det er så som så. 
Vi mangler nok både midler og ressourcer for at kunne finde de unge mennesker, men lad os håbe 
at vi finder disse ting, så vi kan få gang i noget. 
 
Til sidst tak for 2011 til alle klubbens medlemmer, men især til forretningsudvalget og de, der har 
været behjælpelig i årets løb ( det gælder endnu engang især Jacob Nygaard ) og med håbet om et 
godt og aktivt 2012, vil jeg slutte. 
 
Tillæg: 
Til pokalskak DM i Odense i pinsen havde vi 4 mand med i senior-klassen. Det var Erling Høiberg, 
Poul Erik Nielsen, Jacob Jacobsen og Sigurd Rindom. Vi blev DM foran Nørresundby og Randers 
med henholdsvis 13,5, 13,5 og 12,5 point. Vi havde dog bedre korrektion end Nørresundby. 
 
Sigurd Rindom 
 
 
 


