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e-mail: hamborg@post10.tele.dk
Kasserer: Arne Sørensen, Spinkebjerg 49, Gjellerup,
7400 Herning, tlf. 97 11 87 04, e-mail: gitte-arne@mail.dk
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Formanden har ordet

Kommende turneringer:

Holdturneringen er slut for i år, og som ventet rykkede Herning 1 igen
op i 1 division efter en suveræn 1 plads. I mesterholdet klarede
Herning 3 sig flot fri af nedrykning og er klar til ny sæson i
mesterrækken. De øvrige hold opnåede sekundære placeringer –
dog skal alle hold roses for en flot indsats.

Hurtigskak i Vorgod
start 6. maj 2014

Midtjylland Open 2014 nærmer sig sin afslutning, dog kan
slutslutningen ikke være med i dette nr., men bringes på nettet, og i
næste nr. følger i fyldig referat.
Vores skak sæson er nu ved at være slut. Dog vil jeg opfordre alle til
at komme med til generalforsamling mandag 28. april – her ser jeg
gerne, at der er nye ideer / forslag til nye tiltag i klubben. Sæsonen
slutter af med vores velkendte forårsarrangement lørdag 3. maj.

Sidste tilmelding 2. maj 2014

Forårs EMT Holstebro
start 1. maj 2014
Sidste tilmelding 25. april 2014

Sønderjysk EMT 2014
weekend 9.-11. maj 2014
Sidste tilmelding 27. april 2014

Hen over foråret kan de af klubbens medlemmer, som stadigvæk er
skaksultne deltage i aktuelle turneringer.
Klubben starter den nye sæson op med Herning Byturnering 2014
mandag 18. august.

Indledende runde 9. HK i pokalskak
(4 mands hold)
27. april 2014

God sommer.
Sondex Cup 2014 i Kolding
Weekend 2.-4. maj 2014
Sidste tilmelding 23. april
max. antal 120

HERNING SKAKKLUB
Bestyrelsen

Herning, april 2014.

Herning Skakklub
Bestyrelsen

Herning, marts 2014.

Kære klubkammerat!
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling mandag d. 28 april 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.
a. ”Bjørnens” fremtid.
b. Oprydning efter klubaftener.
c. § 4, stk. 2 i klubbens love foreslås affattet således: ”Klubbens generalforsamling afholdes i
Herning og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel enten i skriftlig form eller ved
elektronisk post til samtlige medlemmer og skal indeholde dagsordenen.”

FORÅRSARRANGEMENT D. 3. maj 2014.
Klubbens medlemmer indbydes herved til en forhåbentlig hyggelig
sammenkomst lørdag d. 3. maj i klubbens sædvanlige lokaler på
Vestervangskolen.
Der startes med morgenmad – og en lille ”skarp” – kl. 9.
Derefter spilles der en hurtigturnering med 10 minutters
betænkningstid til hele partiet pr. spiller plus et tillæg på 5 sekunder
pr. træk.
På et passende tidspunkt vil der blive serveret en italiensk buffet.
Klubbens betaler hele arrangementet(incl.præmier) - minus et gebyr
på kr. 50,- og drikkevarer, der kan købes til købmandspriser.

7. Valg af kasserer (Arne Sørensen er på valg).
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer(Steen Juul Mortensen og Kurt Degn er på valg)

Tilmelding til Arne Sørensen enten i klubben eller pr. telefon(97 11 87
04) eller e-mail gitte-arne@mail.dk senest fredag d. 25. april.

9. Valg af to suppleanter(Kurt Kibsgaard og Frank Alkærsig på valg).
10. Valg af to revisorer(Ole Mikkelsen og Ole Østergaard) og en revisorsuppleant(Kurt Kbsgaard er på
valg).
11. Valg af udtagelsesudvalg (Erik Søbjerg, Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen er på valg).

Samtidig betales et depositum på kr. 200,-, hvoraf de kr. 150,tilbagebetales, når man møder frem til arrangementet d. 3. maj.

12. Eventuelt.

Betaling kan foregå i klubben eller via netbank,
reg.nr.7620, kontonummer 4604664.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Tilmelding registreres først, når man har betalt.

Steen Juul Mortensen
Sekretær

Bestyrelsen håber på talstærkt fremmøde.

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

Med venlig hilsen
Steen Juul Mortensen
Sekretær
P.S. HUSK GENERALFORSAMLING MANDAG D. 28. APRIL.

DM tur til Skørping 2014

Endelig var Magnus og Rasmus lørdag den 22. marts 2014 med ved
det jyske mesterskab, som blev spillet i Silkeborg.

Efter ønske fra flere i klubben arrangerer Herning Skakklub en
1 dags tur fredag 18. april, hvor der er mulighed for at se kampe i
landsholdsklassen – være med i analyselokale - deltage i lyn DM om
aftenen.

Også disse turneringer endte uden topplaceringer til klubben.
Resultater fra alle disse turneringer kan ses via Dansk Skoleskaks
hjemmeside.

Transporten foregår fra klubben i privatbiler – klubben betaler
transporten. Tilmelding senest mandag 14 april i klubben eller pr.
mail hamborg@post10.tele.dk

Endvidere har Simon Amdi og Jakob Krukow Mogensen spillet med i
alle Herning Skakklubs turneringer i sæsonen – byturneringen,
klubmesterskabet og Midtjylland Open, mens Rasmus Broch Jensen
spiller sin første turnering i den igangværende Midtjylland Open.
Han har bl.a. spillet følgende parti.

J.L.J.

Herning Skoleskak i sæsonen 2013-14
I denne sæson har vi haft 14 spillere til at spille i Herning Skoleskak.
Nogle har vi hurtigt fået jaget væk igen, men de fleste kommer igen.
Dem forsøger jeg så at lære noget om skakspillets mysterier. I hvert
fald de få af dem, som jeg selv kender noget til.
Vi havde 6 spillere med ved mesterskabet for det tidligere Ringkøbing
Amt. Turneringen var slået sammen med den tilsvarende for Viborg
Amt og blev spillet i Vridsted.
De kvalificerede sig alle til at deltage ved det danske mesterskab i
skoleskak, som blev spillet i Odense i slutningen af november 2013.
Det var Simon Amdi, Magnus Merrild, Rasmus Broch Jensen, Emil
Næss Kjærsgaard, Alex Daunoras Nielsen og William Daunoras
Nielsen. De to sidstnævnte valgte dog at blive hjemme.
De fire øvrige deltog sammen Alexander Jessen, som var kvalificeret
via sit ratingtal.
Ingen af dem fik dog placeringer helt i toppen og Alexander må se i
øjnene at skal han vinde et danmarksmesterskab bliver det ikke i
skoleskak.
Desuden har Eva Marie Ejlersen deltaget ved pige-DM, som blev
spillet i Nr. Åby på Fyn i starten af marts 2014.

Rasmus Broch Jensen, Herning Skoleskak – Jens Vistisen, Herning Skakklub
Midtjylland Open, 24.03.2014
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Df5 4.Ld3 Dg5 5.Le4 Sf6 6.d3 De5 7.Sf3 Dc5 8.Le3 Db4
9.a3 Dxb2 10.Ld2 Db6 11.Le3 Db2 12.Ld2 e6 13.Db1 Dxb1+ 14.Sxb1 Sxe4 15.dxe4
Sc6 16.0–0 g6 17.Lc3 Tg8 18.h3 b6 19.Lf6 Lg7 20.Lxg7 Txg7 21.Sc3 La6 22.Tfd1
Td8 23.Txd8+ Sxd8 24.Se5 f6 25.Sg4 f5 26.exf5 exf5 27.Sf6+ Kf7 28.Sfd5 Lc4
29.Te1 Se6 30.Te3 c6 31.Sb4 c5 32.Sc6 Kf6 33.Se5 La6 (b5 var nødvendigt) 34.Sd5+
Kg5 35.g4 (Sf3 vinder en officer og var bedre) Sf4 (?? giver mulighed for at sætte mat i
3 og sådanne chancer skal man ikke give spillere fra Herning Skoleskak) 36.Sf3+ Kh6
37.g5+ Kh5 38.Sf6# 1–0
Leif Hamborg

Holdturneringer

Runde 6

2. Division, gruppe 4

Runde 6

Kunne vi levere et godt resultat havde vi chancen for at forlade
sidstepladsen, men sådan gik det ikke, vi er stadig ½ point efter
Vorgod.
Runde 7

Mesterrækken

Det så ellers pæn ud de fleste steder. Så fejlede Finn, skulle lige ned
og have en gratis bonde med sin løber der blev låst og det kostede så
meget at Finn tabte.
Pludselig havde Kurt også tabt, så ikke meget til dette.
Thomas spiller remis i en helt lige kamp.
Så taber Arne, havde ellers styr på spillet, men fejlede på sin bageste
linje.
Kirsten var voldsom angrebet, men kom dygtig ud af problemerne
med en løber ekstra for en bonde. Men det var ikke nok til sejr, partiet
endte remis.
Svend kom bagud med en bonde og det gjorde udslaget, Svend
kunne ikke holde modstanderens fribonde og opgav.
Birgit kom godt fra start og fik sin d-bonde på d 6, hvilket var meget
generende for modstanderen, han kunne ikke komme ud med noget
som helst, der var reelt inden tvivl om udfaldet, Birgit vandt.

Kjærulf var nu sidst mand, vi var nogle der kørte hjemad med den
overbevisning at Kjærulf nok skulle køre sejren hjem, da han stod klar
bedst og havde 2 bønder mere end sin modstander.
Men da vi var kommet til Herning ringede Birgit og fortalte at Kjærulf
havde tabt, lavede nogle fejl og tabte, så vi er stadig sidst i vores
pulje.
Referent
Thomas
Runde 7

Frank fik foræret en bonde og vandt til sidst et løberslutspil. Martin
pressede først på dronningefløjen, så på kongefløjen og fik lidt heldig
en officer foræret. Jeg spillede endnu en gang mod Keld Sandal
Pedersen. Jeg har tidligere spillet mod ham, som regel med hvid og
har præsteret at lave samme fejl i 2 partier. Dette skete dog ikke
denne dag. Efter 2 timers spil og 15 træk tilbød Keld remis og jeg tog
med glæde imod.
6½ point uden tabspartier kan vi kun være tilfredse med.
Topscorer på holdet blev Jens Lund Jensen med 6 point af 7 uden
tabspartier.
Søren Gøgsig

Sidste runde i mesterrækken blev afholdt af Skive Skakklub.
Vi kunne hverken rykke op eller ned, men havde dog en forventning
om at kunne vinde over Ringkøbing. 1. kamp blev vundet uden spil,
da Ringkøbing kun stillede med 7 mand. De havde venligst informeret
Jens lørdag, så vi ikke behøvede at stille med 8.
Kurt Kibsgaard, som var reserve for Steen Funch, valgte dog at tage
med og heppe
.
Ole Østergaard var først færdig. Han stod lidt presset (min vurdering!)
efter åbningen, men fik remis. Leif spillede godt og vandt hurtigt en
officer og partiet. Jens´parti var meget lige.
Knud Erik byttede stort set alt af og tilbød remis. Efter få træk valgte
Jens at tage imod. Holger (vor klubmester!) pressede, vandt en officer
og da han vandt en mere ønskede Johs. Christensen ikke at
fortsætte.

Turneringsafslutning i Skive, hvor kravet var at komme foran Vorgod
og undgå nedrykning.
Kravet blev opfyldt med vores 4 - 4 mod Lemvig og Vorgods nederlag
med ½ - 7½ mod stærke Thy.
Kurt kom til at tage en forkert brik og tabte sin dronning og gav op.
Svend spillede en flot Remis. Thomas taber. Henning kører sikkert
sejren hjem.
Per vinder på modstanderens tid der udløb før de 40 træk, men stod
bedst.
Kjærulf tar en remis, jeg synes ellers at han stod bedst.
Birgit tilfører sig endnu er sejr og har gjort det flot for holdet i denne
turnering.

Arne må ha været noget mør i hovedet, efter over 5½ times skak. En
kamp der bølgede frem og tilbage, men endte med et nederlag for
Arne.
Hen på aftenen ringede Birgit holdleder, at vi spiller i mesterrækken
igen næste år, hun havde analyseret nedrykkerne fra divisionen og
mener sig sikker på at vi bliver.
Thomas

Ikast byttede plads med Vestsalling og vandt B-rækken.
Efter en spændende turnering og gode kampe, synes jeg det har
været godt.
Niels Jørgen Ottosen
C-rækken

B-rækken

Runde 6

Runde 6
(Herning 6 oversidder i 6 runde)
Runde 7
Runde 7

Sidste runde i B-rækken.
Alle hold var samlet i Herning. Det var i sidste runde det skulle
afgøres.
Ikast og Vestsalling havde begge mulighed for at blive nummer 1.
Herning og begge hold fra Skive, havde alle mulighed for 3.pladsen.
Vorgod og Lemvig kæmpede for at undgå sidstepladsen.
Alle hold havde dermed noget at spille for.
Vi fra Herning spillede med Skive 4 og fik 1,5 points, lige nok til at
blive på 3.pladsen.

SKAK friaften.
Fredag den 14. marts var der dækket et festbord på 1.sal på ”Cafe
Poulsen” i Herning. Lokalet var meget velegnet til at huse personer,
der en aften om ugen er vant til at omgås både kongen og
dronningen.

Kalender 2013 / 2014
Marts
man 31 7. Runde Midtjylland Open

Stemningen kunne måske forventes at blive lidt mat, da det var
Herning skakklub med ”påhæng” der var reserveret til. Men nej,
sådan gik det ikke – der skulle slet ikke spilles skak – ingen blev sat
mat, så alle bevarede det gode humør.
24 feststemte og forventningsfulde personer dukkede op og fyldte
lokalet med snak og latter.
Tjenerne fik travlt med at opfylde alles kulinariske ønsker ned til
mindste detalje. Det var en fornem betjening og lækkert mad i
særklasse. Det lykkedes vist for de fleste at fortære den bestilte
portion!
Det var gemytligt og hyggeligt at være med til, og tiden fløj af sted.
Ved 22-tiden lukkede ”Cafe Poulsen” officielt. I løbet af en halv times
tid derefter begyndte der at blive opbrud.
Stor tak til skakklubbens lokale ”kantinedame” – stedet hvor trådene
knyttes - for et godt initiativ og et fint arrangement.
Fra pålidelig kilde forlyder det, at der på hjemvejen blev foretaget
research forskellige steder i Hernings aften og natteliv. Så måske
dukker der en invitation op til næste forår igen? Vi er klar!
Niels Jørgen og Karen

April
man

7 Hyggeaften

man 14 Hyggeaften
man 21 Påske
man 28 Generalforsamling

