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Formanden har ordet
Herning 1 i 2 division rejste sig hurtig efter det overraskende resultat
mod Tønder ved at vinde overbevisende i 4 runde over Århus
Skolerne, og har derfor igen kurs mod 1 division.
For Herning 2 i Mesterrækken er der spænding om hvor vidt Herning
forbliver i mesterklassen. Det kræver minimum en 4 plads.
Herning 3 bliver ved med at levere flotte resultater efter 2 flotte sejre
over Viborg 3 og Holstebro 2.
I C-rækken hvor Hernings 2 sidste hold befinder sig, er det ikke
overraskende, at Herning 4 er med i topstriden, men det skal de
sidste 2 runder afgøre, da de indbyrdes kampe vil afgøre
topplaceringen.

SUPPEAFTEN
Husk gratis suppeaften mandag 15/2 2010 kl 19
Efter suppen er der lynturnering
Tilmelding er nødvendig til
Jens Lund Jensen tlf 97216848 eller
Steen Juul Mortensen tlf 97162167
Tilmeldingsblanket ligger i klubben
Tilmeldningsfrist er 11/2-2010

Herning Skakklub fik afsluttet vores traditionelle klubturnering, som
igen i år blev gennemført efter sidste års model – dog med
undtagelse, at vi i år var delt i 2 store grupper.
I gruppe 1 blev John Noe vinder med max point. I gruppe 2 blev
Adam Vergara turneringsvinder.

Kommende turneringer :
DM i påsken i Hillerød 2010
(sidste tilmelding 14/3 2010).

Herning Skakklubs traditionelle hurtigskakturnering Årets Første Træk
blev afviklet 2 januar. Igen i år var turneringsvinderen en spiller fra
Viborg Niels Jørgen Fries Nielsen.
Plus Office turneringen er netop startet med rekordstort deltagerantal
– 66 spillere, som er fordelt i 8 grupper. Løbende resultater kan følges
på hjemmesiden.
Jeg vil gerne opfordre klubbens medlemmer til at bakke op om
pokalstævnet i Herning søndag 25 april. Pokalfinalen afvikles
efterfølgende pinsedag i Nyborg.
Alle bedes desuden sætte kryds i kalenderen mandag 26 april,
hvor vi afholder generalforsamling.

Der ligges tilmeldingsliste i klubben

Klubturnering
Hernings klubmesterskab havde i år 39 deltagere, hvor der var 20 i
gruppe 1 og 19 i gruppe 2.
Efter 7 spændende runder kunne John Noe kåres som ny klubmester
efter en imponerede serie med 7 sejre. Holger Vestergaard blev en
flot nr. 2 med 5½ point.
I gruppe 2 sejrede vores unge talent Adam Vergara med 6 ½ point
foran Henning Kristensen og Thomas Stubkjær, som begge opnåede
5 point.

Øvrige resultater kan ses af skemaerne.

2. pladsen: Alexander Jessen fra Herning med 3 point (på bedre
korrektion end Adam Vergara)
3. pladsen: Adam Vergara fra Herning med 3 point (på dårligere korrektion
end Alexander Jessen)

Vores 2 juniorspillere gør det godt!!
(Søren Gøgsig)

Årets Første Træk 2010
(2. Januar 2010)

Resultater fra JM i skoleskak

For 4. år i træk var Skakklubben Springeren arrangør af Jysk
Mesterskab, som traditionen tro, foregik i Kolding Storcenter.
I år deltog 44 spillere, hvilket er en fremgang i forhold til samme
turnering sidste år.
Der blev kæmpet hårdt i alle grupper, og i mange af grupperne måtte
man da også ud i korrektion og omkampe for at vinde de tre øverste
pladser i hver gruppe
Pokaltagerne i gruppe A blev:
1. pladsen: Søren Valkær fra Esbjerg med 2 point ud af 7 mulige
Pokaltagerne i gruppe B blev:
1. pladsen: Kristian Seegert fra Viny med 6½ point ud af 7 mulige
2. pladsen: Bjørn Ochsner fra Århus med 5½ point (efter omkamp mod Tobias
Bøje)
3. pladsen: Tobias Bøje fra Århus med 5½ point (efter omkamp mod Bjørn
Ochsner)
Pokaltagerne i gruppe C blev:
1. pladsen: Kristian Siegler fra Randers med 4 point ud af 5 mulige

Herning Skakklub var traditionens tro vært ved Årets første træk
allerede den 2/1. Ja, kun en dag til at komme sig oven på nytårsstrabasserne :) Det, sammen med et ikke alt for godt vejr, gjorde at vi
var meget spændte på, hvor mange der ville møde op.
I alt 42 deltagere som skulle kæmpe i fire grupper. Alt i alt en rigtig
hyggelig dag med højtbelagt smørrebrød til frokost :) (Takket været
Anette).
Resultater :
Mesterklassen:
1. Niels Jørgen Fries Nielsen, Viborg 6½ pts.
2. Sheila Barth, Norge 5 pts. (25½)
3. Finn Pedersen, Århus/Skolerne 5 pts. (25)
Basis 1:
1. Jakob Jakobsen, Holstebro 5 pts.
2. Niels Skovvart, Aabenraa 4½ pts. (27½)
3. Henning Lund Jensen, Herning 4½ pts. (25½)

2. Kurt Degn
Basis 2:
1. Arne Sørensen, Herning 6 pts.
2. Rasmus Thøgersen, Skive 5½ pts.
3. Per Gram Pedersen, Herning 5 pts.

3. klasse:
1. Niels Jørgen Ottosen
2. John Jessen
(Steen Juul Mortensen)

Basis 3:
1. Thyge Andersen, Ringkøbing 6½ pts.
2. Thomas Stubkjær, Herning 6 pts.
3. Jens Erik Schmidt, Vorgod 5 pts.

Club La Santa
(Træningslejr)
Redaktionen har modtaget disse farverige billeder fra vores
2 udsendte medlemmer, Flemming Sangild og Jens Vistisen.
(red.: Billeder i farver kan ses på den online-version af Bjørnen. Kan varmt
anbefales!)

(Kurt Degn)

GULE ÆRTER AFTEN.
Knapt 40 af klubbens medlemmer havde i den kolde vinteraften
fundet vej til Herning Skakklubs juleafslutning, hvor de velsmagende
gule ærter og de lækre pizzaer nok kunne jage kulden og den kraftige
blæst væk.
Den efterfølgende lynturnering med tidshandicap gav følgende
resultat:
Mesterklassen:
1. Finn Pedersen
2. Andreas Wiwe
3. John Noe
1. klasse:
1. Kurt Kibsgaard
2. Kaj Jensen
.

2. klasse:
1. Henning Kristensen

Flemming: ”Jens, det der er ikke et lovligt træk!”

Vi var storfavoritter til denne kamp i 4. runde. Og det levede vi op
til. 7½ - ½ blev resultatet... Sikre sejre til Erik, Steen, Flemming og
Ole Ø.
Ole M., John og Morten måtte arbejde mere for gevinsterne, men var
ikke i problemer på noget tidspunkt.
Da Leszeks modstander tilbød remis blev det besvaret med " hvad
har du i rating?" men remis blev det dog...
Flemming: ”Hvordan kom min konge herud!?”

Topscorere er Morten og John med 4/4!
Det ser godt ud for Herning! Efter 4.runde fører Herning med 6 point
ned til Evans og Bov og 7 point ned til Viby. Herning mangler at møde
Evans, Ribe og Bov. Der er dømt straffespark til Herning. Det vil være
noget af en præstation at glippe den oprykning...
(Ole Østergaard) (Red.: Tak for indlæg!)

Holdturnering
2. Division, gruppe 3 Runde 3: Herning - Tønder: 4-4

Mesterklassen Runde 3: Herning 2 - Ringkøbing 1: 2½-5½
Efter det fantastiske resultat (4-4 med 2 reserver) mod Skive 1 var vi
opsatte på at vinde igen. Ringkøbing havde kun fået 4-4 mod Skive 2
så vi var klar og så på hjemmebane!

2. Division, gruppe 3 Runde 4:
Herning - Århus/Skolerne 3: 7½-½

Resultatet blev dog ikke som ventet. Kaj startede med en hurtig remis
og det var fint. Desværre tabte de 3 øverste (inkl. mig). Alexander var
dagens helt med gevinst. Leif og Henning fik remis og Martin tabte
desværre også. Altså 2½ mod Ringkøbings 5½. Vi satser på bedre
spil mod Skive 2.
Her følger enkeltresultaterne:

14 Sd2 – Te8
15 Sd2
– Te8
16 Db2 Allerede her er planen klar!
16
– Se4
17 Tac1 – Tac8 Df6 var bedre. Nu står Kaj til gevinst
18 Txc8 – Txc8
19 Sf5
– Df6 sort kunne forsøge Tc3, men hvid spiller Se7+ og Sg5
20 Dxf6 – S7xf6
21 Se7+ og sort ville forståeligt nok ikke mere.

Vores forventede var 3,03 så helt urimeligt er resultatet vel ikke, men
holdlederen var specielt ikke tilfreds med 2. brættets præstation
denne dag.
(Søren Gøgsig)

Mesterklassen: Herning 2 - Skive 2: 4-4
4 runde. Nu skulle det være. Skive 2 var modstanderen og vi kunne
naturligvis kun vinde eftersom vi havde spillet lige op med deres 1.
hold i november.

Marin tog en hurtig remis. Alexander stod efter fleres mening godt,
men blev kørt over af Rasmus Thøgersen, som er en anden af
hovedkredsens talentfulde juniorer. Holger fik aldrig flyttet sin d-bonde
og det var skidt!
Leif og jeg talte efter kampen om at de point vi fik (på nær Kajs)
nærmest var foræringer. Leifs modstander gav pludselig en officer og
min ofrede 3 lette i en kongegambit. Det kunne jeg lige finde ud af at
vinde…..

Så nemt kan det gøres:

Steen Funch kæmpede længe, men desværre forgæves for en
gevinst og Jens blev snydt af Tobias Juul Madsen, som er oplært i
Struer.

Kaj Jensen, Herning– Rolf Diderichsen, Ringkøbing

Her er enkeltresultaterne:

Kaj viste vejen. 21 træk og gevinsten var hjemme.

1 b3
– d5
2 Lb2
– Sf6
3 e3
– c5
4 Sf3
– a6
5 c4
– e6
6 cxd5
– exd5
7 d4
– Lg4
8 Le2
– Le7
9 0-0
– 0-0
10 dxc5 – Lxc5
11 Ld4 – Lxd4
12 Sxd4 – Lxe2
13 Dxe2 – Sbd7

Vores forventede score var 5,82, men det kunne vi ikke levere denne
søndag i januar
(Søren Gøgsig)

(red.: her følger så runde 1-4 fra A-klassen, som jeg desværre overså i sidste nummer,
Undskyld Arne :) )

Holdturnering
1. runde i A-rækken
10. November
Aulum 1 – Herning 3
4½ – 3½

Aulum var,målt efter rating favoritter,især på de øverste brætter var
der forskel, så det var de nederste brætter vi skulle håbe på.
Aulum kom da også bedst fra start og kom hurtigt foran med en
bonde flere steder.Men det var dog os der kom i front ,da Per fik en
mat mulighed, som han straks udnyttede.
Vi holdt føringen da Kurt tog en remis
Men så viste Aulum deres styrke på de to øverste brætter og bragte
sig foran.
Adam spillede et ganske godt parti der sluttede remis.
Birgit kæmpede som sædvanlig og fangede en tårn i en springergaffel
og så var vi igen foran.

Poul havde måske chancen for at vinde sit parti,men måtte se sin
løber blive fanget, uden at få noget for den og partiet endte remis.
Til sidst sad jeg tilbage bagud med en bonde der blev afgørende,og
Aulum kunne dermed sikre sig sejren
(Arne Sørensen)

Holdtunering
2.runde i A-rækken
23. November
Herning 3 – Vorgod 1
4 - 4
Jesper Jørgensen
Kurt Kibsgård

Peder Brøgger
0–1
Mogens Poulsen ½-½

Arne Sørensen
Henning Kristensen
Peer Gram
Adam Vergara
Birgit Dethlevsen
Poul Thuesen

Claus Madsen
Jørgen Nørgård
Poul E Nielsen
Knud Mathiasen
Askov Hove
Jakob Andersen

0–1
1–0
½-½
1–0
1–0
0–1

Vorgod havde sikkert samlet alt den kampgejst der var mulig ,for at
revancere sig for det store nederlag sidste sæson.Men det var dog os
der først kom på pointstavlen ,da Adam med en flot afslutning bragte
os foran.Jesper måtte nok engang erfare,at spille førstebræt er ikke
nogen nem opgave, 1 – 1. Henning fik byttet af til en fordelagtig
bondeslutspil som han sikkert vandt.Peer og Kurt spillede begge
remis .Jeg lavede et par grove fejl til sidst og tabte.Ligeledes gik det
Poul der også måtte se modparten trække det længste strå.Nu var
kravet til Birgit en sejr, hvis vi skulle have points i denne match, og
hun svigtede da heller ikke.
(Arne Sørensen)

Holdtunering
3.runde i A- rækken
10 December
Viborg 3 – Herning 3
2½ - 5½
Anders Andreasen
Bjarne Nielsen
Jonas Nielsen
Daryoush Valinejad
Bent Frederiksen
Jens Villumsen
Henrik Holm
Mette Larsen

Jesper Jørgensen
½-½
Kurt Kibsgård ½-½
Arne Sørensen 0 – 1
Henning Kristensen 0 – 1
Peer Gram
0–1
Adam Vergara ½-½
Birgit Dethlevsen
0–1
Poul Thusen 1 – 0

I de to første runder var det blevet til en smal nederlag og en
uafgjort.Så vi håbede på at kampene denne gang kunne tippe til
vores fordel.Vi fik da også en god start, for allerede efter en time
havde Birgit bragt os foran.Adam spillede igen et solidt parti der endte
remis.Peer fandt de rigtige løsninger i slutspillet og vandt.Ligeledes
vandt Henning slutspillet med en bonde i overvægt. Kurt overså en
gevinst stilling, og spillede remis.Heldet var ikke lige med Poul der
lavede en fejl og måtte indkassere et nederlag.Jeg var mere heldig da
min modstanderen fejlvuderede et angreb og tabte. Til sidst sad
Jesper tilbage og kæmpede for at komme på lystavlen,det blev til en
halv i en lukket bondestilling med ens løber. Vi kunne herefter tage
hjem med en sikker sejr i bagagen.

han kunne hente en ekstra bonde og dermed opnå sin 4 remis på
stribe.
I mellemtiden havde jeg tabt uden rigtig at komme ind i kampen
(Arne Sørensen)

Holdturnering
2. runde i C2-Klassen.
7. December 2009.
Herning 5-Kjellerup 4
Niels Jørgen Ottosen-Erik Munk 1-0
Johan Hviid- Jan Tastesen 0-1
Dennis Gottenborg Christensen-Helmer B Nielsen ½-1/2
Jens Vistisen-Per Bøhme 1-0

(Arne Sørensen)

Vi havde besøg af Kjellerup som vi skulle have gode muligheder for at
få et godt resultat mod,

Holdturnering
4. runde i A-rækken
11 Januar 2010
Herning 3 – Holstebro 2
5-3
Jesper Jørgensen
Kurt Kibsgård
Arne Sørensen
Henning Kristensen
Peer Gram
Adam Vergara
Birgit Dethlevsen
Poul Thuesen

Sirgurd Rindum
Aksel Hansen
Mads Svendsen
Jakob Nygård
Steen Grønborg
Anders Dethlevsen
Egon Hansen
Svend Åge Jensen

0–1
½-½
0–1
½-½
1–0
1–0
1–0
1–0

Skulle vi leve op til den gode udvikling som holdet var inde i måtte en
sejr over Hostebro være et krav de var stærke i toppen ,men svag i
bunden
Det skulle da også snart vise sig at vi var stærkest på de nederste
brætter,for allerede efter en time havde Poul bragt os foran.Adam fik
et par fribønder der ikke kunne stoppes og en sikker sejr var i hus.
Birgit går tilsyneladende efter topscorer præmien,for med en klar sejr
har hun nu 4 på stribe.Jesper på førstebræt, kæmpede længe og
forsøgte med en springeroffer for at åbne men det mislykkedes,Peer
var ude i en lige slutspil ,hvor han havde springer mod løber,men det
lykkedes ham at kringle sejren i hus.
Kurt var ude i slutspillet med en bonde i undertal og ulige farvede
løber,det var da også tæt på at han tabte men en binding gjorde at

Da vi fik 1½ mod Herning 4 i første runde havde vi gode
forventninger til denne aften.
Skakspil går som bekendt ikke altid som forventet.
Efter vi kom i gang ser jeg lige at Johan får byttet nogle bønder, får
skak af en springer, mister senere sin dronning og taber.
Selv fik jeg nok at se til opdager derfor ikke Jens taber.
Jeg selv er heldig med min modstander. Dennis kæmpede godt og
længe og fik remis.
Selv om vi ikke fik det vi havde forventet havde vi en god skakaften.
(Niels Jørgen Ottosen)

Holdturnering.
3.runde i C2-Klassen.
Herning 5-Vorgod 3
Niels Jørgen Ottosen - Bennet Nielsen 1 – 0
Johan Hviid- Frede Vistisen 0 – 1
Dennis Gottenborg Christensen – Karl Martin Jensen 0 – 1
Flemming Sangild -Frank Bentsen 0 - 1
Det plejer altid at være hyggeligt at møde Vorgod folk, som altid fik vi
også lige have en snak om forskellige ting.
Det kunne igen se ud til at vi ville få nogle spændende kampe, som
måske kunne falde ud til vores fordel.

Jeg så på et tidspunkt Johans stilling, som så lovende ud.
Det mente jeg også at Flemmings så ud til gevinst, men hvad der gik
galt fik jeg ikke set, da jeg selv havde nok at se til indtil min
modstander satte en tårn i slag, hvor efter jeg fik gevinst.
Dennis kæmpede godt for at holde remis, med to tårne og seks
bønder mod to tårne en løber og fire bønder, men måtte opgive til
sidst.
Efter en hyggelig skakaften måtte vi igen se vi havde tabt.

Mere tid brugte Svend på sit parti, men Svend havde styr og
overblikket over udviklingen, erobrede en bonde og kørte rolig sejren
hjem.
Endnu mere tid var nødvendig for Peder Henry, der også vandt en
bonde. Det så dog aldrig ud til at Peder Henry skulle komme i
vanskeligheder, hvilket han heller ikke gjorde. På forsigtig og godt spil
gjorde han det til en føring på 3 – 0.

(Niels Jørgen Ottosen)

C2-klassen Runde 3: Herning 4 - Ikast 2: 1½-2½

Værst så det ud på bræt 4, hvor Thomas endnu havde vundet i
turneringen, men i aften skulle det være. Thomas startede også
ganske forfærdelig med at tabe 2 bønder lige foran sin rokerende
konge. Til gengæld vandt han forholdsvis let 2 bønder, men de var
dog ikke så betydningsfulde for modstanderen. Det blev en lang og
sej kamp, som Thomas mere og mere kom til at styre. Derefter
overså modstanderen at han flyttede sin tårn i et felt som var lige til at
slå og derefter opgav han.
(Thomas Stubkjær)

Kampen mod Ikast 2 så på papiret ud til at blive finalen i gruppen - og
så allerede i runde 3. Det blev nøjagtigt lige så spændende som
forudset og begge hold var meget forsigtige. Lidt for forsigtige viste
det sig, da Svend, Thomas og Kurt fik remiser, og Peter trods godt
spil ikke kunne vinde den sidste.
(Kurt Degn)

C2-klassen: Vorgod 3 - Herning 4: 0-4

Kalenderen 2010
Femte runde i holdturneringen var mod Vorgod. Vorgod førte i
turneringen, så nu havde vi muligheden for at komme forbi dem,
denne tilbud udnyttede vi.
Kurt startede som vanligt med sin specielle angrebsspil, det kunne
efter kort tid også inkassere vores første sejr.

