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BEMÆRK : Deadline for indlæg til næste nummer af Bjørnen er:
Vil komme op i klubben, Indlæg modtages gerne.

Formanden har ordet
Holdturnering 2011/12 er netop afsluttet. Hernings 1 divisions hold var inden
sidste runde med i bundstriden om at undgå nedrykning. Heldigvis for klubben
klarede spillerne skærene og sikrede sig en sæson mere i 1 division.

Kommende turneringer:
Pokalskak i Herning (indledende runde)
søndag 22. april

Herning 2 i Mesterklassen havde en elendig sæson og spillede langt under
vanlig standard og var inden sidste runde med i nedrykningskampen, men
reddede dog skærene med en sejr over Vorgod 1. I A klassen hvor Herning 3
deltog opnåede holdet en flot placering som nr. 5. I B og C klassen, hvor man
deltog med 4 mands hold var Herning præsenteret i begge rækker. I B klassen
blev Herning 4 en flot nr. 2 efter Vorgod 2. I C klassen sluttede Herning 5 som
nr. 4.

Hurtig skak turnering i Vorgod
Start tirsdag 1. maj
(sidste tilmelding 25. april)

Holstebro Forårs EMT
Start torsdag 3. maj
(sidste tilmelding 27. april)

Med hensyn til divisionsskak til næste sæson er der ny struktur fremme fra
DSU. Der kommer information om dette senere, da det i øjeblikket er til debat i
DSU.
Ringkøbing Amt 2012 har inden sidste runde fundet en vinder i Mesterklassen.
Storfavoritten Niels Jørgen Fries Nielsen indfriede forventningerne. Resultater
kommer i næste nr. af Bjørnen, men kan også følges på klubbens hjemmeside.
Herning er som sædvanlig vært ved indledende runde til pokalskak. Vi har jo
stolte traditioner at forsvare. Håber igen i år at kunne kvalificere os til
finalestævnet i Odense i pinsen.
Klubbens årlige generalforsamling afholdes i år mandag 29. april. Jeg opfordrer
klubbens medlemmer til at møde op. Håber på en god aften med god debat og
evt. med nogle nye gode ideer til vores videre klubliv.
Hen over sommeren er der jo forskellige turneringer, som klubbens medlemmer
kan deltage i – traditionen viser jo, at mange klubbens medlemmer deltager i
nabo klubbernes turneringer.
Vi starter jo op efter sommerferien mandag 20. august med Herning
Byturnering.
(Jens Lund Jensen)

Klubturneringen 2011 / 12
Traditionen tro afvikles klubturneringen lige efter afslutning af
byturneringen.
Turneringen var som de senere år inddelt i 2 store grupper. I år var
der repræsenteret 20 spillere i hver gruppe.
Klubmester blev som nævnt i sidste nr. af Bjørnen vundet af
Jesper Maul Vidriksen. Nr. 2 blev Ole Østergård efterfulgt af Holger
Vestergaard på 3 pladsen.
De øvrige resultater kan læses andet sted i bladet.
Præmietagerne vil blive hyldet på klubbens årlige generalforsamling.
(Jens Lund Jensen)

HERNING SKAKKLUB
Bestyrelsen

Herning, 2 april 2012.

FORÅRSARRANGEMENT D. 2. JUNI 2012.

Kære klubkammerat!
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling mandag d.30. april kl.19,00
på Vestervangskolen med følgende dagsorden:

Klubbens medlemmer indbydes herved til en forhåbentlig hyggelig sammenkomst
lørdag d. 2. juni i klubbens sædvanlige lokaler på Vestervangskolen.
Der startes med morgenmad – og en lille ”skarp” – kl. 9.

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 kasserer (Arne Sørensen er på valg).
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer(Steen Juul Mortensen og Kurt Degn)
9. Valg af to suppleanter(Kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen på valg).
10. Valg af to revisorer(Ole Mikkelsen og Kurt Kibsgaard) og en revisorsuppleant(Per
Gram Pedersen er på valg)).
11. Valg af udtagelsesudvalg (Ole Østergaard, Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen
er på valg).
12. Eventuelt.
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Derefter spilles der en hurtig – eller lynturnering, hvis nærmere udformning blandt
andet vil afhænge af deltagerantallet, men betænkningstiden vil utvivlsomt blive x antal
minutter til hele partiet plus et tidstillæg pr. udført træk.
På et passende tidspunkt vil der blive serveret en italiensk buffet.
Klubben betaler hele arrangementet undtagen drikkevarer til middagen, der vil kunne
erhverves til købmandspriser.
Tilmelding til Arne Sørensen enten i klubben eller pr. telefon eller e-mail – se
andetsteds i bladet. Samtidig betales et depositum på kr. 200,-, der tilbagebetales, når
man møder frem til arrangementet 2. juni.
Betaling kan foregå i klubben eller til reg.nr. 7620, kontonummer 4604664.
Tilmelding registreres først, når man har betalt.
Bestyrelsen håber, at klubbens medlemmer vil møde talstærkt op!
På bestyrelsens vegne

Steen Juul Mortensen
Sekretær

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

Steen Juul Mortensen
Sekretær

Holdturneringer

Runde 7

1.holdet i sæsonen 2011/12
Runde 4

1.divisionsholdet var allerede forud for sæsonen klar over at det kunne blive
vanskeligt at klare skærene og blive i rækken. To af de sandsynlige nedrykkere,
Evans og Læseforeningen, kom i den østlige 1. division og vi havde kun
Århus/Skolerne 2 som var klart under os styrkemæssigt.
Det var derfor en klar bet at vi kun, ja endda lidt heldigt, fik 4-4 mod netop
Århus/Skolerne i 1. runde. Senere i turneringen trak de sig dog og vi fik det
dårlige resultat annulleret. Vi var af den grund reelt de eneste der kunne glæde
os lidt over det triste valg af Århus-klubbens side.

Runde 5

I de to sidste runder inden jul blev det til en flot 5½-2½ sejr over Jetsmark 2,
samt et hæderligt nederlag på 3½-4½ mod Nr. Sundby.
I januar havde vi accepteret at flytte vores kamp mod Bov en uge frem, så de
kunne stille hold. Da der ellers ville have været sammenfald med den tyske liga
hvor Bov-spillerne alle er aktive.
Vi vandt fortjent 4½-3½, selvom Ole Mikkelsen og jeg begge spillede hovedløst
og tabte. Den store bredde på vores hold viste igen sin styrke.

Runde 6

I 5. runde ventede det stærke hold fra Viborg i optimal opstilling. Vi skulle
nærmest være glade for at få 2 point med hjem i den kamp! Jeg burde nok ikke
have vundet imod Jens Ove Fries Nielsen, men efter ca. 15 nederlag imod ham
i tidens løb var det nu også på tide!
Nu var vi for alvor i nedrykningsfare forud for kampen imod Esbjerg i 6. runde.
Vi klarede 4-4 bl.a. efter en flot sejr af Holger Vestergaard, og endnu et parti
hvor Flemming Nielsen fik vendt en trøstesløs stilling til gevinst.
Da de øvrige resultater magede sig i 6. runde, havde vi sikkerhed for at 3 point i
sidste i værste fald var nok til at vi ikke kunne rykke ned. Vi fik de 3 point med
hiv og sving men kunne, som de øvrige resultater faldt ud, have nøjedes med
mindre.

Flemming blev en suveræn topscorer med 5 point af 6 mulige. Ellers var det
kun Jesper Maul som fik over 50% med 4 af 7, og han var absolut ikke forfulgt
af heldet i sæsonens løb. Søren Søgaard som var vores store forstærkning i
denne sæson og jeg scorede begge meget tilfredsstillende 3½ af 7 mod god
modstand.
Alt i alt kan vi se frem mod næste sæson med fortrøstning. Gruppen ser noget
lettere ud end i år i en gruppe med: Viborg, Nr. Sundby, Jetsmark 2, Esbjerg,
SK1968 2, Silkeborg og Evans. De tre sidstnævnte hold burde vi kunne holde
bag os, men i toppen bliver det svært at forhindre Viborg i at rykke op.
(Erik Søbjerg)

Kim Schmidt spillede på tilsyneladende på remis. Holger spillede
aggressivt og vandt efter en del afbytninger en bonde og senere
partiet.
Martin startede godt, kom bagud med en bonde og efter et langt spil
med 2 løbere og en del bønder til hver (Aksel, dog med én mere)
tabte Martin.
Per Grams parti så længe lige ud, men han måtte ned til sidst. Kom
igen!
Adam kom i uvejr. En afbytning, der gav Christian 2 lette officerer for
sit tårn lignede en sikker sejr til Holstebro. Adam fik (måske lidt
heldigt?) byttet tilbage og vandt sikkert bondeslutspillet.
Alexander stod presset gennem det meste af partiet. Analyserne
bagefter viste dog at hans stilling var solid.
Jeg stod også presset, men i tidnøden satte Alfred og Sigurd
(Alexanders modstander) begge en officer i slag. 2 heldige point til os.

Runde 4

1. sejr til 2. holdet
Vi skulle møde Holstebro, som indtil denne dag havde vundet de 3
første matcher. På papiret var vi lidt stærkere og da Henning Lund
havde afbud fik jeg Holger med på 1. bræt. Det var en succes!
Jens´ parti mod Jacob Jacobsen var fra start til slut spil mod et mål.
Det lignede et matangreb og da Jacob spillede passivt vandt Jens i
flot stil.

Tilbage sad fødselaren Leif. Han var bagud med en kvalitet, men
havde en fribonde, som Jacob følte sig nødt til at ofre på. Det endte
med et tårnslutspil, hvor Jacob havde en bonde mere uden at kunne
udnytte det – remis.
Dermed vandt vi 5½-2½ og vores første sejr i denne sæson var en
kendsgerning.
(Søren Gøgsig)
Runde 5

Runde 6
I femte runde af holdturneringen var 2. holdet i Viborg.
Vi spillede en forfærdelig kamp og blev ydmyget med hele 6½ mod
1½.
Alexander, Martin og Per fik dog i det mindste remis ud af
anstrengelserne. Martin tilbød endda remis i en gunstig stilling.
De øvrige kampe vil jeg ikke kommentere yderligere, bortset fra at
nævne at Holger unødvendigt mistede en officer og tabte, samt at
Morten tabte sin første kamp siden han startede i Herning Skakklub.
At han så undervejs havde en gevinststilling gjorde det jo ikke bedre.

Runde 7

Her følger Martins parti.
Tor Joensen, Skive - Martin Winding Ditlevsen, Herning
Holdkamp, 24.01.2012
1.e4 c5 2.Sc3 a6 3.d3 e6 4.Le3 Sc6 5.f4 d6 6.Sf3 b5 7.a3 Sge7
8.Le2 g6 9.0–0 Lg7 10.d4 c4 11.De1 0–0 12.g4 e5 13.dxe5 dxe5
14.f5 gxf5 15.gxf5 f6 16.Td1 Dc7 17.Dg3 Kh8 18.Kh1 Lb7 19.Tg1
Tg8 20.Dh3 Sd4 21.Sh4? [Tor sætter sin fordel over styr, efter
21.Nxd4 exd4 22.Bxd4 var der klar hvid fordel] Sxe2 22.Sg6+ Sxg6
23.fxg6 Lf8 24.Td7 Dxd7 25.Dxd7 Tg7 ½–½
Martin tilbød remis efter Tg7, hvilket Tor efter kort betænkningstid tog
imod. Det kan man jo godt forstå, da ”Fritz” har sort fordel med
næsten 2 bønder.
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(Leif Hamborg)

Sidste runde i Mesterrækken.
Status inden sidste runde var at vi lå som nr. 7 og skulle have mindst
3½ point mod Vorgod, som lå 2 point under os, men havde flere
matchpoint.
Per Gram startede med at vinde. I et Dronninge+1 let officerslutspil,
lykkedes det ham at tage 3 bønder fra John Klaus Jensen og det var
nok til sejr. God start for os!
Alexander så en bondegevinst, men desværre så Mogens Poulsen
længere og det kostede en kvalitet. Derefter var der ingen slinger i
valsen og stillingen var 1-1. På de øvrige brætter så det nogenlunde
ud på dette tidspunkt. Dog var Leif bagud med en bonde, men til
gengæld førte Martin med én.
Jens kom hurtigt til at stå godt og vandt en officer = gevinst. Adam
stod også godt og vandt sikkert.
Holger havde et lovende angreb, men i tidnøden lykkedes det ikke at
finde en gevinst. Martin vandt en kvalitet og partiet i sikker stil. Han er
dermed vores topscorer med 4/7 og kun et tabsparti.

Leif forsøgte godt, men Jesper Lund Thomsen var ikke til at tale med.
Til sidst sad jeg med et åbent parti. Keld stod det meste af tiden lidt
bedre, men ikke mere end at jeg satsede på at snyde ham i tidnød.
På trods af at han havde under 1 minut til de sidste 10 træk lykkedes
det mig at forværre stillingen, tabe en kvalitet og til sidst partiet.
4½-3½ og vi undgik nedrykning. Havde Vorgod fået ½ point mere ville
de have stået a´ point med Lemvig, som i dag fik bøllebank 7½-½
mod Skive1. Skive1 vandt gruppen med 44½ point og et forspring på
15½! til Viborg, som endte 2ér i gruppen.
(Søren Gøgsig)

Runde 4

Der var tre afbud til udekampen mod Thy, men godt at der er andre,
der var friske til at tage den lange tur til Thisted. Og man må sige at
reserverne gjorde det godt, da de tog 2½ ud af 3 mulige.
Kjærulf vandt dronningen for løber, springer og en bonde, som senere
førte til sejr.
For Frank blev stillingen noget lukket så han ikke kunne forsvare
dronningefløjen, med nederlag til følge.
Nederlag blev det også til Kibsgård da han ret tidlig satte en løber
over styr.

Så var jeg mere heldig, da modparten gik med i en slag udveksling
der kostede ham dronningen.
Kurt Degn havde bragt sig foran med en bonde og stod ganske godt,
men en mat trussel i bunden gjorde at han ikke kunne forsvare sin
fribonde, og tog herefter remis.
Thomas tog også remis i en ret lige kamp. Som sidste spiller og
bagud med en bonde, tog Birgit imod en remis tilbud, så vi kunne
vende skuden mod Herning, med en lille sejr i lommen.
(Arne Sørensen)
Runde 5

På papiret var Viborg det stærkeste hold, så der var risiko for et større
nederlag.
Men vi kom fint fra start, da Morten vandt, efter at have kørt
modstanderen godt og grundig rundt på brættet.
Det skulle dog senere vise sig, at være den eneste sejr vi fik. Men vi
fik til gengæld en række flotte partier hvor vi spillede remis, og her
kan nævnes Kjærulf der var bagud med to bønder, men med et skarpt
slutspil sikrede sig den halve points.
Et mindre nederlag endte det med, men alligevel et udmærket
resultat.
(Arne Sørensen)
Runde 6

Det var bundholdet vi her skulle møde og da de kun stillede med 7
mand følte man at sejren næsten var i hus, før vi startede.
Men det skulle ikke komme til at gå så let. Kurt fik hurtig en dårlig
stilling og efter halvanden time måtte han give op.
For Henning gik det ikke meget bedre, han må afgive løber for bonde,
og så var den kamp afgjort.
Frank kom ganske fornuftig fra start, vandt en bonde og alt så
lovende ud, men en regnefejl gjorde, at de at han mistede en løber,
og så var vi lige pludselig på hælene.

Runde 4

Birgit fik rettet lidt op på stillingen, da hun vandt slutspillet sikkert.
Thomas kom bagud med en bonde, men holdt remis.
I mellemtiden havde jeg vundet. Ligeledes bagud med en bonde holdt
Kjærulf remis. Så det, vi på forhånd troede, var en overkommelig
opgave, måtte vi kæmpe for at holde uafgjort.
(Arne Sørensen)

Runde 7

Vi skulle prøve, om vi kunne forsvare vores 1. plads, som vi havde sat
os på, efter vi havde vundet 4 -0 uden kamp mod Lemvig.
Inden vi skulle til Kjellerup, havde der været spørgsmål om Svend
kunne spille på grund af, at han havde fået øjenbryn opereret, men
heldigvis var Svend frisk til at tage med. Da vi kom, var Vorgod
kommet, de skulle møde Kjellerup 2. Dermed kunne vi følge med i
deres kampe, som det ser ud, kan det måske være Vorgod, som
bliver vores største konkurrent.
Selv om det var forventet, at vi skulle tabe, vandt vi 3-1. Svend og
Hans vandt inden der var gået ret lang tid. Jeg selv var i en håbløs
stilling, bagud med en springer og tre bønder, men var heldig at få
remis.

Sidste runde var mod rækkens tophold, så man var lidt spændt på
hvordan det ville gå.
Allerede efter en time kom den første afgørelse, da Kurt blev enig
med modparten om remis, og måske var der også gået lidt taktik i
resultaterne, for den ene parti efter den anden endte remis.
Eneste nederlag måtte Svend indkassere der tabte i en tæt bonde
slutspil. Men vi havde jo Morten med og han er jo altid garant for en
sejr, han har vundet samtlige 6 kampe, han har spillet for holdet, og
blev dermed sikker topscorer for holdet.
(Arne Sørensen)

Peder Henry stod måske med chance for gevinst, men valgte at tage
mod remis. Hermed bevarede vi førstepladsen. Vorgod vandt også 31. Efter en god skakaften kørte vi mod Herning.
(Niels Jørgen Ottosen)

Runde 5

Efter en af de første vinterdage skulle vi møde Viborg, føret var
heldigvis godt. Vi skulle nu prøve, om vi kunne holde fast i 1. pladsen.

Runde 7

Selv om forventet score har været mindre end vore modstandere, har
vi som bekendt klaret at vinde de første kampe.
Vi var igen undertippet, det var derfor spændende, om vi kunne vinde
igen. Det lykkedes igen at score over forventet.
Hans og Peder Henry vandt, Svend fik remis, jeg selv tabte.
Hermed kunne vi stadig være med helt fremme i B rækken.
(Niels Jørgen Ottosen)

Runde 6

Alle hold i B rækken spillede sidste runde i Herning.
Med lidt held havde vi stadigvæk mulighed for at få 1. pladsen.
Kjellerup stillede med stærke spillere, vi kæmpede længe for at få
gevinst. Jeg var den første, som tabte, da var kl. 22,
Derefter kunne jeg se Peder Henry var foran med to bønder og vinde.
Hans var bagud og måtte tabe.
Svend havde til sidst, løber og fem bønder mod springer og fem
bønder og fik remis. Herefter måtte vi se at Vorgod vandt B. rækken.

Denne aften var der kamp om 1. pladsen i B rækken.
Vi skulle igen prøve om vi kunne score over forventet.
Svend spillede forsigtigt, han vidste, han var mod en stærk
modstander, var derfor godt tilfreds med remis.

Det skal nævnes at Svend og Peder Henry har de to første pladser på
topscorelisten i B – rækken.
Vi blev nr. 2 og fik nogle gode skakaftner.
(Niels Jørgen Ottosen)

Hans vandt igen. Selv overså jeg en mat, det værste var næsten, at
de andre på holdet så det.
Peder Henry var foran med en officer, da han blev tilbudt remis, tog
han imod, han så forkert på uret og regnede med der kun var ganske
kort tid tilbage. Det var ikke lige heldet, vi havde med os denne aften.
(Niels Jørgen Ottosen)

Runde 4

Runde 5

Klubturnering 2011/2012

