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37 spillere deltager i årets klubturnering – Jesper Maul er på vej til at
gentage titlen for 2 gang i træk, da han inden sidste runde fører med
1 point.
I holdturneringen hvor der er spillet 3 runder, og Herning deltager i år
med ikke mindre end 6 hold.
Herning 1 er startet dårligt med 2 store nederlag og 1 sejr, så i det
nye år 2013, kan det kun gå fremad.
Derimod for Herning 2 i mesterrækken ligger de på en flot 2 plads
efter Kjellerup 1.
Derudover har Herning hold med i både A – B og C rækken. De
ligger alle midt i rækken. Dog har holdet i a-rækken, som ligger nr. 4
kun ½ point op til 1 pladsen.
Ovenpå holdturneringen sluttede klubben året af med gule ærter, hvor
40 af klubbens spillere deltog.
Året 2013 starter klubben traditionens tro med Årets første træk, hvor
der i år deltog 60 spillere. Referat følger i næste nr.
Henover foråret starter Midtjylland Open (tidligere Ringkøbing Amt).
Jeg håber, at mange af klubbens spillere igen i år vil deltage i denne
turnering.
Med håbet om, at alle må få et godt skakår, så vil jeg ønske alle godt
nytår.
(Jens Lund Jensen)

GULE ÆRTER OG LYNSKAK.

40 af klubbens medlemmer havde fundet vej til juleafslutningen den
17. december, hvor menuen stod på gule ærter eller pizza.
Efter indtagelse af de kulinariske herligheder blev der spillet den
sædvanlige lynturnering med tidshandicap, hvor deltagerne ydermere
var delt op i klasser.
I mesterklassen vandt Søren Søgaard med 6½ points af 7 mulige,
mens Erik Søbjerg opnåede 6 points.
I 1. klasse vandt Henning Kristensen og Oskar Aspegren med 4
points.
I 2. klasse var der også to spillere, der sluttede med 4 points: Niels
Jørgen Ottosen og Hans Jensen.
I 3. klasse var Simon Amdi suveræn med 5 points af 7 mulige; Dennis
Gottenborg Christensen opnåede 3 points.
(Steen Juul Mortensen)

Herning Byturnering 2012
Herning skakklub var igen vært for Herning Byturnering, som atter var
en meget velbesat turnering med mange deltagere.
I alt havde 72 spillere tilmeldt sig.
Vinder i mesterklassen blev Niels Jørgen Fries Nielsen fra Esbjerg,
som dermed gentog succesen fra 2011-turneringen.
Bedste Herning spiller i mesterklassen blev Jesper Maul Vidriksen,
som fik en 5. plads med 3 point.
Hermed følger pointtavler for alle grupper.

Holdturneringerne efter 3 runder.

1. Division, gruppe 2

1. Runde

2. Runde

3. Runde

Mesterklassen

Martin stod godt lige fra start. Claus Kåre Nielsen rokerede kort og straks gik
Martin i gang i h-linjen. Den forventede sejr lod dog vente på sig. Tæt på hektisk
tidnød overså Martin mat i eet træk, men spillede dog stadig på sejr. Slutspillet
kunne jeg ikke vurdere. Umiddelbart stod Claus bedst, men partiet endte dog
remis.
Leif tabte en centrumsbonde og stod dårligst. I træk 39 havde han valget
mellem B6 og F6 til sin dame. Han valgte desværre B6 og partiet var tabt. Med
DF6 var remis uundgåelig.

1. Runde

2. Runde

Frank kom ud i Skandinavisk og partiet var lige hele vejen. ½-½.
Jeg stod (som vanligt) presset efter åbningen. I Niels Kristians tidnød fik jeg
tilsyneladende udlignet, for derefter at sætte stillingen over styr trækket
efter……..
Morten Dam – Heinrick Almind
C4 – e6, Sf3 – b6, Sc3 – Lb7, e3 – Sf6, b3 – Le7, Lb2 – 0-0, Le2 – d5, d4 – c5.
Så er der lagt op til afbytninger. Cxd5 – Sxd5, Sxd5 – Lxd5, dxc5 – Lxc5, 0-0 –
Le4, Tc1 – Sc6, Sd2 – Ld3, Lxd3 – Dxd3, Dg4 En direkte trussel! – e5, Tfd1 –
f5, Df3 – e4, Dg3 – Tf7, Sc4 – De2, Td2 – Dh5, a3 – Td8, Txd8 – Sxd8, b4 –
Td7 Morten truer, Heinrick truer igen (mat i bunden), h3 – Lf8, Ld4 – Sc6, Se5
en fælde, som sort springer i. Sxd4, exd4 – Txd4, Db3+ - Kh8, Sf7+ - Kg8,
Sh6++ og 1-0.
2½ point var tilfredsstillende efter kampene, men bare 1 mere havde været
dejligt!
Efter 2 kampe ligger vi midt i feltet. 2. december venter Vorgod. Også en svær
modstander
(Ref.: Søren Gøgsig)

3. Runde
Efter sejr i første runde ventede nu Kjellerups 1. hold, som ikke er af fordums
styrke, men dog stadig en meget svær modstander for os.
Ole Ø. lagde godt ud med en stormesterremis. Ganske få træk og vores første
½ point var hjemme.
Holger spillede sit sædvanlige presspil, kom i et slutspil, tabte en bonde og
partiet.
Morten spillede et rigtigt godt parti. Heinrick Almind med +2000 i rating kom
hurtigt til at stå dårligst. Da han tilsyneladende fik udlignet, vandt Morten 3 træk
efter! Sådan!
Jens fik en binding i E-linjen lige foran kongen og det forstod Peter Kock at
udnytte.

1. søndag i advent gik turen til Vorgod. I øvrigt første gang jeg har været i deres
lokaler. Jeg kommer gerne igen, hvis resultaterne arter sig som denne søndag!
Dagen startede godt! Efter kort tid var vi 5, som havde en bonde i overskud.
Leif var først færdig. Han havde mere styr på åbningen end Anders. Det gav
hurtigt en bonde, snart en let officer, så et tårn og til sidst dameafbytning. 1-0

Martin mødte den i Herning kendte John Klaus Jensen, som fik en dominerende
springer placeret på f6 – meget irriterende! Det lykkedes Martin at få den byttet
og tilbage var et dobbelt tårnslutspil. John Klaus spillede offensivt, byttede et og
tårn og stormede frem med d-bonden. Martin ofrede tårnet på bonden og fik
sine h & f bønder langt frem. Herefter tilbød han remis, som John Klaus tog
imod.

1. Runde

Alexander vandt efter få træk en centrumsbonde, men fik ikke udviklet
tilstrækkeligt. Han stod herefter næstbedst. Peder Brøgger overså et
kontraangreb i sine bestræbelser på at afgøre partiet. Det endte med tårn + 2
bønder til hver og remis.
Morten stod hurtigt bedst og vandt med sit sædvanlige sikre spil.
Birgits parti var lige i 4 timer, dog med et lille pres fra hendes side.
Anstrengelserne bar frugt og dagens reserve kvitterede med vores 3. sejr.
Holger blev tilbudt Kelds h-bonde, sagde jatak og så gik det over stok og sten.
Begge angreb. Keld via ofre (hist og her en officer), som første gang blev givet
tilbage. Det så farligt ud, men modtrusler og Dronningeafbytning gav Holger en
vundet stilling. Tårn, 2 springere og 2 bønder mod Tårn og 5 bønder.
Jens havde det meste af dagen et lige parti. Springerslutspillet endte dog med
at Jesper fik en Dronning for sin springer. Det endte med Dame mod Jens´
springer og 1 bonde, med begrænset tid. Jens holdte heldigvis det halve point.
Jeg vandt tidligt en bonde, men tillod Mogens at komme ind i stillingen. Det blev
ikke til mere en remis.
6 – 2 var et fint resultat og vi ligger pt. på 2. pladsen!
(Ref.: Søren Gøgsig)

Så kom den nye holdturnering i gang, og Harry der er ny på holdet havde ikke
meget besvær med at vinde sin kamp der allerede var vundet efter 2 timer.
Oskar kom også godt fra start og så ud til at vinde men en mindre fejl gjorde at
det endte remis. Henning Lund spillede på den svære 1.bræt og måtte
indkassere et nederlag.
Frank stod ganske godt men havde ikke fået alle detaljer med i angrebet og
tabte. Birgit plejer at kæmpe til det sidste, det gjorde hun også men de var ikke
nok denne gang. Jeg fik lagt et godt pres som det lykkedes at udnytte til sejr.
Henning K. så længe ud til at skulle nøjes med remis, men en grov fejl fra
modparten, sikrede sejren.
Nu sad Svend som sidste mand og kunne afgøre om det skulle blive en sejr
eller nederlag til holdet. Han valgte det sikre og tog remis.
Dermed endte vores første kamp 4 – 4 et fornuftigt resultat.
(Ref.: Arne Sørensen)

2. Runde

A-klassen

Det var en af disse kampe der kunne gå begge veje, da styrkeforholdet var
meget lige, dog med en lille rating overvægt til skive.
Vi kom dog godt fra start, for efter et par timer havde Kurt bragt os foran.

Svend der altid er god for en halv svigtede heller ikke denne gang.
Birgit kæmper som altid men det var ikke nok denne gang.

B-klassen
(Herning 4 og 5)

Frank vandt bonde og vandt yderlig en kvalitet, herefter var sejren let at køre
hjem. Hennings parti lå lang tid og vippede frem og tilbage, men uden jeg
nåede at se det havde Henning tabt.
Oskar spillede igen en solid kamp var lige det skarpere i slutspillet der gjorde, at
han kunne hente en sejr.
Ulf var ude i en meget spændende parti, men også han fandt de rigtige
løsninger til sidst. Jeg kom ret hurtig til at stå dårlig, fik mig kæmpet tilbage til en
god stilling, hvorefter jeg tabte på tid.
(Ref.: Arne Sørensen)

1. Runde (Herning 4 mod Herning 5)

3. Runde

En ny turnering startede men at de 2 Herninghold skulle mødes i B-rækken.
Per mod Peder, en kamp jeg ikke så meget til pga. rigelig at se til i egen kamp.
Men ud af øjenkrogene så det ud til at Per stille og rolig tog overmagten og
sejrede.

Holstebro var stærkest på de 4 øverste brætter hvorimod vi var favoritter på de
4 nederste, så det kunne blive lidt af hvert.
Vi havde igen fået Kurt med og der gik ikke mere ind godt en time før han
havde bragt os foran.
Svend vandt ret hurtigt en kvalitet og bragte os yderlig foran.
Birgit var den tredje på lystavlen men måtte nøjes remis.
Oskar spillede igen et solidt parti, trods ca. 200 mindre i rating, havde han
fuldstændig styr på kampen.
Jeg klarede en remis hjem da slutspillet endte med uens farvede løbere.
Tilbage sad Frank og Ulf og kæmpede bravt, men de måtte begge se sig slået i
slutspillet, men da var sejren allerede i hus.
(Ref.: Arne Sørensen)

Thomas der i bytuneringen havde tabt til sin modstander Hans, var opsat til at
tage revanche. Det lykkedes for Thomas at erobre en bonde i starten, men blev
alligevel truet inden Thomas fik stabiliseret stillingen og satte et kraftig
bondeangreb ind og vandt.
Kurt mod Niels J. Her kom Kurt bedst i gang og vinder en bonde. Kurt udvikler
partiet positiv for ham og en bonde iler afsted for at blive til en dronning, denne
angreb koster Niels J. dyrt og Kurt får sin anden dronning og vinder partiet.
Aftenens sidste kamp er med Martin og Nasser. Her fik Nasser en god start og
vinder en officer for en bonde. Men langsom får Martin erobret flere bønder og
afbytninger. Mod slutningen har Martin 4 fribønder og det var for meget for
Nasser, der må man sige kæmpede til det sidste.
Selv om Herning 4 vandt en sikker sejr på papiret, var holdet nu ikke så
overlegen, alle havde en god og forholdsvis lige kamp.
(Ref.: Thomas Stubkjær)

2. Runde (Herning 4)

Vores 2. kamp var mod Kjellerup der var noget højere ratet end vi var.
Per skulle blive den første der tabte. Bliver overrasket af en aggressiv springer
med dronning i baggrunden og opgiver.
Så blev det Martins tur, Martin havde ellers godt styr på spillet og var truende,
men en springertræk fra modspilleren tog fuldstændig en drejning af partiet og
Martin måtte kort efter opgive.
Thomas havde stor respekt for sin modspiller og var meget tilbageholdende i
spillet. Det blev til en del afbytninger, og da bønderne blev mere og mere låst,
og ingen kunne komme igennem til noget tog man remis.
Det samme skete i Kurts parti, der for mig at se var jævn lige fra start til slut.
(Ref.: Thomas Stubkjær)

2. Runde (Herning 5)

3. Runde (Herning 4)

Med lidt bange anelser kørte vi mod Ikast. De var noget stærkere end os og et
afbud fra Per, der var blevet syg, gjorde det ikke nemmere. Men det gik nu ikke
så galt.
Kurts kamp mod Henning Pedersen så jeg ikke meget til, men den rutinerede
Henning kørte vist en sikker sejr hjem.
Martin så jeg var ude i en noget kompliceret parti. Var truet, men lavede en flot
afslutning og vandt, måske lidt heldig.
Vores indkaldte reserve Peder Henry kom lidt dårlig fra start, tabte en bonde og
stod ikke for godt, med spillede sig op og en fremstormende bonde kunne ikke
forhindres at give dronning. Sejr til Peder H. på flot spil.
På dette tidspunkt tilbød Thomas Remis, men modstanderen ville lige give sig
selv en chance mere. Det blev en lang lang parti, men Poul satsede og vandt.
Resultatet 2 - 2 kunne vi være godt tilfreds med.
(Ref.: Thomas Stubkjær)

3. Runde (Herning 5)

Efter vi i første runde blev sat på plads af Herning 4. Skulle vi prøve om, vi
kunne klare os bedre mod Skive.
Da vi ankom, var Herning 3 lige kommet, de skulle også spille mod Skive, det
kan godt have en fordel. Birgit forhørte straks efter vi var ankommet, om ikke vi
skulle fylde bilerne, efter som vi blev færdige med at spille, sådan at vi ikke
behøvede at vente på hinanden. Det blev der ikke brug for, måske en anden
gang.
Mod Skive skulle vi have en mulighed for at klare os, men det går som bekendt
ikke altid som forventet. Nasser og Hans fik remis, Peder Henry og
undertegnede tabte.
Efter spændende partier kunne vi køre mod Herning med et point i behold efter
to kampe og håbe på bedre held i næste kamp.
(Ref.: Niels Jørgen Ottosen)

Sejr til Herning 5!
Efter to nederlag i træk skulle vi prøve kræfter mod Lemvig 2. Styrke listerne
viste at der var udsigt til spændende partier.
Nasser fik hurtig byttet brikker med sin modstander og vandt ret hurtig.
Peder Henry tog mod remis.
Selv stod jeg godt, indtil jeg slår en bonde med dronning, i stedet for med løber,
hvorved jeg taber en løber, var derfor heldig med at få remis.
Hans spillede længst og fik gevinst.
Hermed blev det 3 – 1. Det blev hermed en god skakaften.
(Ref.: Niels Jørgen Ottosen)

KALENDER 2013

C-klassen

1. Runde

2. Runde

3. Runde

2013
Dag Dato Aktivitet
JANUAR
Lø
5
Ma
7
Sø 13
Ma 14
Ma 21
Sø 27
Ma 28

'Årets Første Træk 2013'
Klubturneringen 7. runde
Holdkamp 1. Div. + Mesterhold
Holdkamp A + C-hold
Midtjylland Open 1. runde
Holdkamp Mesterhold
Holdkamp B + C-hold

FEBRUAR
Ma
4
Ma 11
Sø 17
Ma 18
Ma 25
To 28

Midtjylland Open 2 runde
Vinterferie
Holdkamp Mesterhold
Holdkamp
Midtjylland Open 3. runde
Udsatte kampe Midtjylland Open

MARTS
Sø
3
Ma
4
To
7
Ma 11
Ma 18
On 20
Ma 25

Holdkamp 1. div + Mesterhold - sidste runde
Holdkamp B + C-hold - sidste runde
Holdkamp A-hold - sidste runde
Midtjylland Open 4. runde
Midtjylland Open 5. runde
Generalforsamling 9. Hovedkreds i Vinderup
Udsatte kampe Midtjylland Open

APRIL
Ma
8
Sø 14
Ma 15
Ma 22
Ma 29

Midtjylland Open 6. runde
Pokalskak
Midtjylland Open 7. runde
Hyggeskak - Lynturnering
Generalforsamling

