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Klubturneringen er netop afsluttet med Morten Storgaard og Ole
Østergaard på de 2 øverste placeringer. Morten vandt på bedst
korrektion. I gruppe 2 vandt Jesper Jørgensen foran Kurt Degn. Der
var i år 39 deltagere med i turneringen. Nærmere referat længere
inde i bladet.

Godt halvvejs i holdturneringen er her en kort status over de enkelte
hold. 1 division ligger som et godt midterhold, men de 3 næste runder
kan ændre meget på denne placering. Herning 2 har kæmpet sig op
på en øjeblikkelig 3 plads. Birgits hold i A-rækken har efter 2 sejre
nærmet sig en midterplacering. De 3 4 mands hold i henholdsvis B og
C-rækken er placeret lige under midten inden de sidste runder. Man
kan følge stillingen på Herning Skakklubs hjemmeside.

Året 2011 startede traditionen tro med afviklingen af vores hurtig
skakturnering Årets Første Træk. Vinder af øverste gruppe blev
Jackie Andersen foran sidste års vinder Niels Jørgen Fries Nielsen
begge Skanderborg. Der var i år 48 deltagere med, hvor man kan
læse et fyldigere referat inde i bladet.

Vi er netop med 58 deltagere startet på Plus Office 2011, hvor man
ligeledes kan følge resultaterne løbende på hjemmesiden. Referat
følger i næste nr. af Bjørnen.

Med hensyn til vores sommerferie tur i uge 28 kommer der nærmere
info i februar måned.
Reserver derfor allerede denne uge. Håber på mange af klubbens
medlemmer vil deltage, da tidligere års ture har været kæmpe
succeser.

Kommende turneringer:
DM 2011 i Odense fra 21/4 – 25/4 påskeferie
(nærmere info i skakbladet)
Tilmeldingsliste findes i klubben

Herning Klubturnering 2010/11
Herning Klubturnering bestod denne sæson af to grupper, en A og B gruppe
med hver 20 mand (og kvinde). Turneringen blev spillet som en schweizer
tror jeg.
I begge grupper var det tilfældet, at rating forskellen var meget stor, op til
hele 500 rating point. Det ser man også i de store ”Opens”, som Politiken
Cup (eller Copenhagen Chess Festival eller hvad den nu hedder).
Dette gør chancen for overraskelser sjovere!
Jeg havde selv skiftet klub i sommers til Mårslet med den catchy forkortelse
MSK, og burde derfor ikke deltage i Hernings Klubturnering, men jeg fik en
invitation af formand Jens, og den takkede jeg ja til. Det endte endda med at
jeg blev rating favorit. Jeg mindes, at turneringens struktur har været til
debat de sidste par sæsoner, og at stærkere spillere gerne ville have
gruppernes størrelse mindre.
Jeg synes nu at turneringen i år var fint skruet sammen! Der var styr på
tingene, på nær et internet-koks, og opdateringen var rimelig langsom – hvis
Herning Skakklub en dag afholder en større turnering, må det ikke ske. Men
bortset fra det klappede det hele perfekt som det plejer, kaffens aroma bredte
sig, og pengene passede – noget en hvis konservativpolitiker godt kunne lære
noget af i disse dage!
Selve turneringen
Nok snik snak! I 1. runde mødte jeg Leif Hamborg med de sorte, der gerne
giver både høje og venstre arm for angreb mod kongen! Angreb fik han dog
ikke, men kom til at stå dårligt i midtspillet, og så røg der tilsyneladende en
officer, og Leif opgav. Han kunne dog godt redde officeren for en bonde,
men slutspillet stod derefter ikke til at redde.
De øvrige kampe i gruppe A måtte hele tre mand fra den øverste halvdel
afgive en halv! I gruppen B var toppen langt mere kynisk, og afgav kun en
halv.

2. runde skulle jeg møde en af de andre favoritter i turneringen Jesper
Vidriksen med hvid, og det blev nimzo-indisk. De stillinger kender Jesper
tydeligvis bedre end undertegnet. Jeg måtte hive i nødbremsen, og tilbyde en
halv i en stilling, hvor sort for længst havde fået udlignet og fået fordel.
Jesper tog imod, og det var jeg glad for.
En af de andre favoritter Ole Ø måtte også slippe en halv til solide Steen
Funch. Samme Steen Funch skulle jeg møde i 3. runde med sort, og han
spillede 1. b3. Partiet var rigtig spændende, men ikke specielt velspillet fra
min side. Stillingen var meget lige, hvert fald lige indtil jeg valgte, at give
Steen muligheden for at vinde en officer for lidt kosmetisk angreb og en
bondemand. Den mulighed tog han ikke pga. spøgelser, men fik i stedet fin
fordel. Jeg fik efterhånden udlignet selvom det tog tid – så lang tid at jeg røg
i tidnød efter ca. 25 træk. Ikke optimalt, men da Steen prøvede på at angribe
gik det galt, og jeg kunne snuppe en bonde med min løber på F2 med skak.
Han kunne ikke slå løberen, og han valgte et forkert kongetræk, der
simplificerede stillingen, hvilket jeg ikke havde noget imod i forhold til min
tidnød. I kølvandet fulgte en del upræcise træk fra Steens hånd, og han måtte
ned med flaget.
Steen fik dog spillet sig op, og sluttede på en fin 5. plads!
Følgende runde stod på top opgør imod John Noe med de hvide brikker, og
John spiller noget kongeindisk eller moderne. Desværre endnu en variant jeg
ikke kender – og det kunne John have straffet i åbningen, men i stedet vandt
jeg en bonde, og John gik all-in med et kvalitetsoffer før jeg nåede at rokere.
Offeret var desværre et af de ofre, hvor effekten ikke er der med det samme,
men hvor man som ”offer” skal være vågen hele tiden. Det lykkedes for en
gangs skyld også for mig, indtil vi nåede til 2. tidnød og et meget svært
slutspil.
Her begyndte John at pille min stilling fra hinanden trods min kvalitet.
Heldigvis formåede John at lave et buk, og det tabte han bare på. John havde
ellers haft 3/3 inden da.

Sidste del af turneringen
Jeg skulle derefter møde nr. 2 i turneringen Ole Østergaard, men jeg meldte
afbud pga. holdskak, og der blev hurtigt aftalt at spille kampen en torsdag til
udsatte partier. Ole kunne desværre ikke, og alternativet var privatskak
mellem Jul og Nytår eller en halv. Førstnævnte er jeg bestemt ikke tilhænger
af, og desuden svært at finde ledige datoer i disse helligdage, så derfor ½.
Her skulle jeg møde Holger Vestergaard med hvie’, som jeg har spillet
mange partier imod gennem tiden – de fleste halve. Denne gang ville jeg dog
vinde i kraft af min position i feltet, og mit mål med turneringen: At nå over
2100! Ja, nogle vil vel kalde det dårlig strukturering at nævne målsætningen
for turneringen midt i det hele, men alle der har hørt De Sorte Spejdere og
deres ”Programoversigt” kan følge mig! Mit parti mod Holger kommer her:
Engelsk oversættelse:
Dronning=Queen=Q, Løber=Bishop=B, Springer=Knight=N
(205) Swayne Storgaard,Morten (2093) - Vestergaard,Holger (1918) [D36]
Herning Klubturnering Herning (6), 03.01.2011
[Fritz 11 (60m)]
D36: Queen's Gambit Declined: Exchange Variation: Main line (5 Bg5 c6 6 Qc2)
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.cxd5 exd5 5.Bg5 Be7 6.Qc2 0–0 7.e3 c6 8.Bd3
Afslået dronningegambit. Stille og rolig.
8...h6 9.Bh4 Re8 10.Nf3 Ne4
Arrr... det var jeg ikke helt glad for. 11.Bxe7 Qxe7 12.0–0 Nd7 13.Ne2
Ikke en vanvittig dynamisk stilling pt. Men min plan var her at få afviklet den
irriterende krikke på e4, og måske få sat gang i et minoritets-angreb på dronningefløjen,
som det så fint hedder! 13...Nf8 14.Rab1 Bf5 15.b4 a6 Sikrer b5 16.Rfc1 Ng6 17.Ng3
Bg4
Lille fejl fra Holger. Nu ryger ligevægten i stillingen, og jeg får tryk og materiale.
[¹17...Nxg3!? var nok et bedre alternativ 18.hxg3 Bxd3 19.Qxd3 Rad8=] 18.Bxe4±
dxe4 19.Nd2 h5 20.Qc5
[Værre er 20.Ndxe4 h4 21.Nf1 h3= (21...Qxe4 22.Qxe4 Rxe4 23.f3=)
Svagere end teksttrækket er 20.Qxe4 Qd8 21.Qd3 h4²; 20.Ngxe4?! Bf5 21.f3 Rad8±
bestemt også muligt, men jeg var ikke glad for at have en forfærdelig dårlig bonde på
e3.]
20...Qe6 21.Ndxe4

Det træk er Fritz ikke glad for da h4 udligner! [¹21.Rb3!?±]
21...h4= 22.Ng5 Qxa2?
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Ikke optimalt, nu står damen offside, og mine springere får tid og plads til at boltre sig,
som køer den første græsningsdag i foråret! [22...Qd7!? er bedre 23.Nf1 f6=]
23.N3e4± f6? Så ryger der materiale! [¹23...Qd5 24.Nd6 Re7²] 24.Nc3+- Qd2
[24...Qa3 25.Rc2 Nf4 26.Qc4+ Kh8 27.Nf7+ Kh7 28.exf4 Bf5+-]
25.Qc4+ fræk mellemskak 25...Kh8 26.Nge4 Rxe4 27.Nxe4 Qe2 28.Qxe2 Bxe2
29.Nd6 Rb8 30.f3 Ne7 31.e4 Hvid står overlegent og Fritz giver en fordel på 3 bønder.
31...Nc8 32.Nf5 g5 33.Rc5 Nb6 34.Rbc1 Rd8 35.Kf2 Bb5 36.g3 hxg3+ 37.hxg3 Nd7
[37...Kg8 38.g4+-]
38.Rh1+ Kg8 39.Rcc1 Nf8 40.Ke3 Ba4 [40...Rd7 hjælper ikke på stillingen, men et fint
alternativ. 41.Rh6 Kf7 42.Rch1+-] 41.Rh6 Kf7 42.Rch1 Bb3 43.Rh8 Rd7 44.e5 fxe5
45.dxe5 Bc2 46.e6+! Dødsstødet!
Uanset hvad Holger gør, bliver han spist! 46...Kxe6 [46...Kxe6 47.Nd4+ Double
attack!(47.Rxf8 Afledning) ; 46...Nxe6 47.R1h7+ Overbelastning af springeren]
47.Nd4+ 1–0

Så, så det lige pludselig rigtig godt ud! 5/6 inden sidste runde – akkurat som
Ole Ø. Der var derfor dømt to gysere i form af formand Jens-Undertegnet og
Ole Ø aka Don Ø- Steen Juul.

For mit eget vedkommende svingede det, da jeg prøvede en åbning, der
stadig er på tegnebrættet for mig (Læs= Jeg kan ikke varianterne endnu).
Men det blev et rimeligt parti, hvor Jens prøvede noget ganske uvant for
ham: At ofre sig igennem sorts stilling! Jens er kendt for, at være en sej
fighter med defensive kvaliteter. Han havde overset noget i denne
sammenhæng, og jeg vandt materiale, og nogle upræcise træk senere for
Jens, endte vi i et fordelagtigt slutspil for mig med en hel officer mere for et
par bønder. 0-1! Lidt sjovt at familien Hamborg/Lund Jensen mod
undertegnet denne turnering, viste omvendte takter: Leif forsvarer sig, mens
Jens ofrer!
Da Ole Ø også vandt, skulle der korrektionsberegning til. Denne måtte
vendte til hjemmesiden blev opdateret nogle dage senere, hvor jeg så vandt,
og det var sådan set meget rart. Målsætningen blev nået: 2114 siger tallet til
februar, men titlen mener jeg ikke jeg kan få. Altså jeg vandt turneringen og
præmien (Vin eller forhåbentlig Whiskey!), men titlen må tilfalde Ole Ø, da
jeg slet ikke er medlem i klubben længere! Så tillykke til os begge!
I b-gruppen var der næsten ingen slinger i valsen for nr. 2 og 3 seedet Jesper
Jørgensen, og Kurt Degn. Jesper Jørgensen vandt både det indbyrdes opgør,
og korrektionen! Begge to må dog indkassere pænt meget rating, stort
tillykke til dem! Ydermere kan nævnes at de 4 fire efterfølgende mand, endte
alle på 4½ point. Gruppens store overraskelse John Jessen, startede med at
tabe de tre første runder, men startede derefter en formidabel slutspurt med
fire point af fire mulige!
Skrevet af (Morten Swayne Storgaard)

Gule ærter aften.
I lighed med tidligere år sluttede Herning Skakklub efterårssæsonen
af med en gule ærter aften med handicaplyn.
Ca. 40 klubmedlemmer havde fundet ved til vore sædvanlige lokaler
på Vestervangskolen, hvor man dystede i 4 klasser om vinpræmier.
Resultaterne blev følgende:
Mesterklassen:
1. Erik Søbjerg, 6 points. Efter omkamp.
2. John Noe, 6 points.
l. klasse:
1. Kurt Kibsgaard, 5 points.
2. Alexander Jessen, 4½ points.
3. Adam Vergara, 4 points.
2. klasse:
1. Jesper Jørgensen, 4. points. Efter omkamp.
2. Birgit Dithlevsen, 4. points.
3. klasse:
1. Thomas Stubkjær, 4½ points.
2. Peder henry Pedersen, 4. points.

Mesterklassen

Holdturneringer:
1. Division, gruppe 2

Runde 4
Viborg 2 - Herning 2: 1½-6½

Runde 4
Viborg - Herning: 5-3

Så gik turen til Viborg, hvor 1. holdet også skulle spille. På forhånd
håbede jeg at vi kunne spille lige op med Viborg, men det gik langt
bedre. Vi spillede i nogle rigtig gode lokaler. De er næsten bedre end
vores!
Morten Fabrin bød velkommen og nævnte at Herning og Viborg ikke
havde mødtes så tit, men i 1956 og 1955 havde der været dyster. I
1955 spillede de 2 klubber om Provinsmesterskabet. Herning vandt
og på holdet var bl. a. Holger Vestergaard, som jo også var med 55 år
senere. Skak bliver man aldrig for gammel til!
Holger angreb på kongefløjen, vandt 1 officer og kunne have taget 1
mere, men det var der jo ingen grund til! Efter dameafbytning valgte
den meget smilende modstander at opgive. Knap så smilende…..
Steen Funchs parti startede med lige spil i åbningen. I midtspillet
vidste Steen sin styrke og fik etableret 2 samlede fribønder, som
afgjorde partiet.

Jens pressede sin modstander stille og roligt ud af banen og kunne til
sidst afvikle til et vundet slutspil.

Runde 3
Aulum - Herning 3: 3½-4½

Martins parti udartede sig nærmest ikke til noget og resultatet blev
remis.
Leif tabte en kvalitet, men hans mattrusler kunne Byrial ikke stille
noget op imod.
Henning stod godt, lavede en enkelt fejl, som kostede en officer og
partiet.
Alexander kombinerede og det ville give modstanderen en isoleret
dobbeltbonde. Han valgte i stedet at forære Alexander en officer og
så var der ikke tvivl om resultatet.
Jeg spillede passivt i åbningen, men fik en kæmpespringer på d4. En
pludselig opstået chance gave en springer og partiet.
Vores forventede score var 4,53, og det levede vi så rigeligt op til!
(Søren Gøgsig)

Efter nederlag i de 2 første kampe,trænkte vi efterhånden til en sejr.
Martin var den første på tavlen, da han tog remis med en bonde i
undertal.Kurt der har fået den svære 1. bræt måtte igen kapitulere.
Jeg fik en remis tilbud og tog imod.Birgit havde en klart bonde
overvægt og vandt sikket.Foran med en officer blev det også en
sikker sejr til Henning.
Peer var under pres i hele patiet og tabte.Adam stod til tab men fik
foræret en springer og vandt.Tommy havde måske chancen for at
vinde til sidst men kampen sluttede remis
Et godt resultat da Aulum på forhånd var svag favorit.
(Arne Sørensen)

A-klassen

Runde 4
Herning 3 - Thy 3: 5½-2½

(red. Her følgende alle fire runder, da jeg havde overset dem i min
mail til sidste nummer.)
Runde 1
Lemvig 2 - Herning 4: 2-2

Det var første gang i sæsonen vi stillede op som favorit, så var det
lige om vi også kunne leve op til det.
Jesper gik straks i offensiven og efter knap 2 timer havde han vundet.
Som holdkaptajn ville Birgit heller ikke stå tilbage, hun fik en springer
og så var den kamp afgjort

Runde 2
Herning 4 - Kjellerup 3: 2½-1½

Kurt havde ikke heldet med sig, på første bræt og tabte.
Henning og Adam bragte os på sejrskurs da de begge vandt sikkert.
Med den fjerde remis på stribe er Tommy den mest stabile på holdet.
Per har spillet godt i klubtuneringen,og denne gang lykkedes det også
at vinde på holdet.
Jeg kom godt nok fra start,men tabte i slutspillet.
Men i det store hele en god indsats af holdet.
(Arne Sørensen)
B-Klassen

Anden kamp i turneringen var mod Kjellerup 3. De stillede op med
kun 3 mand, så Thomas på bræt 2 vandt uden kamp, det så nemt ud,
men det blev det nu ikke.
Hans syntes jeg, fik en lidt vaklende start. Han kom bagud med 2
bønder og da så modspilleren spillede på afbytning kom Hans
yderlige i problemer. Dog ikke mere end at Hans var lige ved at få
greb om spillet. Men en fremstormende bonde tvang Hans til at ofre
en tårn og slaget var tabt for Hans.
Peder havde en ret lige kamp mod sin modspiller, var dog lige ved at
øjne en chance, men retfærdigvis endte partiet remis.
Nu var det op til Svend, om vi skulle vinde kampen. Der blev kæmpet
med godt angrebsspil og Svend vandt en kvalitet. Svend pressede
mere og mere, så modtog Svend en gaffel og tabte igen den vundne
kvalitet. Det forhindrede dog ikke Svend i forsat massiv angreb, som
også resulterede i en vunden kamp. Flot spillet af Svend.
Referent
(Thomas V. Stubkjær)

Runde 3
Herning 4 - Vorgod 3: 2-2

C-Klassen
(Herning 5 + 6)

Runde 4
Morsø - Herning 4: 3-1
Runde 2
Vestsalling - Herning 5: 3½-½

Efter en lang køretur kom vi lidt for sent til Nykøbing. Men dejlig at
komme ind til varm kaffe og kage. Morsø førte gruppen og var noget
højere rattet end os.
Hans kom tidlig i vanskeligheder p. g. a. modstanderens åbning. Fik
ødelagt sin stilling, kæmpede, men måtte overgive sig.
Svend blev også overrasket af en lidt speciel åbning fra sin
modstander. Ved en analyse kunne Svend have fået gevinst, hvis han
havde spillet anderledes med sin løber. Men partiet endte remis.
Thomas kom lidt under pres, men kom dog styrket ud af en større
afbytning. Nu havde Thomas fået en springer for en bonde og stod nu
bedst. Men komme igennem til angreb, var mere end svært og måske
noget respekt for sin modstander fik Thomas til at tilbyde remis,
hvilket blev taget imod.
Nu var det så op til Peder at afgøre om vi kunne tage hjem med 2
point. Så skulle kampen vindes. Peder kom også pæn fra start, fik
ødelagt modstanderens bondestilling, sådan at der stod tre bønder på
c rækken og to på e rækken. Mod slutningen gjorde Peder en fejltræk
med sin tårn og i slutspillet var modstanderen skarpest og vandt.
Referent
(Thomas V. Stubkjær)

Vi kørte fra Herning i god tid ,da vi ikke kunne være sikker på at
vejene var gode at køre på ,føret var rigtig fint på vejen derop, vi var
fremme i rigtig god tid.
Vi fik en god modtagelse og følte os vel kommen , som er godt. Der
var gratis kaffe og kager, så de var rigtig gæstfrie. Men da det gik op
for os, hvem det var vi skulle spille i mod, var det som om det med
gæstfriheden betød mindre. Det er i hvert fald første gang jeg har
spillet mod en med 1820 i c- rækken.
Frank var den som spillede længst tid og klarede remis.
Klokken 9 30 kunne vi køre mod Herning igen.
Da vi kom ud var det begyndt med at regne med det resultat at vejene
nu var glatte så vi måtte køre forsigtig hjem .Ved Holstebro blev det til
sne ,i Herning var der et godt lag sne .
Poul fortalte ugen efter at han havde svært ved at komme i gang med
sin bil efter vi andre var kørt hjem.
Men derudover havde vi en hyggelig skakaften.
(Niels Jørgen Ottosen)

Runde 3
Lemvig 3 - Herning 5: 2-2

2011
FEBRUAR

Vi havde nogle gode og spændende partier. Frank klarer sig rigtig
godt på vores hold, efter 16 træk havde han vundet sit parti, derefter
var Johan uheldig og tabte.
Jeg selv var i vanskeligheder, så stort at min modstander mente jeg
lige så godt kunne give op, han ville i hvert fald ikke tage mod remis,
han også foran med to bønder, men det endte med remis, han havde
konge og a bonde tilbage og jeg en konge, som stod i vejen.
Herefter var det spændende med Poul, jeg mente det så ud til at han
ville vinde, men det endte også med remis på samme måde, hvor
Poul havde konge og en h bonde mod sin modstanders konge.
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Efter en god skakaften kunne vi køre hjem.
(Niels Jørgen Ottosen)
Runde 2
Herning 6 - Lemvig 3: 4-0
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Runde 3
Viborg 4 - Herning 6: 4-0
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