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Sæsonen 2013/2014 er godt i gang.
Herning Byturnering har i år 72 deltagere med i turneringen.
Resultaterne kan følges på klubbens hjemmeside.
I dette års byturnering har vi efter 2. runde flyttet lokaler til Snejbjerg
Skole – pga. renovering på Vestervangskolen. I skrivende stund ved
vi ikke, hvornår vi kan få vores normale lokaler igen.
Til den ny sæson kan jeg byde såvel gamle som mange nye
medlemmer velkomne i klubben.
Holdturneringen til denne sæson har Herning igen 6 hold med. Det
udfordrende til denne sæson bliver, at vi for 1. gang i klubbens
historie har 3 søndagshold med. Divisionsholdet som er nedrykker
må påtage sig favoritrollen til oprykning.
Herning har mange spillere, som deltager i turneringer i 9. HK – som
også er omfattet af en grand prix.
Senere på sæsonen vil vi forsøge igen at holde en lørdag, hvor nye
medlemmer af velkomne. Så hvis klubbens medlemmer kender nogle,
så vær opmærksom på dette. Dato kommer senere.
God sæson.

Kommende turneringer

Ringkøbing weekend EMT 2013
4-6 oktober 2013
(tilmeldingsfrist 30. september 2013)

Skive Byturnering
start 11 oktober 2013
(tilmeldingsfrist 7 oktober 2013)

Kjellerup Hurtig skak
13 oktober 2013
(tilmeldingsfrist 7 oktober 2013)

Generalforsamling mandag 29/4 2013
Antal fremmødte medlemmer 22 (+Anette Hamborg)
1) Valg af dirigent. Kristian Graversgaard blev valgt. Han kunne konstatere at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt (i Bjørnen) og at forsamlingen dermed
var lovligt og beslutningsdygtigt.
2) Formandens beretning.
Jens Lund Jensen (JLJ) fortalte at denne generalforsamling var den 15. siden
sammenslutningen af de 2 skakklubber i Herning.
Han delte beretningen op i en ekstern og intern del.
Eksternt:
JLJ er med i 9. Hovedkreds (9. HK)bestyrelse. Her er antallet af medlemmer
uændret fra sidste år.
Junior DM var blevet aflyst pga. manglende enighed med Tjele Efterskole. Der
forsøges at finde en anden arrangør til de kommende.
Et forslag fra DSU til en ny struktur i holdturneringen var der ikke tilslutning til
fra bl.a. 9. HK og forslaget blev nedstemt under unionens delegeretmøde i
Påsken.
Ny formand for 9. HK er Jesper Dürr Christiansen. Erik Søbjerg er ny juniorleder
og har ansvaret for hjemmesiden. Aksel Hansen, Holstebro Skakklub er ny
kasserer.
Skanderborg vandt årets holdturnering og GM Davor Palo vandt EMT.
DSU har fået fornyet hjemmesiden og JLJ fortalte rosende om denne.
http://www.skak.dk/
Internt:
Arrangementet ”tag en ven med til skak” blev afholdt i Herning og deltagerne
havde en hyggelig dag.
Sæsonens turneringer i Herning var:
Byturneringen hvor Niels Jørgen Friis Nielsen og Thomas Jepsen delte
førstepladsen, da ingen af dem ønskede at spille omkamp. Turneringen havde 64
deltagere mod 70 året før.
Årets 1. træk med 60 deltagere. Jens Ove Friis Nielsen vandt en særdeles stærk
øverste gruppe.
Midtjylland Open med 66 deltagere. Her tog Jesper Maul Videriksen sig af 1.
pladsen.
Klubturneringen blev vundet af Jesper Maul Videriksen.

Til årets pokalskakfinale deltog Herning med et elite- og et juniorhold. Begge fik
sekundære placeringer. Af lokale placeringer nævnte JLJ at Holstebro fik en 3.
plads i seniorrækken.
4-byturneringen blev afholdt i Skanderborg med deltagere fra Skanderborg,
Rokaden (Randers), Silkeborg og Herning. Herning endte sidst, efter at have
vundet de 3 foregående år.
I holdturneringen havde vi 6 hold med. 1. holdet rykkede ned fra 1. division. 2.
holdet blev i Mester og 3. rykkede op i Mester. Det giver 3 søndagshold i næste
sæson med udfordringer for holdlederne. 4., 5. og 6. holdene (2 i b-rækken og 1 i
c) klarede sig alle udmærket, dog uden at slutte i toppen.
Hver mandag fra 17.30-18.30 underviser Leif Hamborg nogle håbefulde børn i
skoleskak. Søren Gøgsig står for det administrative.
JLJ har hvert år i samarbejde med nogle fritidsklubber i Herning Kommune nogle
dage med skakundervisning. Der afsluttes med et fælles stævne. Ca. 50 børn
deltager i dette.
Kurt Kibsgaard og Birgit Dithlevsen deltager i Herning Kommunes Spor 12
arrangementer.
Kjærulf Egeberg står for vores udmærkede hjemmeside og er hurtig til
opdateringer. Kurt Degn står for vores klubblad Bjørnen
I Herning Skakklub er der forskellige sociale arrangementer. Sidste mandag i
december slutter vi af med gule ærter/pizza. Der er blevet afholdt en
bowlingaften, spisning på Café Karma, forårsarrangement med italiensk buffet.
JLJ nævnte en pensionistklub, dog uden at komme nærmere ind på dette.
Klubben får økonomisk støtte fra Herning Kommune (udover gratis lokaler).
Dette sker via ”blandede foreninger” hvor JLJ er blevet valgt som suppleant til
bestyrelsen.
Herefter var det tid til præmieuddeling. Klubturneringen gav følgende
præmietagere:
Basis 3:

Simon Amdi
Jens Vistisen
Dennis Gottenborg

Basis 2:

Svend Bang
Thomas Stubkjær
Birgit Dithlevsen

4 point
3½ 3½ 5½ point
5½ 5–

Basis 1:

Frank Alkærsig Rasmussen
Oskar Aspegren
Per Gram Pedersen

3½ point
3–
3–

Mester:
klubmester

Jesper Maul Videriksen

6 point og dermed

Steen Juel Mortensen
Holger Vestergaard

5½ 5–

I årets holdturnering blev følgende topscorere:
C-rækken: Anders Hjort med 2½ point
B-rækken: Hans Jensen med 3½ point
B-rækken: Kurt Kibsgaard med 4½ point
A-rækken: Henning Kristensen med 5 point
M-rækken: Jens Lund Jensen med 4 point
1. division: Erik Søbjerg med 4 point
I årets grandprix turneringer havde flere Herning spillere vundet gavekort til
Dansk Skaksalg. Leif Hamborg, Birgit Dithlevsen, Steen Juel Mortensen, Jens
Lund Jensen og Nasser Ebrahimzadeh. A-holdet vandt deres gruppe. Dette
udløste et gavekort til klubben og en oprykning!
Der kom et enkelt spørgsmål i forbindelse med formandens beretning. Kurt
Kibsgaard spurgte, hvordan det gik med sammenlægning af hovedkredsene 5, 6
og 9. JLJ kunne oplyse at det stadig var sådan at 6. HK ikke ønskede en
sammenlægning og at situationen er status quo. Han mente at DSU´s langsigtede
plan er at opdele landet i 4 hovedkredse, mod 9 pt.
Dirigenten gjorde efter formandens beretning klart for forsamlingen at
beretningen ikke var til afstemning, kun til efterretning!
3) Fremlæggelse til godkendelse af foreningens driftsregnskab og status. Arne
Sørensen fremlagde hovedtrækkene i årets regnskab. Året gav et lille overskud på
1391, 41 kr. Kaffekassen er god for klubben og Arne roste i denne forbindelse
Jens og Anette for godt købmandskab. Efter et par spørgsmål med svar fra Arne,
blev regnskabet enstemmigt godkendt.
4) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og dette blev
godkendt. Satserne er: Seniorer 375,- halvårligt, pensionister og juniorer 325,- og
børn 250,5) Drøftelse af næste års klubturnering. Bestyrelsen foreslog samme form som
indeværende sæson med 2 store grupper. Dette blev godkendt.

6) Indkomne forslag. Ole Helmer Mikkelsen (OHM)foreslog at klubben støtter tur
til DM. Langfredag er der lyn-DM og i nogle år har en flok fra Herning brugt en
dag på dette. Det styrker det sociale blandt medlemmerne og giver chance for at
se nogle kendte/stærke spillere folde sig ud. Bestyrelsen er positivt stemt for
dette. En vejledende afstemning gav: 17 for, 0 imod, 4 blanke. OHM opfordrede
derudover klubben til at støtte skakrelaterede tiltag generelt.
7) Valg af formand (Jens Lund Jensen på valg). JLJ blev valgt med akklamation.
8) Valg af et bestyrelsesmedlem (Søren Gøgsig på valg) SG blev valgt.
9) Valg af 2 suppleanter (Kjærulf Egeberg og Niels Jørgen Ottosen på valg)
Nye suppleanter blev Kurt Kibsgaard og Frank Alkærsig Rasmussen.
10)
Valg af 2 revisorer (Ole Mikkelsen og Kurt Kibsgaard på valg) og en
revisorsuppleant (Per Gram Pedersen på valg). Ole Mikkelsen modtog genvalg.
Ole Østergaard blev ny revisor og Kurt Kibsgaard blev revisorsuppleant.
11)
Valg af udtagelsesudvalg. Erik Søbjerg, Jens Lund Jensen, Birgit Ditlevsen,
Kjærulf Egeberg og Søren Gøgsig blev valgt.
12)
Eventuelt. Her gjorde den udmærkede dirigent opmærksom på at intet kunne
vedtages, kun debatteres!
Arne Sørensen startede med at give Anette Hamborg en buket og tak for sin
indsats i kantinen. Hun blev genvalgt!
Der kom forslag om at droppe kaffepausen i klubturneringen. Bestyrelsen blev
opfordret til at overveje dette. Ligeledes blev der spurgt om man kunne uddele
præmier i klubturneringen i forbindelse med sidste runde?
Thomas Stubkjær spurgte til oprydning efter spil. Er det muligt at gøre dette på
anden vis, så man ikke skal gå hjem med dårlig samvittighed over ikke at have
ryddet op. JLJ fortalte at han var i dialog med skolen, om et nyt sted til vores
materiale. Dette kunne evt. hjælpe, så det ikke altid er de samme, som tager
slæbet.
Bo Amdi opfordrede til at man informerede nye medlemmer om at det koster at
deltage i turneringer. Så man ikke møder uforberedt.
JLJ fortalte at næste års udlandstur er planlagt til at have et eller andet med skak
at gøre. Evt. deltagelse i en turnering eller som tilskuere. Forsamlingen blev
opfordret til at komme med idéer.

Opfordringer til bestyrelsen:
Nyeste nr. af Bjørnen på hjemmesiden. Bedre navigation (så man kan bruge ”gå
tilbage” knappen) Indbydelse til Generalforsamlingen kunne også være på siden.
Suppeaften efter byturneringen?
Mere spræl i klubbladet. Dette var ikke kritik af redaktøren, men en opfordring til
alle om at komme med indlæg.
JLJ oplyste at han stopper som formand, når han fylder 60 år. Dette giver klubben
et par år til at finde en afløser.
Aftenen sluttede af med Anettes gode madder og en lynturnering.
(Ref: Søren Gøgsig)

SKAKREJSE SOMMER 2014.
Det ser nu ud til, at skakrejsen i sommeren 2014 er ved at tage form.
Det har fra bestyrelsens side været prioriteret højt, at vi på denne
rejse kunne kombinere de mere feriemæssige oplevelser med
deltagelse i en hurtigskakturnering af højst to dages varighed.
CZECH OPEN i Pardubice spilles i perioden 10. – 27. juli 2014 og
består af et større antal turneringer med mange hundrede deltagere.
Der spilles også fire hurtigskakturneringer – forskellige styrkeniveauer
– og hvis programmet bare er nogenlunde det samme som tidligere,
vil disse blive afviklet i uge 29, sandsynligvis 16.-17.juli.
Man bedes derfor RESERVERE PERIODEN LØRDAG D. 12. JULI –
SØNDAG D.20. JULI, hvis man er interesseret i at deltage, idet de
nøjagtige afrejse- og hjemkomsttidspunkter ikke kan fastlægges
endnu.
Pardubice ligger ca.100 km øst fra Prag, og en tur dertil kan
kombineres med et besøg i bl.a. Dresden og Sachsisk Schweiz, et
naturskønt område.

Mens der spilles skak i Pardubice, kan ledsagerne se på by og
omegn, og det vil nok være hensigtsmæssigt at nedsætte en gruppe,
der kan komme med forslag ikke blot til aktiviteter i Pardubice, men
også til besøgsmål på turen frem/tilbage.
Interesserede bedes kontakte undertegnede.
Prisniveauet for en sådan tur incl. kørsel, 8 overnatninger i
dobbeltværelse og morgenmad vil ligge omkring kr. 6.000,Steen Juul Mortensen

Kumo Cup 2013 i Holstebro

Der har i løbet af foråret været afholdt Kumo Cup i Holstebro, en 5
runder EMT turnering. Her har op til flere Herning spillere deltaget.
I basis 1 deltog Holger Vestergaard, og var her en på papiret kneben
favorit. Basis 1 blev en tæt affære, som først blev afgjort i sidste
runde. Det blev en delt første- plads til Skive’s Lars Agger og
Holstebro’s Mads Svendsen begge med 3½ point og nøjagtig samme
korrektion. Holger scorede 3 imod en forventet score på 3.05, hvilket
var nok til en delt 3. plads men desværre lige udenfor præmierne.
I basis 2, også kaldet ”Herning-gruppen”, deltog hele 4 Herning
spillere. Disse var Jens Lund Jensen, Leif Hamborg, Martin Winding
Ditlevsen og undertegnede. Vi kørte for det meste alle sammen i
samme bil, med Jens som chauffør. Det havde i det hele taget været
meget nemmere hvis basis 2 spillede i Herning. Første runde mødte
jeg Martin, kampen spillede vi hjemme hos ham, Martin sørgede for
kaffe og kage også medbragte jeg bræt/brikker. Det med kagen
havde Leif luret, så han kom forbi og kiggede på. Selve kampen var
en forholdsvis stille affære som endte i en remis.

I anden runde mødte Jens og Martin hinanden, det var en
spændende kamp med en åben konge og en flyvsk dronning som i
sidste ende endte med en sejr til Jens. I 3. runde mødte Jens og Leif
hinanden, det blev en meget kompliceret affære hvor det til tider så
ud til at alle brikker var i slag på samme tid. Jens kom på en eller
anden måde bedst ud af det og kunne sikkert køre sejren hjem.
I 4 runde mødte jeg Leif, Leif med de hvide, en kamp som vi spillede
hjemme hos Leif, selvfølgelig med kage igen. Det blev en meget
spændende kamp med kvalitetsoffer på f3. Vi kommer frem til
følgende stilling med sort i trækket:

Martin står en lille smule bedre end Leif, men vælger det sikre og
tilbyder remis da jeg på dette tidspunkt står til tab, og med Martin’s
halve skal bruge en sejr over formanden for at nå 2. pladsen. Det ser
sort ud for mit vedkommende, men så vælger Jens helt umotiveret at
give en springer for en bonde uden at få noget særligt for den, også
er det pludselig mig der står til gevinst i stedet. Efterfølgende overser
Jens at hans tårn bliver lukket inde af min konge og han bliver nødt til
at give en kvalitet, herfra bliver sejren kørt sikkert hjem. Skal vi bare
sige det sådan at det var en meget skuffet Martin vi kørte med i bilen
hjem, det var lige før, men kun lige før, at der var beskyldninger om
aftalt spil ☺.
I basis 3 deltog to Herning spillere, nemlig Birgit Ditlevsen og Hans
Jensen. Der var aldrig rigtig spænding om 1. pladsen i basis 3, da
Søren Agerbæk scorede suveræne 5/5, og ligner en der er på vej
tilbage efter hans formdyk. Birgit scorede 1.5 mod en forventet på 2.7.
Hans scorede 1.5 mod en forventet på 2.2. De endte derfor begge to
udenfor præmierne.
Af resultater i de resterende grupper kan det nævnes at
mestergruppen blev vundet af Niels Jørgen Fries Nielsen fra Esbjerg,
basis 4 blev vundet af Anders Ditlevsen fra Vorgod og basis 5 blev
vundet af Martin Thomsen fra Holstebro.

Sort i trækket, mat i 8.

Der er i denne stilling forceret mat i 8, kan du se det? For det kunne
jeg ikke og spillede 27. d3?? Også må man jo nøjes med en halv.
Efter 28. De6+ har sort muligheden imellem at tage imod en ”evig
skak” eller dronninge afbytning med hvid fordel.
Inden sidste runde har gruppe favoritten Jens max point 4, Martin 2½,
Leif 2 og undertegnede 2. Jens var allerede sikker på 1. pladsen men
der var stadig kamp om 2. pladsen. I sidste runde skulle Martin og
Leif møde hinanden og jeg skulle møde Jens. Jeg kom bedst ud af
åbningen, men får det afviklet det til det rene ingenting og Jens
kommer efterhånden til at stå klart bedst. Samtidig har Leif og Martin
et forholdsvis roligt parti.

Der er ikke meget andet tilbage end at sige tak til Holstebro Skakklub
for en god turnering, med masser af dramatik, intriger og til tider god
skak. Vi ses igen næste år!
Frank A. Rasmussen

Sæsonafslutning.

Jens Lund Jensen - Leif Hamborg
Holstebro Bymesterskab, 14.09.2013

22 af klubbens medlemmer samlede lørdag d. 8. juni fra
morgenstunden til sæsonafslutning bestående af morgenmad og
hurtigskak, der halvt henne i turneringen blev afbrudt af en lækker
italiensk buffet.
Hurtigturneringen fik følgende resultat:
Mesterklassen:
1. Steen Juul Mortensen, 6,5 points(7 runder)
2. Steen Bering, 6,0 points
3. Søren Gøgsig, 5,0 points
1.klasse:
1. Svend Bang, 4,0 points
2. Martin Noe, 4,0 points.
3. Kurt Degn, 3,5 points.

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Bg7 4.Sc3 d5 5.cxd5 Sxd5 6.e4 Sxc3
7.bxc3 c5 8.Be2 Sc6 9.e5 Bg4 10.Rb1 cxd4 11.cxd4 0–0 12.0–0 Bxf3
13.Bxf3 Dxd4 14.Txb7 Dxd1 15.Txd1 Sxe5 16.Txe7 Sxf3+ (med
remistilbud) 17.gxf3 Tfd8 18.Txd8+ Txd8 19.Le3 a5 20.Ta7 Lc3
21.Lh6 Lb4 22.Kg2 Te8 23.Le3 h5 24.Kg3 Le1 25.Kf4 Lc3
26.Kg3 Le1 27.Kg2 Lc3 28.Kf1 f5 29.Tc7 Lb4 30.Tc6 Kf7 31.h4 Te6
32.Tc7+ Te7 33.Tc6 Te6. ½–½
Ja, så kedeligt kan skak også være.
Birgit Dithlevsen spillede i basis 2, en monradgruppe med 10 spillere.
Hun endte med 3 points udenfor præmierækken og 1½ points efter
gruppevinderen Martin Thomsen fra Holstebro.
(Leif Hamborg)

(Steen Juul Mortensen)

Sommerferieaktivitet - August 2013

Nordkap Grill Cup 2013
Holstebro Skakklub arrangerede i weekenden 13. - 15. september
2013 Holstebro 52. Åbne Bymesterskab i skak 2013 (Nordkap Grill
Cup). Der deltog 22 spillere i 3 grupper.
Mesterklassen endte med en delt førsteplads til Rasmus Thøgersen,
Skive og Niels Jørgen Fries Nielsen, Esbjerg, som hver opnåede 4
points.
Jens Lund Jensen og Leif Hamborg deltog i basis 1, hvor de fik
henholdsvis 2½ og 2 points og spillede en dødssyg remis i det
indbyrdes opgør.
Skoleskakspilleren Tor Joensen fra Viborg Skakklub vandt rækken.

Herning Skakklub arrangerede mandag den 5. og tirsdag den 6.
august i samarbejde med Herning Kommune en aktivitet for
skoleelever fra nulte til syvende klasse.
Der deltog ca. 25 børn hver dag, heraf en del gengangere.
Kristian Graversgaard styrede begivenhederne og var turneringsleder
i en skakturnering, hvor der blev spillet om daglige præmier per
årgang, og pokaler til de to bedste samlet over de to dage.
Birgit Dithlevsen tog sig af kantinen, mens undertegnede og Thomas
Stubkjær hjalp til med det praktiske.
(Leif Hamborg)

Fredag den 3.maj 2013.
I høj sol og med godt humør og masser af mennesker på gaden i
Herning, mødtes 20 deltagere inklusiv ”damer” fra Herning skakklub til
en festlig aften på restaurationsstrøget i Herning.
Der var reserveret bord og lokale i god tid på ”Karma”. Et godt valgt
sted, der var fint og hyggeligt. Restauranten havde ikke kunnet
forudse det ualmindeligt dejlige vejr, de mange mennesker på gaden i
anledning af ”Herning fejrer 100 års jubilæum”.
Vel ankommet blev vi mødt af forskellige undskyldninger og
bortforklaringer om, at vi kom en halv time for sent, så nu skulle de
bruge bordene til andre gæster. Vi havde både velvilje og forståelse
for, at ”der må smedes mens jernet er varmt”.
Så vi blev sendt over gaden og op på loftet på ”Fox and Hounds” med
alle gode forsikringer om, den allerbedste og hurtigste betjening…og
10% på alt vi købte, altså undtaget drikkevarer! Det sidste hjalp på
velviljen.
Det viste sig at være et rigtig hyggeligt sted. Vi sad ikke ved
traditionelle borde på rækker, men i sofaer og på skamler ved lave
borde. Der var god mulighed for snak og samvær.
Menukortene blev studeret, tænderne løb i vand, og for nogen ville
øjnene have mere end maven kunne tage! Eller var det kun en
enkelt? Jeg forstår det godt. Vedkommende – der nævnes ingen
navne - er vant til at servere store portioner i kantinen, når
skakklubben spiller store turneringer.

Kalender 2013 / 2014
Oktober
man
man
man
søn
man

7
14
21
27
28

Hyggeaften – sidste frist tilmelding klubturnering
Efterårsferie
1. Runde Klubturnering
Holdturnering Div. Og M-række
Holdturnering B og C-række

November
man
lør
søn
man
man
man
tor

4
9
10
11
18
25
28

2. Runde Klubturnering
Holdturnering Div.
Holdturnering M-række
Holdturnering B og C-række
3. Runde Klubturnering
4. Runde Klubturnering
Udsatte kampe Klubturnering

December
man
søn
man
man

2
8
9
16

5. Runde Klubturnering
Holdturnering Div. Og M-række
Holdturnering B og C-række
Juleafslutning

Januar
lør
man
søn
man
man
søn
man

4
6
12
13
20
26
27

Årets Første Træk
Hyggeaften
Holdturnering Div. Og M-række
Holdturnering B og C-række
1. Runde Midtjylland Open
Holdturnering Div. Og M-række
Holdturnering B og C-række

Februar
man
man
søn
man
man

3
10
16
17
24

2. Runde Midtjylland Open
Vinterferie
Holdturnering Div. Og M-række
Holdturnering B og C-række
3. Runde Midtjylland Open

Marts

Efter en festlig aften skulle vi forcere endnu en forhindring inden
hjemturen. Baren i ”Fox and Hounds” var mere end stopfyldt, så vi
måtte kæmpe os vej gennem mylderet.
Tak for en dejlig aften til initiativtagerne.
(Niels Jørgen og Karen)

søn
man
man
man
man
man

2
3
10
17
24
31

Holdturnering Div. Og M-række
Holdturnering B og C-række
4. Runde Midtjylland Open
5. Runde Midtjylland Open
6. Runde Midtjylland Open
7. Runde Midtjylland Open

April
man
man
man
man

7
14
21
28

Hyggeaften
Hyggeaften
Påske
Generalforsamling

