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Formanden har ordet
Kommende turneringer:
Holdturneringen for Hernings 6 hold er netop afsluttet – imponerede
at klubben kunne mønstre spillere til alle runder (for andre klubber har
det været svært).
Sidste runde for Herning 1 i 1 division var mod oprykkerne fra
Skanderborg – vi kunne som ventet ikke stille meget op og tabte
kampen 6-2 trods det endte det med en flot 4 plads.

Pokalskak i Herning indledende runde - 10. april 2011
Vorgod Hurtigskak start 3. maj 2011
tilmeldingsfrist 29. april 2011

Kumo Cup i Holstebro start 5. maj 2011
De øvrige Herning holds placeringer er Herning 2 i mesterklassen
blev en flot nr. 3. Herning 3 og 4 i hhv. A og B-rækken blev begge
hold placeret på en 6 plads. De 2 sidste hold Herning havde med
deltog begge i C-rækken med en 3 og 4 plads. Man kan jo se alle
stillinger længere inde i bladet.
Holdturneringerne i divisionerne foregår der netop nu en rundspørge
blandt samtlige hold, om man skal spille efter bræt point/match point.
Vi har selv sendt en rundspørge rundt ved vores divisionsspillere. Det
vil blive afgjort på delegeret mødet i påsken.
Plus Office 2011 er med 2 runder igen stadig med stor spænding.
Afslutningen kan jo følges på klubbens hjemmeside – referat følger i
næste nummer af Bjørnen.
Årets Generalforsamling i klubben er i år 2. maj. Håber mange vil
deltage. Se indbydelse længere inde i bladet.

tilmeldingsfrist 29. april 2011

Herning Byturnering start 22. august 2011
tilmeldingsfrist kendes ikke endnu

Der ligger tilmeldingslister i klubben

HERNING SKAKKLUB
Bestyrelsen

Herning, 29. marts 2011.

1. Division, gruppe 2, Runde 4
Viborg - Herning: 5-3

Kære klubkammerat!
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling mandag d.2. maj kl.19,00
på Vestervangskolen med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse til godkendelse af foreningens driftsregnskab og status.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Drøftelse af næste års klubturnering.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand (Jens Lund Jensen er på valg).
8. Valg af et bestyrelsesmedlem(Søren Gøgsig er på valg)
9. Valg af to suppleanter(Kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen på valg).
10. Valg af to revisorer(Ole Mikkelsen og Leszek Kwapinskij) og en
revisorsuppleant(Kurt Kibsgaard er på valg).
11. Valg af udtagelsesudvalg (Ole Østergaard, Kjærulf Egebjerg og Birgit
Ditlevsen er på valg).
12. Eventuelt.

Før 4. runde imod Viborg var på forhånd noget bekymrede for
kampen. Og det viste sig også at blive en af sæsonens sværeste,
trods det at Viborg endda manglede stærke Allan Holst.
Vi slap afsted med 3 point bl.a. via to sejre til Flemming og Leszek fra
temmelig suspekte stillinger undervejs.
John og Jesper spillede som sædvanligt fint og klarede remisser,
mens vi andre nok helst vil glemme indsatsen.
(Erik Søbjerg)
1. Division, gruppe 2, Runde 5
Læseforeningen - Herning: 2½-5½

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Steen Juul Mortensen
Sekretær

PS. Herning Skakklub vil som sædvanlig være vært ved et beskedent
traktement.

5. runde imod Læseforeningen i Odense lignede jævn kamp på
papiret, men der var vi aldeles overlegne.

Flemming og Leszek vandt igen fra lidt vanskelige stillinger. Ole Ø.
vandt efter godt kontraspil, mens Holger, Jesper og Steen stod bedst
under vejs på vej til remisserne.
Kun John og (især) jeg var pressede, men slap også ret hurtigt afsted
med remisser. Efter denne runde følte vi os ret sikre på at nedrykning
var udelukket, hvilket jo var det resultatmæssige mål for sæsonen.
Leszek havde i øvrigt maksimum 5 af 5!
(Erik Søbjerg)
1. Division, gruppe 2, Runde 6
Esbjerg - Herning: 4-4

6. runde var igen ude. Denne gang imod Esbjerg, som var et hold vi
regnede med at kunne matche. Det gik da også, men kun efter sej
kamp.
Jeg fik en perfekt hjemmeforberedelse ind mod dragevarianten, blot
for første gang jeg skulle tænke selv, at formøble min merbonde og
fordel med ét træk. Jeg fik tilbudt remis i tide på vej ind i et
ufordelagtigt slutspil.
Ole M. havde heller ikke en af de gode dage og tabte et mærkeligt
parti til solide Gunnar Pedersen.
John var (igen!) en af dagens helte og vandt en langsom med meget
sikker sejr over Michael Maarup.
Steen kom til at stå passivt uden mulighed for modspil mod Lars
Wilton, som så er i sit es. Det var desværre spil til ét mål.
Jesper regnede både bedre og længere end sin ellers altid taktisk
anlagte modstander. Godt spillet af Jesper i det hårrejsende uklare
parti.

Flemming kom i et positionelt jerngreb lige efter åbningen og slap
aldrig fri.
Leszek fik i mine øjne en meget klar positionel fordel efter åbningen,
men pludselig var der taget remis, så noget må være gået galt.
Holger vandt et fint parti med ofre og bindinger på kryds og tværs.
Afslutningen havde egnet sig til klubbladet, men vi fik ikke aftalt det
nærmere. Måske til næste nummer?!
(Erik Søbjerg)
1. Division, gruppe 2, Runde 7
Herning - Team Nordea Skb : 2-6

7. og sidste runde var imod Skanderborg prof-hold. Vi slap med 2-6
efter 4 remiser i bunden, og det var på papiret godkendt.
Der var jo ikke det store på spil for nogen af holdene, så vi kunne
måske godt have satset noget mere på de sidste par brætter, hvor vi
var ratingfavoritter og havde pæne stillinger.
Til gengæld var Jesper og især Ole Ø. nok lidt heldig med at slippe
med remisser. John kronede en flot sæson med at være meget tæt
på remis mod det unge stortalent Mads Andersen.
John stod i øvrigt bedst det meste af partiet, men røg i en finte til sidst
i slutspillet. Steen, Ole M. og især jeg var reelt chanceløse.
(Erik Søbjerg)

Mesterklassen, Runde 5
Herning 2 - Skive 1: 2-6

Sæsonen som helhed gik glimrende. Som oprykkere kan vi være
ganske godt tilfredse med en 4. plads.
Individuelt blev Leszek en flot topscorer med 6 af 7 og
kandidatresultat. John Noe scorede 50 % mod særdeles god
modstand. Jesper hentede også rating med 4 af 7, mens Flemming
og Ole Ø. omtrent levede op til rating forventningerne.
Steen, Ole M. og ikke mindst hunden selv bliver nødt til at tage en
ekstra tur i træningslokalet inden næste sæson!
(Erik Søbjerg, Holdleder)

Den sidste søndag i januar spillede Hernings andethold på
hjemmebane mod Skives førstehold. På papiret en vanskelig opgave
og det blev ikke nemmere af at Holger skulle bruges på
divisionsholdet, og at Søren, Jens Lund og Alexander havde meldt
afbud. Skiferier og familiemedlemmers fødselsdage vandt igen over
holdskak.
Normalt er Kaj Jensen sikker for mindst et halvt point når han er med
på holdet som reserve, men denne dag blev han ramt af et løberoffer
på h2 tidligt i partiet. Herefter var han nødt til at spille sin konge på g3
for at undgå at gå mat. Det endte med at han måtte give sin dronning
for en springer og derefter var partiet overstået.
Min (Leif) modstander, Jesper Thybo, blev åbenbart inspireret af
ovenstående løberoffer for i træk 16 ofrede han sin løber på h7.
Heldigvis havde han ikke regnet godt nok, men måtte nøjes med en
evig skak.
Samtidig tog Adam remis i en lige stilling. Han spillede mod Rasmus
Thøgersen, som han har spillet utallige kampe mod i skoleskak.
Herefter tabte vi de næste 4 kampe. Per Gram, Ulf Egeberg, Martin
Winding og Henning Lund tabte alle, men især sidstnævnte havde
stilling til mindst remis (det vil sige klar gevinst, hvis I spørger ham).
Heldigvis reddede Steen Funch lidt af æren for holdet, idet han i den
sidste kamp på bræt 1 vandt efter en flot afsluttende kombination.
Denne kamp sluttede ved firetiden, hvilket passede alle godt, da VMfinalen i håndbold begyndte kl. 17:00.
(Leif Hamborg)

Mesterklassen, Runde 6
Skive 2 - Herning 2: 2½-5½

Til denne søndagskamp var vi hårdt ramt af afbud, men pyt
reserverne slog til og scorede 2 af 3 uden nederlag!
Jens spillede fra start meget aktivt. Brikker blev byttet og tilbage var
springere og bønder. Jens slutspilteknik var bedre. Først blev den
ene fløj ryddet for bønder og dernæst den anden!
Leifs parti var lige, som han bedst kan lide det! Vildt spil med masser
af angreb. De to kombattanter stod skiftevis til gevinst, så remis var i
orden.
Martin kom hurtigt i stormvejr. En fejlplaceret springer kostede damen
for 2 lette officerer og det var hurtigt slut. I en meget lukket stilling fik
Alexander hul på bylden i a-linien. Hans angreb var godt og nok til
gevinst.
Birgit stod lidt i overkanten gennem det meste af partiet, men nøjedes
med remis! Kurts parti var meget omskifteligt. Først var han foran
materielt, senere bagefter og igen foran. 2. gang det skete holdte han
fast og vandt partiet. Min modstander brugte meget tid på ingenting!
Han flyttede (nærmest uden plan, for mig at se altså..). I hans tidnød
vandt jeg en bonde, senere 1 mere og sejren kom i hus. Et helt
fantastisk resultat. Vi scorede 2 point over forventet ikke mindst takket
været de hidkaldte reserver.
(Søren Gøgsig)

Mesterklassen, Runde 7
Herning 2 - Lemvig 1: 5-3

Sidste runde i holdturneringen blev afholdt i Skive. Vi lå inden denne
runde på 3. pladsen og kunne hverken rykke op eller ned. Der var en
(meget teoretisk) mulighed for at rykke en tand højere op i placering,
hvis vi vandt 8-0 og Skive 1 samtidig tabte med samme cifre.
Martin kom hurtigt til at stå godt med hvid i Kongegambit og fik et
farligt angreb. Analyserne viste at det var klart vundet. Desværre
kostede rørt brik en officer og derefter var det modstanderen, som
burde have vundet. Han tabte dog på tid. Godt for os!
Leif spillede sit vanlige offensive spil, ofrede en bonde, regnede
forkert og tabte en officer. Senere en kvalitet og tabte derefter med et
tårn mindre.
Henriks modstander slog en bonde på A2 med sin løber, som efter b3
blev fanget og derefter var det spil til et mål. Sikker gevinst af Henrik.
Jens spillede meget aktivt. De byttede en masse brikker af og endte i
et tårnslutspil, hvor Jens var sikkerheden selv. 1-0. Holger stod lidt
passivt i starten, men med et spektakulært offer vandt han en bonde
og de endte i et dobbelt tårnslutspil, hvor mulighederne for gevinst var
nærmest ikke tilstede.
Steen pressede modstanderen gennem hele partiet, men i slutfasen
tilbød modstanderen og remis og Steen accepterede.
Alexander fik hurtigt et pres, men modstanderen fik mulighed for at
lukke stillingen og afværge Alexanders angreb. Efter en del
afbytninger endte partiet remis.

Efter en stille start (Arne lagde ellers op til vildt spil i Prøjsisk, men da
jeg troede, han kendte mere teori end jeg, undveg jeg) kom jeg
relativt hurtigt til at stå presset. I min begyndende tidnød tilbød han
remis og jeg slog straks til!
Det blev en helt igennem tilfredsstillende resultat både i denne match
og for sæsonen som helhed. Vi endte med 31½ point og en 3. plads.
7 reserver blev der brugt og de scorede alle tilfredsstillende. Årets
topscorere blev Jens Lund og Alexander Jessen, begge med 4½/6.
Tak for en god sæson.
(Søren Gøgsig)

Henning har også fundet rytmen og vandt sin tredje sejr på stribe.
Kurt på den svære førstebræt måtte igen føje et 0 til rækken.
I mellemtiden havde Jesper vundet,og da jeg spurgte ham
hvordan,var svaret, jeg spillede bare pisse godt.
Kjærulf der trådte til, da Tommy ikke kunne komme, han kom ud i et
spændende slutspil,men på grund af tidsnøden, tog han imod et
remis tilbud.
Dermed var den samlede sejr i hus og resultatet betød at vi netop lige
rykkede forbi Viborg i tabellen.
(Arne Sørensen)
A-rækken 6. runde
Thy 2
Herning 3

A-rækken 5. runde
Herning 3 - Viborg 3

Med 3 afbud er det rart at der er andre, der er friske til at tage over,
også selv om turen går til Thisted.
Kurt var hurtig færdig med sit parti, da et remis tilbud gjorde at han
kunne få brudt stimen af nederlag. Ulf der spillede første bræt, fik en
dårlig stilling og tabte.

Efter en svær start med klare nederlag i de første 2 første kampe, har
vi nu fået 3 sejre i træk og kommet lidt væk fra bunden.
Det er på de nederste brætter sejrene bliver hentet.
Allerede efter to timer bragte Birgit os foran, meget mere tid brugte
Adam heller ikke da han stille og rolig pillede modstanderens forsvar
fra hinanden.

Ligeledes tabte Martin i en lige stilling, der stod til remis, hvis han ikke
havde satset på sejr. I det hele taget var partierne meget lige, hvilket
resulterede i hele 5 remis.
Her var Niels Jørgen dog ude i lidt af en hundeslagsmål før det
lykkedes ham at hente en halv. Eneste sejr tilfaldt mig da jeg fik en
springer for en bonde.
(Arne Sørensen)

A-rækken 7. runde
Herning 3 - Skive 3

Ud fra rating tallene at dømme skulle vi kunne hente en smal sejr,
men tingene gik ikke rigtig vores vej denne gang.

B-klassen – 5. Runde
Ringkøbing 2 - Herning 4: 4-0

Birgit der ellers kun havde et nederlag hidtil, måtte se sit forsvar blive
pillet fra hinanden. Thomas der havde taget turen med, på grund af
afbud, måtte også give sig.
Per var den første der bragte os på tavlen, da han spillede remis.
Men igen måtte vi erkende at det ikke gik vores vej da Kjærulf tabte.
Kurt fik rettet lidt op på tingene da han fik sin første hele points i
holdkampene.
Adam spillede igen stabil, tog en remis og blev dermed holdets
topscorer. Henning har også fundet rytmen og hentede endnu en sejr,
men det var ikke nok, da jeg forinden havde tabt og nederlaget var en
kendsgerning.
(Arne Sørensen)

B-klassen – 6. Runde
Herning 4 - Vorgod 2: 2-2

Efter 0 - 4 nederlaget mod Ringkøbing i sidste runde, måtte der
skabes et bedre resultat mod Vorgod. Men det begyndte ikke for godt.
Hans kom tidlig bagud med en bonde og får derefter sin tårn låst,
således at han måtte afgive sin tårn for en springer. Det var mere end
Hans kunne klare i længden og tabte langsom, men sikkert.
Peder var kommet i en noget kompliceret situation. Jeg syntes at
Peder havde gode muligheder, men overså en alvorlig træk fra
modstanderen og var mat i næste træk. 0 - 2 var stillingen nu, Svend
og Thomas` partier var på nuværende tidspunkt nogenlunde lige,
Thomas fik tidlig en bonde, tabte den igen, men fik nu angrebet til at
fungerer, efter et pres mod sin rokerede konge.
Thomas fik en dronning og en bonde for sit tårn og løber. Derefter en
alvorlig fejl af modstanderen og Thomas` sejr var hjemme.

Svend havde nu fået en del afbyttet, således at der var 6 bønder en
tårn og konge tilbage på hver side. Svend fik en bonde og havde nu
to bønder på a og b linjen mod modstanderens ene på b linjen. Det
blev også udslaget da Svend kørte frem med de to bønder og vandt
sin kamp.
(Thomas V. Stubkjær)
B-klassen – 7. Runde
Herning 4 - Kjellerup 2: 1½-2½

C-klassen, Runde 4
Herning 5 - Viborg 4: 2½-1½

Holdturneringen i B - rækken sluttede med at alle holdene var samlet i
Herning. Det var ventet at Morsø vandt, hvilket de også sikkert gjorde.

Vi så med spænding frem til at møde Viborg som fører c rækken.

Der var lidt spænding om hvem der skulle have de sidste pladser.
Men slutstillingen i den nederste den halvdel blev Ringk. 2 12,
Herning 4 11 Vorgod 3 10½ og Lemvig2 10 point.

Efter to udekampe var det godt at vi kunne spille hjemme i Herning.
Holdkampen forløb på følgende måde. Johan kom ret hurtig foran
med en springer og vandt sikkert og kunne dermed bringe os foran.

Svend havde tilsyneladende styr med udviklingen, satsede noget på
angreb i højre side, men en tilsyneladende ufarlig fremskudt bonde og
to tårne i modsatte side blev Svends exit og opgav.

Frank klarer sig rigtig godt og vandt igen. Poul havde en lige parti
med sin modstander, men tabte til sidst. Jeg selv måtte være tilfreds
med remis.
Efter en god skak aften, var det rart at vinde over førerholdet.
(Niels Jørgen Ottosen)

Hans tilspillede sig en dronning i startfasen for en springer, så sejren
blev kørt sikker hjem.
Thomas overså en bonde der var truet, Tabet af bonden blev
udslagsgivende. Kom i en kompliceret afbytning, men tabte.

C-klassen, Runde 5
Herning 5 - Holstebro 3: 2-2

Peder H. spillede en solid kamp uden fejl, men da modstanderen
gjorde det samme, endte partiet retfærdigvis remis.
(Thomas V. Stubkjær)
I sidste spillerrunde skulle alle hold i c rækken mødes i Holstebro.
Selv om vi skulle til Holstebro, synes jeg det er fint alle c hold mødes
samme sted, men så er det ærgerlig, at Vestsalling melder afbud,
hvorved Herning 6 vinder uden kamp. Poul Markussen havde sendt
afbud.

Derfor var det godt at Svend Ravn kunne træde til. Aftenens
modstander var Holstebro, som på papiret skulle være jævnbyrdig
med os.
Frank indledte med at vinde efter 11 træk, Frank havde øvet en
åbning i ugens løb som lykkedes, Frank har hermed kun sat 1/2 point
til i turneringen.

KALENDER 2011

Jeg selv havde fået en stilling som var ret låst, min modstander tilbød
remis, men jeg mente det kunne være spændende at forsætte,
hvorved jeg fik en sejr.
Johan var uheldig og tabte. Efter vi havde spillet fortalte Svend at
hans modstander stod skak og tog en ulovlig træk som han måtte
gøre opmærksom på. Svend var ikke klar over at han kunne gøre
kamplederen opmærksom på hvad der var ved at ske. Svend mente
derfor det var træls at tabe, det ville jeg godt give ham ret i.
Efter en hyggelig skakaften kunne vi køre til Herning.
(Niels Jørgen Ottosen)
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