
Formandsberetning 2006 
 
Det bliver ikke nemmere og nemmere at komme med positive beretninger. Vores aktivitetsniveau 
går desværre nedad og vi bliver færre og færre. Vi er pt. 26 medlemmer ved DSU og 7 B-
medlemmer, dette er en tilbagegang på 7 + 2 medlemmer siden sidste år ved samme tid.  
 
Vi havde 3 hold med i turneringen 2005-06. M-klassen blev nr. 2 lige efter Herning 2, som rykkede 
op. A-klassen blev nr. 7 og skulle rykke ned, men da Struer ikke kunne stille et A-hold, her efter 
ferien, forblev vi i A-klassen. C-klassen fik sin, efterhånden faste 3. plads. Efter 3 runder i 
turneringen 2006-07 er M-klassen nr. 4 og A-klassen nr. 6, men er nok sidst, da nr. 7 og 8 mangler 
deres indbyrdes kamp. C-holdet har vi desværre ikke folk til. 
 
Vores 5. runders EMT i maj havde 43 deltagere, som er 3 mere end i 2005, så det må siges at være 
tilfredsstillende.  
 
I klubturneringen i foråret var der 16 deltagere, hvoraf der desværre var 2 der udgik. I efteråret var 
det endnu værre. Der var 14 tilmeldte, men kun 11 gennemførte. Jeg ved at den turneringsform vi 
har brugt de sidste par år, ikke er særlig god, når der er så få deltagere, men det er også svært at 
spille 7 runder med 10-12 deltagere, uden at bruge Monrad eller Svejtzer. Den store styrkeforskel er 
også et problem, når vi er så få, der deltager, uanset om vi bruger den ene eller den anden 
turneringsform. 
 
Gågadeskakken blev afholdt med 19 deltagere og det var et fremskridt på 3 deltagere i forhold til 
2005. Vi havde en kamp i hver runde på det store bræt og jeg mener det var en succes, især for 
publikum, men deltagerne synes også det er sjovt at spille derpå, selvom det går ud over kvaliteten.  
Plus Office Cup ( eller Holstebro Byturnering ) afholdte vi for 3. gang med 9 runder FIDE 
Schweitzer over 2 weekender. Vi havde i år 34 deltagere mod 28 sidste år, så alle 3 eksterne 
turneringer havde fremskridt i deltagerantal. Det er virkelig dejligt, at der er noget der går fremad. 
Lad os håbe at det forsætter. 
 
Vi har i 2006 forsøgt at få fat i ungdommen, men det er meget svært, men det vil 
ungdomsformanden nok komme mere ind på. Jeg vil dog opfordre alle jer medlemmer til at arbejde 
for tilgang til klubben, da vi mangler nye ansigter, så kender i nogle, der kan og vil spille skak, så 
sørg for at få dem her op i klubben. 
 
Den 18. oktober 1907 blev Holstebro Skakklub stiftet og det betyder at vi jo har 100 års jubilæum i 
år. Det er dog som et særskilt punkt, så det kommer vi ind på senere. 
 
Der er ikke blevet udsendt klubblade i 2006, men vi forsøger at holde hjemmesiden ajour, så det er 
hvad vi kan tilbyde medlemmerne i øjeblikket. 
 
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i 2006 og tak til de trofaste medlemmer, der 
stadig er aktive. 
Til sidst vil jeg gerne oplæse mindeord over Sam Holm, som Poul Erik har skrevet. 
 
Sigurd Rindom 
 


