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Formanden har ordet
Siden sidste nr. af Bjørnen er tiden fløjet hurtigt af sted.
Meget er sket siden generalforsamlingen. Vi har afholdt indledende
runde i pokal skak i Herning. Vi fik 2 hold med til finalestævnet i
Bredderækken. Det ene dog kun på et wildcard. Vi fik dog ingen i
præmierækken denne gang.
Det alt overskyggende samtaleemne i klubben hen over sommeren
har dog været klubbens fantastiske tur til Skt. Petersborg.

Kommende turneringer :

Juleskak turnering i Silkeborg 28/12 2011
Årets Første Træk i Herning 7/1 2012
Forårsturnering i Kjellerup (5 Runder) start 20/1 2012

Herning Byturnering blev i år vundet af forhåndsfavoritten Niels
Jørgen Fries Nielsen (referat i næste nr. ). Derudover har nogle af
klubbens medlemmer deltaget i turnering i vores naboklubber. Vi har
netop indledt vores klubmesterskab som igen i år er inddelt i 2 lige
store grupper efter Schweizer system.
I årets holdturnering har vi i år tilmeldt 5 hold. Klubbens bedste hold
deltager igen i år i 1 division. Vi ser med spænding frem til, hvordan
holdet vil klare sig, da gruppen i år ser svær ud. Selvom vi i år kun
har 5 hold med i holdturneringerne er det ikke, fordi klubben har
mistet medlemmer.
Tværtimod har vi fået flere medlemmer, som jeg vil byde hjertelig
velkommen.
(Jens Lund Jensen)

Ringkøbing Amtsturnering i Herning (7 runder) 23/1 2012

Tilmeldingslister til alle turneringer ligger fremme i klubben

Sammenlægninger af hovedkredse indenfor Unionen er indtil videre stillet i
bero.

Referat af Herning Skakklubs ordinære generalforsamling
mandag den 2. maj 2011, Vestervangskolen, 7400 Herning.

Formanden karakteriserede det forløbne år som godt for Herning Skakklub medlemstallet lå på 57/58 medlemmer mod 54 sidste år, klubben havde vundet
pokalmesterskabet i Bredderækken, og man havde vundet 4-bymatchen for
andet år i træk – der deltager 16 spillere på hvert hold.

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.
Formanden, Jens Lund, bød velkommen og bad forsamlingen om at mindes
klubbens afdøde medlem J.E. Maul.
Ad. 1. Kristian Graversgaard valgtes til dirigent med akklamation.
Ad. 2. Formanden indledte sin beretning med at konstatere, at Herning
Skakklub nu havde tre medlemmer med i 9. hovedkreds´s bestyrelse(Erik
Søbjerg, Jens Lund og Steen Juul Mortensen), der derudover bestod af Dennis
Hemdorff, Holstebro Skakklub og Jesper Dürr Christiansen, Kjellerup Skakklub.
Den tidligere formand, Morten Fabrin, var blevet indstillet til Dansk Skak Unions
hæderstegn.
I hovedkredsen er der fra 1. april 2011 startet en Grand Prix turnering, således
at hver deltager tildeles et point pr. spillet parti plus det antal points, der er
scoret i turneringen.

I divisionsturneringen vil man fortsat afgøre placeringen mellem de enkelte hold
efter antal opnåede brætpoints.

Herning Byturnering havde haft 72 deltagere med Finn Pedersen som vinder,
der dermed havde tangeret Sigfred Froms rekord med flest vundne titler.
Klubmesterskabet var blevet vundet af Morten Storgaard – 40 spillere havde
deltaget.
Plus Office 2011 havde haft 58 deltagere. Thorkild Borup Nielsen, Holstebro
Skakklub havde vundet turneringen.
Årets første træk 2011 havde haft 48 deltagere – overlegent vundet af Jackie
Andersen, Skanderborg foran sidste års vinder Niels Jørgen Fries Nielsen.
Jens Lund Jensen gjorde opmærksom på, at Herning Skakklubs spillere havde
deltaget i mange andre turneringer; formanden efterlyste flere referater til
”Bjørnen”.
Juniorskak lå fortsat i hænderne på Søren Gøgsig og Leif Hamborg med
assistance af Alexander Jessen. Ca. 8 – 10 spillere har deltaget i undervisning
og spillet turneringer.
Klubben har som sædvanlig deltaget i PR-arrangementer; Spor 12 og
sommerferiearrangementet, der i år afvikles i uge 32 ligesom man havde været
med i fritidsklubbernes arrangementer.
Formanden glædede sig over, at der også i Herning Skakklub var plads til
sociale aktiviteter: Gule Ærter aften før jul samt suppeaften i foråret.
”Bjørnen” og klubbens hjemmeside blev fortsat kompetent redigeret af
henholdsvis Kurt Degn og Kjærulf Egbjerg.
Klubben havde fået en del nye materialer (bl.a. flere elektroniske ure), som man
havde fået tilskud til. Desuden havde formanden fået solgt noget af det ældre
skakmateriel.

Jens Lund Jensen delte derefter præmier ud i klubturneringen:
Gruppe 1/A:

1. Morten Storgaard 6 points. Klubmester
2. Ole Østergaard 6 points
3. Jesper Maul Vidriksen 5 points.

Gruppe 1/B:

1. Per Gram Pedersen 3½ points.
2. Henning Kristensen 3½ points.
3. Tommy Christensen 3 points.

Gruppe 2/A:

Gruppe 2/B

1. Jesper Jørgensen 6 points.
2. Kurt Degn 6 points.
3. Svend Vestergaard 4½ points.
1. Niels Jørgen Ottosen 4 points.
2. John Jessen 4 points.
3. Frank A. Rasmussen 3 points.

Ad. 3. Kasserer Arne Sørensen fremlagde regnskabet, der fremgår af vedlagte.
Overskud på kr.8.148,- og en egenkapital på kr. 65.202, -.
Jubilæmsfonden udviste atter i år et flot overskud; indeståendet udgør kr.
101.065, - kr.
Forsamlingen udtrykte sin tak til Jens Lund og Anette Hamborg for det flotte
resultat i jubilæumsfonden, der var opnået ved en stor indsats i køkkenet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad. 4. Kontingentet fastsattes uændret.
Ad. 5. Steen Juul Mortensen oplyste, at bestyrelsen agtede at afvikle
klubturneringen efter samme model som sidste år. Ingen bemærkninger.
Ad. 6. Intet under dette punkt
Ad. 7. Jens Lund genvalgtes med akklamation.

Følgende fik topscorerpræmier:
Ad. 8. Søren Gøgsig genvalgtes med akklamation.
1. division: Leszek Kvapinski 6 points af 7 mulige.
Ad. 9. Kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen genvalgtes med akklamation.
Mesterklassen: Jens Lund Jensen 4½ points af 6 mulige.

Ad. 10. Ole Mikkelsen genvalgtes, mens Kurt Kibsgaard nyvalgtes som revisor.
Per Gram nyvalgtes som revisorsuppleant.

A-rækken: Adam Vergara 5 af 6 mulige.
B-rækken: Svend bang 4½ af 7 mulige.
C-rækken/1: Frank A. Rasmussen 4½ af 5 mulige.

Ad. 11. Ole Østergaard, Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen genvalgtes til
udtagelsesudvalget

C-rækken/2: Dennis Gottenborg 3 af 5 mulige.

Ad. 12. Intet under dette punkt.

Divisionsholdet var blevet nr. 4 i 1. division, mesterholdet havde opnået en
3.plads, mens A- og B-holdet begge var blevet placeret på 6 plads. De to Chold havde opnået henholdsvis en tredje- og fjerdeplads.
Formanden afsluttede sin beretning med at udtrykke sin tro på fremtiden, idet
klubben hvilede på et solidt fundament af mange ivrige hjælpere og dermed
havde et højt aktivitetsniveau.
Efter et par korte bemærkninger toges formandens beretning til efterretning.

Formanden afsluttede generalforsamlingen, der havde deltagelse af 31
medlemmer og varede 45 minutter, med at motivere et ”længe leve Herning
Skakklub”.
Steen Juul Mortensen
Sekretær

Kristian Graversgaard
Dirigent

Sct. Petersborg 9.-16. juli 2011

”Forventninger går altid i opfyldelse”, derfor havde vi store og gode
forventninger til skakklubbens tur til Sct. Petersborg.
Bruno ved rattet, Bente som madmor og omsorgsfuld hjælper, Steen
som guide og veloplagte deltagere, det kunne kun gå godt.
Højt humør og sang i bussen med Lis som kyndig forsanger, herligt.
Tværs gennem Danmark over Øresundsbroen op gennem Sverige,
hvor vi overnattede ved Vättern.
Næste morgen gik turen videre til Stockholm, hvor vi besøgte det
enestående Vasa Museum, der indeholder krigsskibet Vasa. Skibet
var så overdådigt dimensioneret, at det ikke kunne sejle, men ingen
turde sige det.
Resultatet blev, at det sank i 1628, den dag det blev
søsat. I 1961 blev det bjerget i meget fin stand. Museet åbnede i
1990. Det var en fantastisk oplevelse at se det.
Om bord på en luksusliner til Helsingfors, nød vi den flotte sejltur, en
overdådig aftensmenu, det gode selskab og solnedgangen.
Sidstnævnte var dog ved at rokke ved nogens børnelærdom. Alle
ved jo, at solen går ned i Vesterhavet, men her viste det sig, at den
gik ned i Østersøen!
Mandag passerede vi den russiske grænse, her oplevede vi resterne
af det russiske kontrolsystem. Landskabet og trafikken ændrede sig
markant, da vi kørte ind i Rusland.
Først på aftenen nåede vi hotellet i Sct. Petersborg.
Her blev vi modtaget af en dygtig dansktalende guide,
som hjalp os til rette og var med på alle ture.
Tirsdag og onsdag bød på rundtur i Sct. Petersborg, og det kunne
tage pusten fra enhver. Byen er fyldt af seværdige bygninger,
fantastisk smukke, store og velholdte og alt hvad der skinnede
var guldbelagt. Vinterpaladset og Eremitagen, katedraler alt sammen
helt ubeskriveligt, det må ses!

Onsdag aften var der mulighed for at opleve en festlig og flot folklore
aften. Her viste Herning skakklub ”flaget” ved at have en deltager, der
optrådte med succes på scenen. Godt gået!
Efter aftale med Kurt nævnes ingen navne.
Torsdag gik turen ud af byen. På vejen kørte vi gennem et
industrikvarter med høj befolkningstæthed, her så vi lidt af byens
bagside og livet for mange i Rusland.
Husene så saneringsmodne ud, men var beboede.
En stærk kontrast som gjorde indtryk.
Ude ved kysten kom vi til det overdådige Petershof, der var Peter den
stores svar på Versaillesslottet i Frankrig. Et imponerende
bygningsværk og en fantastisk park med en kaskade
med 3 kunstige vandfald og 64 springvand.
I det imponerende vandland var der opstillet 37 forgyldte statuer.
Torsdag aften var der mulighed for at se russisk ballet, kendt som
noget af verdens bedste.
Svanesøen med musik af Tjajkovskij blev opført. En stor flot
oplevelse.
På en kirkegård overfor hotellet, hvor vi boede, er flere berømtheder
begravet, bl.a.komponisten Tjajkovskij og forfatteren Dostojevskij, der
er mest kendt for romanen ”Idioten” og ”Brødrene Karamazow”.
En tur i undergrundsbanen er en speciel oplevelse med en
rulletrappe, der kørte stejlt ned i 3 minutter. Det gav fornemmelse af
at være dybt nede.
En lokal guide, altså fra skakklubben, viste an på et fodboldstadion og
et isstadion, uheldigvis var begge lukkede, men det er en god
fornemmelse, at have været der alligevel!
Tidligt fredag morgen begyndte turen hjemad. I bussen kunne der
købes en video optaget under opholdet i Sct.Petersborg, det
benyttede mange sig af.

I Helsingfors var vi på rundtur for at se forskellige kendte monumenter
og steder. Tempelkirken midt i byen var en helt speciel oplevelse.
Et stort hul var sprængt ned i en klippe, derefter var kirken bygget op,
med hullet som fundament .
Kirken var utrolig smuk og fredfyldt, indretningen var harmonisk, og
akustikken helt unik. Det understregedes af en pianist, der sad i
kirken og spillede på et flygel, mens mange turister gik rundt, uden at
musikken druknede.
Finnerne er dygtige håndværkere og designere.
Sejlturen hjem var lige så betagende som turen ud. Tiden det tog gav
en god fornemmelse af, hvor langt vi havde været væk.
Lørdag morgen nåede vi Stockholm og herfra gik det hjemad. Trætte
og mætte af mange gode oplevelser og indtryk.
Sidst på aftenen nåede vi Herning, og ALLE GODE forventninger var
gået i opfyldelse – og mere til.
Tak for en fantastisk oplevelse til alle som var med.
(Karen og Niels Jørgen Ottosen)

Kumo Cup
Holstebro Forårs 5 runders EMT
Der har i foråret været afholdt Kumo Cup i Holstebro, hvor vi har været en
håndfuld med her fra Herning Skak klub. De deltagende spillere var Steen Juul
Mortensen (Basis 1), Jens Lund Jensen (Basis 1), Leif Hamborg (Basis 2), Per
Gram Petersen (Basis 2), Birgit Dithlevsen (Basis 4) og mig selv Frank Alkærsig
Rasmussen (Basis 3).
Per, Leif, Jens og mig selv kørte sammen derud de fleste gange, dog hentede
Steen den ene gang da Jens havde været uheldig og var kommet til skade med
sit ben. Ellers fandt Birgit og Steen selv derud.
Basis 1 så på papiret meget lige ud. Jens startede ud med en remis i første
runde, men tabte de efterfølgende 4 runder og opnåede kun 0.5 imod en
forventet på 2.5, en knap så god turnering for Jens som gav et rating tab på 60
point. Steen opnåede 2.5 imod en forventet på 2.65 og holdte derved
nogenlunde balance i regnskabet og tabte 6 rating point, det til trods for at
Steen kunne tabte en enkelt kamp og det var imod vinderen af basis 1, som
blev vundet af Jørgen Hviid på korrektion.

I basis 2 var Per og Leif i gang. Per var lavest ratet i gruppen og havde en
forventet score på 1.7, det levede han fint op til da han fik 2 remisser og en
enkelt sejr og dermed fik 2.0 point hvilket gav et lille plus på 9 rating point. Leif
havde en forventet score på 2.6 point, men lagde ud med at tabe de to første
kampe. Han fik dog pyntet på det i de sidste 3 runder hvor han fik skrabet 2.5
point sammen, blandt andet med en sejr over Per i deres indbyrdes opgør, og
Leif endte med kun at tabe ét enkelt rating point. Leifs 2.5 point var
overaskende nok lige ved at være nok til at løbe med gruppens 2. plads
afhængigt af udfaldet af et af de andre partier, hvilket først gik op for Leif i bilen
på vej hjem, før det afgørende parti var færdigspillet! Det faldt desværre ikke ud
til Leifs fordel og han måtte nøjes med en 3. plads lige udenfor præmierne.
Basis 2 blev vundet suverænt af Flemming Kamstrup med 5/5.
I basis 3 hvor jeg selv huserede lå jeg placeret lige i midten af gruppen med en
forventet score på 2.5 point. Jeg fik 4.5/5 og satte kun en halv til imod Henrik
Nyby fra Skive. Det var nok til at sikre en 1. plads i basis 3 og dermed også en
præmie og en rating tilvækst på 113 point.
Basis 4 så svær ud, der var op til flere som jeg vil mene sagtens kunne ligge
højere end de gør. Birgit fik da også hendes at se til i en gruppe hvor Birgit på
papiret var favorit med en forventet score på 3.15 point. Birgit fik samlet 2 point i
de 5 kampe, hvilket gav et rating tab på 51 point. Basis 4 blev vundet suverænt
af Askov Hove fra Vorgod med 5/5 point.
Basis 5 var uden deltagelse af Herning folk, men det kan nævnes at Thomas
Thybo løb med sejren med 4/5 point.
I mesterklassen blev 1. pladsen delt imellem min gamle skoleskak lærer Frode
Meldgård og Thomas Jepsen da de begge havde 3/5 og samme korrektion.
Alt i alt var der 30 deltagere i turneringen, som blev afviklet i Pejsestuen i
Holstebro.

(Frank Alkærsig Rasmussen)

Pokalfinale
Søndag den 12. juni afholdt DSU sit årlige pokalstævne.
Herning var forsvarende mestre i bredderækken og deltog med
2 hold.
Herning I (Steen Bering, Jens Lund Jensen, Leif Hamborg & Adam
Vergara) havde kvalificeret sit ved at vinde 9.hk’s stævne, mens
Herning II (Ole Mikkelsen, John Noe, Alexander Jessen & Frank A.
Rasmussen) havde fået et wild card i sidste øjeblik.
De var endt som nr. 3 i det lokale stævne, og da DSU søgte et ekstra
hold for at undgå et ulige antal meldte de sig.
Vinderne fra i fjor Steen, Ole, Alexander og Adam havde ikke
mulighed for igen at spille på samme hold, da deres samlede ratingtal
er steget betydeligt.
Herning II spillede stærkt og lå med i toppen hele dagen, men et 0-4
nederlag i sidste runde mod de senere vindere fra AS04 sendte dem
ned af ranglisten.
De opnåede i alt 12½ points efter følgende resultater: Herning II Nørresundby 3½-½, Herning II - Valby 2-2, Herning II - Evans 3½-½,
Herning II - Randers 1½-2½, Herning II - Skive 2-2, Herning II - AS 04
0-4.
Ole fik 4, Frank 3½, John 3, mens Alexander havde en off-day med 2
points.
Herning I spillede meget svingende, men en god slutspurt fik holdet
op på 15 points og en fjerdeplads ½ point efter trediepladsen.
Resultater: Herning I - Skive 1½-2½, Herning I - Nordre 2-2, Herning I
- Aalborg 4-0, Herning I - Valby 1-3, Herning I - Varde 4-0, Herning I Ribe 2½-1½
Adam spillede forrygende og fik 5½ points, Steen fik 4½ på
førstebrættet, mens Jens fik 3 og Leif 2.
Desværre for Adam var der kun topscorer-præmier til spillere, der
scorede 6 points, så den remis han måtte nøjes med i første runde
mod Jens Knattrup fra Skive kostede en flaske vin.
Stævnet var flyttet fra Nyborg til Odense og blev afholdt på Scandic
Hotel.
Jeg kender ikke grunden til dette, men forholdende var ikke på niveau
med Nyborg Strand Hotel. Især var forplejningen en skuffelse. Det
rådede vi dog bod på ved at besøge McDonalds i Vejle på hjemturen.

Præmietagerne i de forskellige rækker:
Eliterækken:
1. Skanderborg
2. Nordkalotten
3. Sydøstfyn
Bredderækken:
1. AS04
2. Valby
3. Randers
Seniorrækken:
1. Holstebro
2. Nørresundby
3. Randers
Juniorrækken:
1. Frem
2. BMS Tigers
3. Åbyhøj

Plus Office Cup 2011
Holstebro 51. Åbne Bymesterskab i Skak
I weekenden fra 16. til 18. september 2011 afholdt Holstebro
Skakklub deres årlige bymesterskab.
I år deltog 30 spillere, heraf 4 fra Herning Skakklub. Det var Jens
Lund Jensen, Alexander Jessen, Leif Hamborg og Birgit Ditlevsen.
Jens spillede i Basis 1, hvor han startede med 4 nederlag efterfulgt af
en gevinst i sidste runde. Gruppen blev vundet af lavest-ratede
Rasmus Thøgersen, der med 4½ point tjente over 100 ratingpoints og
blev mesterspiller.
Leif og Alexander spillede i basis 2. Alexander opnåede en delt
førsteplads sammen med Jacob Jacobsen fra Holstebro. De spillede
remis i sidste runde og endte på 3½ points og ens korrektion.
Et af Alexanders points kom fra en heldig sejr over Leif, der kun fik
skrabet 1½ points sammen.
Birgit kom i basis 4 ind på andenpladsen med 3½ points.
Et dumt og unødvendigt nederlag til Benny Kamstrup kostede dyrt.
(Leif Hamborg)

4-Byturnering
Torsdag den 29. september afholdet Herning Skakklub 4 byers
turnering med ½ times partier.
3 klubber udover os stillede med hver 16 spillere og det foregik på
Vestervangsskolen kl. 19.

KALENDER 2011/12
NOVEMBER
Ma

28

Klubturneringen 5. runde

DECEMBER

Det blev en god aften med mange spændende partier.
Endnu mere spændende var det at der i år blev hele 3 vindere, da 3
hold endte med 27 point.

Ma

5

Udsatte partier

Ma

12

Klubturneringen 6. runde

Ma

19

'Gule Ærter' aften

JANUAR

Se nedenfor:
4 By-turnering 2011

Klub
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Herning

Runde
1
Runde 2 Runde 3 Point
10 2 3 10½
27
4 6½
6
9 4 27
3 12
1
4 2 4 5½
5½ 1 15
9½ 1
10½ 3 2 7
27

Placering
1
1
4
1

(Kurt Degn)

HUSK:

Ma

2

Udsatte partier

Lø

7

'Årets Første Træk 2012'

Ma

9

Klubturneringen 7. runde

Ma

16

Ma

23

Ma

30

(Amtsturneringen 1. runde)

FEBRUAR
Ma

6

Amtsturneringen 2. runde

Ma

13

Udsatte partier

Ma

20

Ma

27

Amtsturneringen 3. runde

MARTS

Tilmelding til:

Ma

5

Ma

12

Amtsturneringen 4. runde

Ma

19

Amtsturneringen 5. runde

Guleærter 19/12-2010

To

22

Udsatte partier

(Dem som vil have pizza bedes skrive det på tilmeldingen)

Ma

26

Amtsturneringen 6. runde

Ma

2

Amtsturneringen 7. runde

Sø

22

Pokalskak

Ma

30

Generalforsamling

APRIL

Årets første træk 7/1-2011

