
Formandsberetning 2007 
 
Vi er øjeblikket 27 medlemmer ved DSU og 8 B-medlemmer. Det er en fremgang på 1 af hver siden 
sidste år, så det er jo dejligt. Det dog til trods for at vi desværre havde 2 dødsfald her omkring julen. 
Derfor vil jeg starte med at mindes de to. Det bliver dog her kun nogle korte facts, da det ellers 
bliver for langt. Yderligere kan om meget kort tid læses på vores hjemmeside. 
Den 18/12 døde Keld Tindal efter længere tids svær sygdom. Keld kom til klubben i efteråret 1985 
fra Herning Skakklub. Han kom i bestyrelsen som materialeforvalter i 1990 og blev formand i 
januar 1991 indtil januar 1995. Han var igen formand i årene 2001-2004. Keld var, jeg tror ikke jeg 
fornærmer ham ved at sige, ikke klubbens stærkeste spiller. Han spillede et friskt spil og så var 
resultatet ikke så afgørende, men når det gjaldt organisationsarbejdet, så var Keld meget seriøs. 
Tingene var altid i orden, når Keld havde med det at gøre. Det skylder vi ham stor tak for.  
Keld blev 59 år og ikke 58 som jeg har skrevet i den mail jeg sendte ud. 
Den 27/12 døde Arne Jeppesen. Han blev medlem af Holstebro Skakklub i 1952, da han var lærer 
på Sønderlandsskolen sammen med Sam Holm. Han blev æresmedlem af klubben i 2002. Arne var 
familiemenneske og den stille type, der sad i baggrunden uden at sige så meget, men var alligevel 
opmærksom på, hvad der foregik i klubben. Sidst vi så ham var til jubilæet, hvor han var en 
opmærksom tilhører til talerne og musikken ved receptionen. Arne var en jævn god skakspiller, der 
ikke sigtede højere end evnerne strakte. Han vandt f. eks. 2. klasse flere gange, men ønskede ikke at 
rykke op i 1. klasse. Arne blev 76 år. 
For de der ikke skulle have hørt det, kan jeg fortælle at Knud Brandt Lassen fra Lemvig døre den 
25. december. Så det har været en sørgelig december. 
1 minuts stilhed. 
 
Vi havde 2 hold med i turneringen 2006-07. M-klassen blev nr. 4 med 35 point. Thy som rykkede 
op fik 40,5 point, så vi var for en gang skyld ikke rigtig med i topstriden. A-klassen blev nr. 8 og 
sidst og rykkede derfor ned i B-klassen. Det var til tider svært at skaffe spillere og vi måtte endog 
tabe en kamp 8-0 mod Lemvig, fordi vi ikke kunne skaffe folk nok. I denne sæson ligger M-klassen 
på en 2. plads med 14,5 point efter 3 runder. Der er dog 5,5 point op til nr. 1, som er Skive, så det 
bliver svært, men ikke umuligt. B-holdet ligger efter 2 runder nr. 1 med 10,5 point med 1,5 point 
ned til nr. 2. Der har ikke pt. været problemer med at sætte hold, så det er jo dejligt. 
 
Vores 5. runders EMT i maj havde 30 deltagere, som er 13 mindre end i 2006, så det var en stor 
tilbagegang, men alligevel nogenlunde tilfredsstillende. Den blev vundet af Peter Husted foran 
Thorkild Nielsen. 
 
I klubturneringen i foråret var der 12 deltagere, hvoraf der desværre var 2 der udgik. I efteråret var 
det dog bedre. Her var der 13, som alle gennemførte. Her var Tobias fra Struer Skakklub med og 
det er måske fremtiden, da flere klubber ikke kan lave en klubturnering. Vi brugte til begge 
turneringer Monrad-systemet. Det bliver dog lidt uretfærdigt med de mange afbud, men det er svært 
at gøre andet med 10-14 deltagere. 
 
Gågadeskakken blev afholdt med 18 deltagere, som var 1 mindre end 2006. Turneringen blev 
vundet af Michael Aagaard, som var hjemme på ferie fra Holland, foran Jan Rode. 
 
Plus Office Cup ( eller Holstebro Byturnering ) afholdte vi for 4. gang med 9 runder FIDE 
Schweitzer over 2 weekender. Vi havde i år kun 23 deltagere mod 34 sidste år, så det var en slem 
tilbagegang. Vi må nok erkende at denne turneringsform ikke dur, men vi gik jo over til den, fordi 



den gamle ( 7 runder 7 torsdage i træk ), ikke kunne skaffe tilfredsstillende antal, så nu ved jeg ikke, 
hvad vi skal finde på. Turneringen blev vundet af Nina Høiberg for 2. år i træk. 
 
Den 18. oktober 2007 havde vi 100 års jubilæum. Det fejrede vi med en stor hurtigturnering lørdag 
den 27. oktober, hvor vi efter 2 runder havde en reception med musik af Heine Skov og Thomas 
Tronhjem, som begge er tidligere skakspillere i klubben og er koncertpianister. Mellem 
musiknumrene havde vi borgmester Arne Lægaard og DSUs formand Erik Søbjerg til at holde taler. 
Til turneringen kom der mange stærke spillere. Der var 3 over 2400, 7 i 2300 og 12 i 2100-2200. I 
alt 73 deltagere. Desværre havde vi ingen af vore stormestre med, da både Peter Heine og Lars 
Schandorff var til EM for hold og Bent Larsen har lidt langt til Danmark. Vi havde dog vore 2 IMer 
Jan Pedersen og Lars Borbjerggård med. De 3 med rating 2400 var Allan Stig Rasmussen, Steffen 
Pedersen og Kim Pilgaard. Der blev spillet 7 runder og vinder blev Allan Stig Rasmussen foan 
Steffen Pedersen, begge med 6 point. Derefter kom Lars Borbjerggård og Andreas Wiwe ( ung 
mand fra Herning med 2169 ) med 5,5 point. Vore egne klubspillere fik kun sekundære placeringer, 
men det var et meget stærkt selskab, så det er forståeligt. 
Efter turneringen var der spisning for klubbens nuværende og tidligere medlemmer, hvor der også 
var nogle taler, bl. andet af 9. hovedkreds formand Morten Fabrin. 
En fantastisk god dag, hvor jeg personligt ikke var så meget med, som jeg kunne ønske, da jeg var 
indlagt på Holstebro Sygehus på dette tidspunkt, men jeg fik dog udgangstilladelse, så jeg kunne 
være med til en del af det. Det betød at der var en del andre, der tog det store slæb og det skal de 
have en stor tak for. 
 
Den 22. november havde vi besøg af Peter Heine, som holdt foredrag og spillede simultan mod de 
interesserede. Han spillede mod 15 mand og resultatet blev 14-1. Aksel Hansen og Kim Schmidt 
opnåede remis. 
 
Jeg annoncerede allerede sidste år at jeg ville stoppe, men tog alligevel formandsjobbet for et år på 
grund af jubilæet. Derfor skal vi havde fundet en ny formand her i aften. Det er jeg bange for ikke 
så simpel en ting, men jeg håber på at vi finder ud af et eller andet. Jeg vil i hvert fald gerne sige tak 
til bestyrelsen og også en tak til jubilæumsudvalget for samarbejdet i 2007. 
 
Sigurd Rindom 
 
 
 


