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Holdturneringsplan:

Sæsonen 2008/2009 står for døren. Jeg vil her benytte lejligheden til
at byde såvel nye som gamle medlemmer velkomne i Herning
Skakklub.
Et lille tilbageblik i forbindelse med 10 års jubilæet for fusionen af de 2
tidligere Herning klubber. I maj måned afviklede vi en match mod et
islandsk hold – samt vores dejlige tur, som denne gang i uge 28 gik til
Tyskland/Polen.
Med hensyn til skoleskakken bliver denne sæson et år på vågeblus,
da vi jo som bekendt ikke kunne afvikle sommerferie aktivitet, som de
tidligere år, men vi vil gøre alt for at klubben kendt ud ad til ved en
række andre aktiviteter.
Herning Byturnering er netop afsluttet med stor tilslutning på ikke
mindre end 64 deltagere. Nu er vi netop startet med vores årlige
klubturnering, hvor vi i år er 39 deltagere i en stor åben gruppe.
Herning Skakklub har i år i holdturneringen 3 8 mands hold med i
henholdsvis 2 division mesterrækken samt A-rækken – derudover har
vi 2 hold med i C-rækken (4 mands hold).
Jeg håber selvfølgelig, at alle spillere får spillet en række spændende
partier i såvel klub og holdturnering. Derudover ved jeg, at en række
af vores medlemmer deltager i andre lokale turneringer.

1. runde 2/11 2008 (2 division og mesterrække)

Kommende turneringer:
Hurtig skak i Silkeborg

28/12 2008

Årets Første Træk i Herning

3/1 2009

Plus Office/Ringkøbing Amtsmesterskab 2009 19/1 2009
Indbydelser til disse turnering vil blive fremlagt i klubben

2. runde 16/11 2008 (2 division og mesterrække)
3. runde 7/12 2008 (2 division og mesterrække)
4. runde 11/1 2009 (2 division og mesterrække)
5. runde 25/1 2009 (2 division og mesterrække)
6. runde 22/2 2009 (2 division og mesterrække)
7. runde 8/3 2009 (2 division og mesterrække)
A og C holdene spiller i den følgende uge efter ovennævnte datoer.
Herning Byturnering 2008
Herning Skakklub afviklede vores traditionelle turnering i august og
september for 69. gang med 64 deltagere. Denne gang var det let at
være turneringsleder, da det flaskede sig sådan, at man kunne have 8
grupper af hver 8 deltagere. I øverste gruppe mesterklassen skulle
det blive spændene at følge duellen mellem de 2 forhåndsfavoritter
sidste 2 års vinder Erik Søbjerg samt Finn Pedersen (vinder af
turneringen 13 gange). Der blev aldrig tvivl om resultatet, da Finn
allerede i første runde vandt indbyrdes opgør, og han imponerede alle
ved at vinde alle 7 kampe i turneringen. Derved opnåede han tillige
et kandidatresultat.
Dermed har Finn vundet turneringen i alt 14 gange, deraf de 10
gange i træk. Det er der kun en spiller har tidligere gjort nemlig
Sigfred From.
Overraskelsen i gruppen blev vores egen Morten Storgaard, som
opnåede en flot 2 plads med 4 point.
I Basis 1 lige under mesterklassen blev veteranerne Holger
Vestergaard og Steen F. Petersen henholdsvis nr. 1 og 2 – begge
opnåede 5 point. I Basis 5 deltog vores unge talent Adam for 2 gang i
turneringen. Denne gang var han dog rykket et par grupper højere op,
men trods det opnåede han en 2 præmie med 4 point. De øvrige
præmiedeltagere kan ses i turneringsskemaerne.
(J.L.J.)

Ringkøbing 7. Weekend-EMT 3. - 5. oktober 2008

Politiken Cup 2008

Ringkøbing arrangerede igen deres årlige weekendturnering. Herning
Skakklub havde 4 spillere med.
Jens Lund Jensen spillede i basis 1 og opnåede 2½ points i de 5
kampe. Undertegnede (Leif Hamborg) vandt basis 2 med 4 points.
Jeg havde sikret sejren efter 4 kampe og havde mulighed for
maximumpoints og en stor ratingfremgang før sidste runde. Men så
”glemte” jeg at puffe en bonde frem til syvende række. Dette kunne
have givet mig en stilling med et tårn for 3 bønder. Nu faldt min stilling
til gengæld sammen, så farvel til ca. 50 ratingpoints (incl. bonus).
I basis 3, som var en monradgruppe med 10 deltagere, deltog Birgit
Dithlevesen og Martin Winding Ditlevsen. Begge endte midt i feltet,
Martin med 2½ og Birgit med 2 points. Martin begyndte ellers godt
med sejr fredag og 2 remiser om lørdagen. Her havde han klare
gevinststillinger i begge kampe, men fik ikke afsluttet godt nok.
Alle resultater kan ses på Ringkøbing Skakklubs hjemmeside:
www.fjordskak.dk
(Leif Hamborg)

Jeg, undertegnede, deltog i årets Politiken cup, som den eneste
repræsentant fra Herning Skakklub. Politiken Cup er, som nogle
måske ved, Danmarks absolutte største skakturnering, og den er
også en af de større i Europa. Dette kunne man godt se på det meget
stærke felt, på mange Gm’er og Im’er, bl.a. Peter Heine, Tiviakov,
Kuzubov, og Malakhov.
Turneringen blev arrangeret rigtig godt, og forholdene var fantastiske!
Især hvis man spillede nede ved de gode. Jeg boede omme ved min
ven Dara Akdag, også kørte vi hver dag til spillestedet.
Det blev en lidt blandet turnering, og jeg gad godt at turneringen at
allerede efter de 5 første runder, for der spillede jeg faktisk rigtig godt.
Den anden halvdel blev bare dårligere og dårligere. Om det skyldtes
dårlig psyke til sidst, dårlig form eller lysten ved jeg ikke!
Men ved sådanne store schweizer opens, så deles feltet op i
favoritter, og underdogs. Med mine 2081 (dengang), så var jeg trods
alt favorit i 1. Runde, og det gik helt smertefrit, og jeg kunne
indkassere 1. Point.

Holstebro Plus Office Cup 2008
Holstebro Skakklub afviklede i september deres årlige bymesterskab
for 47. gang – der deltog i år 33 spillere. Her af var vi 4 fra Herning af
sted. Normalt i de senere år har de afviklet denne turnering over 2
weekender. Denne gang blev det afviklet over 1 weekend. De havde
dog i samarbejde med Ringkøbing Skakklub udsat ekstra grand-prix
præmier – det krævede dog, at man deltog i begge turneringer. Leif
og undertegnede var med i Basis 1. Vi havde begge en dårlig
turnering. Jeg sluttede midt i feltet med 2½ point ud af 5 mulige,
hvorimod Leif slet ikke opnåede point. Eneste trøst for ham var nok,
at han ikke var den eneste i turneringen, som opnåede dette.
Birgit var med i basis 3, hvor hun opnåede 1½ point men undgik dog
sidstepladsen. Vores unge talent Adam deltog i basis 4 med en score
på 1 point, hvilket var under hans normale styrke. Alt i alt havde vi alle
en god og hyggelig skak weekend.
(JLJ)

I 2. Runde mødte jeg en 1800 mand, og denne gang med mere
slinger i valsen, hev jeg pointet hjem. 2 point, og jeg skulle møde Bo
Garner Christensen på 2200. Ham slog jeg efter at jeg havde fået af
vide at han er død giftig taktisk, men uduelig i slutspil. Så jeg gav ham
et par bønder, og afviklede det til et slutspil, som normalt nok var tabt.
Men nej, slutspillet vandt jeg faktisk forholdsvist nemt.
I 4. Runde skulle jeg møde min første Im’er i et koordineret parti,
russeren Boris Arkhangelsky, og han smadrede mig bare, derefter
stod Jacob Aabling på menuen. Med sine 2250, tævede han mig til
DM i Silkeborg tidligere i år, men denne gang var farverne byttet, og
jeg fik en ½ ud af det. 3½/5 mod god modstand må siges at være
mere end godkendt, men….. Det var jo kun halvdelen af turneringen.
6. runde mod en norsk Im, Torbjørn Ringdal på 2400. Jeg spillede
forkert i åbningen, og fik aldrig rettet op på det. Men han viste mig
bagefter hvordan man skulle spille åbningen, så det var jo fint.
Herefter slår jeg lige runde 7, 8 og 9 sammen. Jeg lavede nemlig en
lang rokade, en meget lang rokade. Altså jeg tabte 3 partier i streg.

Først i en Volga mod en 2200 mand, og den bølgede frem og tilbage.
Ærgerligt. Så mødte jeg Bjørn Møller Ochsner, et ungt talent, der
også deltog i ungdoms Em i år, og ja jeg tabte. Tsk, men så tabte jeg
til en gammel mand på 1900, hvor jeg bare spillede af lort. Men
hatten af for ham, for han lavede ingen synlige fejl. Jeg havde mistet
lysten til skak derefter, så den sidste runde tog jeg en hurtig halv, så
fik jeg drukket nogle kølige fadøl, og havde en super rejse hjem dag
med Jakob Glibstrup og hans kæreste.
Men alt i alt, en rigtig sjov og god uge, hvor jeg blev klogere på skak
(selvom det gav et tab på 25 ratingpoints på kontoen), og fik set
København. Jeg var inde i tivoli, og så L.O.C. live derinde. Til alle jer,
der ikke ved hvem han er, så kan jeg fortælle at det er en dansk
rapper, den mest succesfulde, og mest kendte.
(Morten Swayne Storgaard)
Skaktur til
HANSESTÆDERNE
Eller
”Seven und seventlig Gensen”, som Valdemar d. Store udtrykte det i 1367.

Lørdag d. 5. juli 2008 startede Herning Skakforenings tur til
Hansestæderne fra Banegårdspladsen i Herning. Med skakturen til
Kreta for nogle år siden i tankerne, forventede man en god uge, hvor
oplevelser og sociale aspekter skulle være i højsædet.
Lad det været slået fast med det samme: Begge dele blev opfyldt.
Under chefguide Steen Juuls ledelse (undertiden kommando) blev det
en indholdsrig tur gennem Schleswig, det tidl. DDR, Polen og via
Sverige hjem. Temaet var: Besøg Hansestæderne langs
Østersøkysten. Steen var grundigt forberedt, og efterhånden som vi
kom frem, blev de historiske forhold sendt i en lind strøm ud gennem
bussens mikrofon.
Efter afgangen fra Herning var første stop det efterhånden for alle
sydfarere obligatoriske stop ved grænsen for at proviantere.
Målet for første dag var Lübeck, hvortil vi ankom hen på
eftermiddagen og blev indlogeret på Gasthof ”Schwarzes Ross”.

Det var lidt af en oplevelse. Havde man vidst det i forvejen, havde
man medbragt både kort og kompas. Men efterhånden lærte man at
finde frem til værelset. Da vi kun havde eftermiddag og aften til
rådighed, luskede nogle hurtigt ned i byen, mens andre tog det mere
med ro. Bygængerne havde typisk to opgaver, der skulle løses: Enten
skulle man se den i 1942 sønderbombede, og nu genskabte
Marienkirche, eller man skulle teste den lokale ølkvalitet. Senere gik
det efterhånden op for os, at der vist ikke er nogen hansestad uden
en Mariekirke af anselige dimensioner.
Allerede første aften genoptog man traditionen fra Kreta. ”De, der vil
med ud at spise, skal møde i forhallen kl… ”. Ca. halvdelen spiste på
hotellet. Resten tog på byvandring under dække af at skulle ud at
spise. Enten var stedet for dyrt, for kedeligt eller hvad man nu kunne
bruge af undskyldninger for at gå videre og søge et andet spisested .
Endelig var alle så sultne, at man gik ind det første sted, man havde
set en rum tid og et par km tidligere. En øvelse, der i øvrigt blev
gentaget senere på turen.
De senere aftentimer blev tilbragt i hotellets hyggelige gårdhave.
Søndag morgen startede med at få lidt frisk luft uden for hotellet. Der
var tjekket ud, og man var klar til at entre bussen, men… Bussen
havde stået med strøm på om natten og nægtede at starte. Et klogt
hoved foreslog, at vi skubbede den i gang, men….. Uden strøm
kunne bremserne ikke slækkes, så den stod, hvor den stod. Der
måtte skaffes en forlængerledning til fornyet opladning.
Noget forsinket kom vi dog af sted. Sigtepunktet var rettet mod
Wismar. Undervejs krydsede man det berygtede jerntæppe nærmest
uden at opdage det. Kun skiltet ved vejsiden, der bekendtgjorde, at
man var på vej ind i delstaten Mecklenburg, var eneste synlige tegn
ved første øjekast. Det viste sig dog snart at der var et mindre jerneller grænseagtigt tegn. Kornmarkerne blev hurtigt enormt store som
et levn fra de kollektive landbrug, ligesom de spredte gårde
manglede, men hist og her så man arbejderbyerne med store
landbrugsbygninger i udkanten.
I Wismar gjorde man holdt et par timer på Markt Plats i Alte Stadt.
Man kunne derpå på egen hånd bese Rathaus, Wasserkunst, St.Marien Kirchturm, havnen eller, hvad man havde lyst til.

Fra Wismar gik det videre via Rostock til Stralsund. Byen, Valdemar
bitterligt fortrød udsagnene om ”De skrigende gæs” 3 år tidligere, idet
han i 1370 måtte underskrive en særdeles hård fredsaftale med
hansestæderne.
Som foregående aften valgte flere at vandre ned til Altstadt for at gå
en tur i havneområdet, se den enorme St. Marien Kirsche samt
dække et vist sultbehov.
Mandag morgen kørte vi over den flotte bro, flere havde set på
aftenturen, til Rügen. Vi gjorde et kort ophold i Bergen – øens
hovedby- hvor vi fra det store eksercerplads så de kejserlige
bygninger. Samtidigt holdt vi rast og indtog det primitive frokostbord.
Det foregik hver dag efter princippet. Der smøres nogle håndmadder
af de frivillige, der mente sig velkvalificeret til sådan et job. Resten på
nær chefguiden konsumerer et antal efter behov. Chefguiden sikrer
sig at alle får en snaps eller to for at få skyllet efter og desinficeret
mundhulerne. Når han så har lokket / presset vi godtroende til at tage
fra, kommer han bagefter rundt som en anden panteopkræver og
indkasserer betalingen.
Fra Bergen køres til Prora – Kolossen på Rügen. Det er et både
enormt og uæstetisk minde fra Nazitiden. 1936 påbegyndte
nazisterne bygningen af dette enorme ferieanlæg, der består af 9
flere etager høje og 5oo m lange bygninger. I alt skulle der være
plads til 20.000 familier på samme tid. Feriecenteret, der er 4,5 km.
lang skulle have 10.000 dobbeltværelser – alle med havudsigt.
Desuden indeholdt centeret sportsfaciliteter, musikhuse, fine
badestrande og ikke mindst foredragssale for opbyggelige
propagandaarrangementer. Skønt aldrig helt færdig blev det senere
overtaget af det østtyske militær, og gjort til forbudt område. Efter
genforeningen er det fredet som nationalminde 1996.
Via Greifswald og den polske grænse ankom vi tidlig aften til Szcecin
(Tidl. Stettin) ved Odra floden - en by på ca. 425.000 indb. – Så
endnu engang blev det kun til en tur i Innere Stadt.
Efter den kufferttur med skiften hotel hver aften var der lys forude. De
næste 2 nætter skulle tilbringes i Gdansk, der med sine små 500.000
indb. rangerer højt på Polens seværdige byer. Den smukke gamle
bydel er næsten som at opleve middelalderen på nær hold.
Onsdag formiddag blev en bustur med formiddagsstop inde i byen. Bl.
a. så man stedet, hvor Lech Walesa i 1980 samlede tusindvis af
tilhængere uden for skibsværftet til strejker og demonstrationer.

I dag står der et meget højt, slankt og smukt monument i stål lavet på
skibsværftet. Senere var der rundvisning i centrum af en professionel
indfødt guide. Det var måske eneste negative oplevelse på hele
turen. En total uengageret, kvindelig grammofonstift, der 110 %
udtryksløst lirede teksten af, i et lavt og sløvt tonefald, man ikke
forstod meget af, mens hun stod med lukkede øjne og pegede til
højre og venstre eller bagud over skulderen.. Heldigvis gav det nogle
ideer til, hvad man så selv kunne komme tilbage til senere.
Eftermiddagen blev en tur til Malbork eller Marienborg, som det
kaldes på dansk. Her havde Den tyske Orden påbegyndt
anlæggelsen af en imponerende korsridderborg i året 1270. Gennem
de næste 200 år voksede det til at dække ca. 15 tdr. Borgen, der blev
slemt ødelagt 1945 er stort set genopført og rummer ud over de
tomme sale museer mv. Det var måske turens højdepunkt, men der
kunne være brugt væsentlig mere tid, end den eftermiddag vi havde
til rådighed.
Og aftensmaden blev som sædvanlig foretaget i samlet flok. Men der
var nu nogle uomtvistelige krav til dagens ret. En eller anden havde
åbenbart hørt, at man skulle have rødbedesuppe i Polen. Havde det
været muligt havde de mest entusiastiske sikkert bestilt en 3-retter
menu bestående af rødbedesuppe, rødbedesuppe og rødbedesuppe,
For andre var torsdagen måske en højdespringer. Knap halvdelen af
deltagerne valgte en fridag i Gdansk.
Resten skulle ud på en meget lang køretur, og kom først hjem igen
hen på aftenen. Turen gik genemmen et pragtfuld landskab til Ketrzyn
eller Rastenburg, som den hed under VK 2. Målet for dagen var
Ulveskansen. Her havde Hitler en af sine hovedkvarterer. Blandt de
mange bunkere, som var hovedkvarter for pingerne – Gøring,
Bormann, Jodl, Keitel mv var bl.a. fundamentet til
konferencebarakken, hvor Stauffenberg 20. juli 1944 forsøgte at
udslette Hitler ved et attentatforsøg. I dag ligger alt som ruiner. 4.
dec. 1944 gav Wilhelm Keitel ordren: ”Wolfsschanze zur
zersprengung vorzubereiten“ hvorefter de tyske minører begyndte at
fylde de 6-8 m. tykke betonbunkere op med fra 8 til 10 tons
sprængstof. 24. jan. blev sprængningen iværksat, og kun 3 dage
senere mødte den Røde Arme op for kun at finde en ruinhob.
Hjemturen blev som nævnt lang, men det skortede absolut ikke på
humøret. Der var en sand kvidren og interesse for, hvem der først fik
øje på den næste og nærmeste stork. Da en gård dukkede op med
25-30 stykker på taget og en større flok på jorden, blev vor chauffør
blev bedt om at standse for at få taget billeder.

Han kørte uanfægtet videre. Heri var han sikkert undskyldt. Man må
ikke nævne navne, men der var enkelte personer i forreste del af
bussen, der sikkert var årsag til, at han måske havde taget høreværn
på og ikke hørte noget. Og hermed ikke et ord om, at gamle
Valdemars slangudtryk også kunne gælde i 2008.
Fredagen var til fri afbenyttelse, og de fleste brugte dagen til at tage
toget ind til og se nærmere på byen.
Kufferterne var sat på bussen, og hen under aften kørte vi til havnen
for at sejle til Karlskrona i Sverige. Herfra gik turen tværs over
hjemad. Det blev en tur, hvor man oplevede held i uheld. Just drejet
fra motorvejen for at holde rast kunne man se, at bilerne stoppede, og
en stor kø dannedes p.gr.a. et trafikuheld på Store Bælts broen. Få
min før vi atter var køreklar gik trafikken igen i gang. Timet og
tilrettelagt, som en vis Egon ville have sagt det.
Alt i alt: En meget vellykket skaktur uden skakbrikker. Man kan kun
anbefale, at de, der ikke var med, tager med næste gang og oplever
den sociale og glade stemning. Det giver et mere nuanceret indtryk
af klubmedlemmerne, end de tavse, indelukkede spillere man sidder
over for i klublokalet.
Og samtidig: Stor ros til arrangørerne.
(Kristian Graversgaard)
Islandsk storm over Herning.
Som led i Herning Skakklubs jubilæumsarrangement havde vi lørdag
d. 10. maj besøg af KR Island fra Reykjavik.
Det blev til en hyggelig eftermiddag med en dobbeltrundig hurtigskakturnering, fælles spisning med historiske tilbageblik, gaveudveksling
samt lynskak.
Som det fremgår af resultatlisten må man konstatere, at det islandske
hold var Herning overlegen på nær i toppen, hvor Herning klarede sig
rigtigt pænt.
Personlig stod jeg for 1. rundes hurtigste nederlag, hvor jeg pludselig
stod overfor valget mellem dronningetab eller mat, men fik dog
revanche i 2. runde. Desværre ikke så spektakulært men det fremgår
jo ikke af resultatet.

Under middagen underholdt de islandske gæster med anekdoter om
Bobby Fischer, som sammen med Spasskij satte Island på
verdenskortet med den berømte match i 1972 og som endte sine
dage på sagaøen.
Alt i alt et rigtigt godt arrangement.
(Kaj Jensen)
Det sportslige resultat
Herning

1

2

KR Island

1

Finn Pedersen

1-0

1-0

Gunnar Kr. Gunnarsson

2

Erik Søbjerg

1-0

0-1

Gunnar Finlaugsson

3

Morten Storgaard

1-0

1-0

Harvey G. Tousigant

4

John Noe

1-0

½-½

Jón Fridjónsson

5

Ole Østergaard

0-1

0-1

Árni Einarsson

6

Steen Bering

½-½

½-½

Hilmar Viggosson

7

Steen Funch Pedersen

0-1

1-0

Ingimar Jonsson

8

Holger Vestergaard

0-1

1-0

Gudmundur G. Thorarinsson

9

Flemming Storgaard

0-1

1-0

Dadi Gudmundsson

10

Kaj Jensen

0-1

1-0

Kristian Stefansson

11

Jens Lund Jensen

0-1

1-0

Össur Kristinsson

12

Søren Gøgsig

1-0

0-1

Stefan Thormar Gudmundsson

13

Leif Hamborg

½-½

0-1

Gudfinnur R Kjartansson

14

Kurt Kibsgaard

0-1

0-1

Sigurdur E. Kristjansson

15

Jesper Lund Thomsen

½-½

0-1

Gísli Gunnlaugsson

16

Kjærulf Egeberg

0-1

0-1

Páll G. Jonsson

17

Jens Hauge

0-1

0-1

Kristinn Bjarnason

18

Matin Dithlevsen

0-1

1-0

Grímur Arsælsson

19

Birgit Ditlevsen

0-1

0-1

Bjørn Vikingur Thordarson

20

Kristian Graversgaard

0-1

0-1

Jón Steinn Elíasson

21

Peder Henry Pedersen

½-½

0-1

Einar S. Einarsson

22

Niels Jørgen Ottosen

1-0

0-1

Árni Thor Arnason

8-14

9-13

17

27

Referat af generalforsamling mandag d. 28. april 2008 på
Vestervangskolen, 7400 Herning.
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 kasserer (Arne Sørensen er på valg).
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer(Steen Juul Mortensen og Kurt Degn er på valg).
9. Valg af to suppleanter(Kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen på valg).
10. Valg af to revisorer(Ole Mikkelsen og John Noe er på valg) og en revisorsuppleant(Kurt
Kibsgaard er på valg).
11. Valg af udtagelsesudvalg (Ole Østergaard, Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen er på
valg).
12. Eventuelt.
Ad. 1. Formanden, Jens Lund Jensen, bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog Niels
Jørgen Ottosen til dirigent, der valgtes med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt og i rette tid og
dermed beslutningsdygtig.
Ad. 2. Formanden indledte sin beretning med at konstatere, at der nu var gået 10 år siden de
to daværende klubber i Herning fusionerede – medlemstallet havde i de sidste par år været
stabilt omkring 50, mens det på lands- og hovedkredsplan havde været faldende.
I Dansk Skak Union var skakserveren nu taget i brug, og formanden udtrykte håb om, at
også Herning Skakklubs medlemmer ville benytte sig af de tilbud, som denne gav mulighed
for.
På landsplan var det også værd at nævne, at Dansk Skaksalg ApS havde fået ny daglig
leder, Steffen Pedersen.
Formanden kunne konstatere, at Herning Skakklub var en meget aktiv skakklub – foruden at
arrangere byturnering, klubturnering og amtsmesterskab stod klubben også for det
indledende stævne i pokalturneringen samt turneringen ”Årets førsdte træk”.
Klubturneringen havde haft 36 deltagere, byturneringen 56 deltagere, mens amtsturneringen
nåede op på 63 spillere.
Erik Søbjerg havde vundet byturneringen foran Ole Østergaard.
Amtsturneringen blev flot vundet af Morten Storgaard med Steen Bering på 2. pladsen.
I den indledende runde i pokalturneringen havde Herning Skakklub kvalificeret sig til
finalestævnet i Nyborg i pinsen.
Klubbens medlemmer havde været ret flittige deltagere i forskellige enkeltmandsturneringer
og hurtigskakturneringer – formanden henviste generelt til klubbladet ”Bjørnen”, hvor alle
resultater var nævnt, men ville dog fremhæve Morten Storgaards fine 3. plads på Island, hvor
han repræsenterede Dansk Skak Union.
Selvom Andreas Wiwe ”kun” er B-medlem af klubben, var der dog grund til at nævne hans
fine placering i Baltic Sea Cup og hans DM i lynskak ved DM i påsken i Silkeborg.

Formanden oplyste, at man som sædvanlig havde deltaget 2-3 aftener i Holing ved det
såkaldte Spor 12 arrangement – Kurt Kibsgaard og Birgit Dithlevsen havde her ydet en god
indsats; Kristian Graversgaard havde ledet sommerferiearrangementet på Vestervangskolen,
mens Søren Gøgsig og Leif Hamborg sæsonen igennem havde stået for skoleskakklubben.
Ole Mikkelsen havde leveret gode undervisningslektioner, som flere af klubbens medlemmer
havde overværet.
Formanden oplyste, at Herning Skakklub havde deltaget med 4 hold i Dansk Skak Unions
holdturnering; 1. holdet kunne som forventelig ikke klare sig i 1. division, mesterholdet var
blevet nr. 3, mens A- og C-holdet begge var blevet nummer sidst i respektive rækker.
Jens Lund Jensen delte derefter præmier ud i klubturneringen:
Mesterklassen:
1. Steen Juul Mortensen
2. Ole Østergaard

5 p.
4½ p.

Basisklasse1:
1.Flemming Storgaaard
7 p.
2. Brian Rothemeier
4½ p.
Basisklasse 2:
1. Morten Bennetsen
2. Jesper Lund Thomsen

6½ p.
5 p.

Basisklasse 3:
1. Kristian Graversgaard
5½ p.
2.-3. Alexander Jessen og
Niels Jørgen Ottosen 5 p.
Også til topscorerne på holdene fik præmier:
Divisionsholdet: Holger Vestergaard.
Mesterholdet: Jens Lund Jensen.
A-holdet: Henning Lund Jensen.
C-holdet: Kurt Degn
Formanden sluttede sin beretning med at nævne, at klubben i forbindelse med sit 10-års
jubilæum ville spille mod et islandsk hold, der ville gæste Herning 1o. maj.
Desuden ville der blive arrangeret en sommertur til Gdansk i Polen.
Beretningen enstemmigt godkendt.
Ad. 3. Kasserer Arne Sørensen fremlagde regnskabet, der viste et underskud på godt 1.300,
- kr., hvilket først og fremmest skyldtes stigende kørselsudgifter.
Det blev oplyst, at taksten for kørsel for eftertiden ville være kr. 1,50 pr. kilometer.
Jubilæumsfonden udviste et overskud på knapt 12.000,- kr. og en samlet beholdning på godt
110.000, - kr.
Regnskabet enstemmigt godkendt.
Ad. 4. Arne Sørensen foreslog, at kontingentet blev sat op med kr. 20,- for alle
medlemskategorier, således at seniorer for fremtiden betaler kr. 325, - pr. halvår.
Kurt Kibsgaard mente ikke, at der var behov for en forhøjelse.
Forhøjelsen blev vedtaget med alle stemmer, idet dog et medlem stemte imod.

Ad. 5. På forslag af Ole Østergaard blev det besluttet, at næste sæsons klubturnering skal
spilles efter Nordisk System.
Ad. 6. Intet under dette punkt.
Ad. 7. Arne Sørensen genvalgt med akklamation.
Ad. 8. Steen Juul Mortensen og Kurt Degn genvalgtes med akklamation.
Ad. 9. Kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen genvalgtes med akklamation.
Ad. 10. Ole Mikkelsen og John Noe genvalgt som revisorer. Kurt Kibsgaard genvalgtes som
revisorsuppleant.
Ad. 11. Ole Østergaard, Kjærulf Egebjerg og Birgit Dithlevsen genvalgt med akklamation
Ad. 12. Der førtes en drøftelse om junior- og skoleskak, og hvordan man kunne øge
interessen for denne.
Generalforsamlingen sluttede med et leve for Herning Skakklub.

Steen Juul Mortensen

Niels Jørgen

Ottosen
Sekretær

Dirigent

Dansk Skak Unions Landspokalfinale 2008.
I år valgte Herning at satse på et slagkraftigt hold i bredderækken
frem for et blødt hold i Eliterækken. Vi vandt da også som planlagt det
lokale stævne i Herning uden for megen slinger i valsen. Holdet
bestod da af Ole Mikkelsen, Ole Østergaard, Søren Gøgsig & Adam
Vergara. Søren blev topscorer med 5 af 5!
Pinsedag, søndag den 11. maj tog vi afsted mod Nyborg med Adams
far, Jerry som chauffør. Søren måtte melde afbud og et stærkt 3. bræt
blev i stedet for Steen Vitus Bering. I bredderækken må holdene i
gennemsnit have 1800 i rating efter ratingtal pr. 1.1.2008. Hernings
spillere havde ca 1780 i gennemsnit denne dato, men siden havde
Adam vundet næsten 300 i rating og Steen 50 i rating... Med andre
ord havde vi grund til at være optimistiske, hvilket vi da også var!

I 1. runde mødte vi Ribe, som er min gamle klub, og vi vandt en fin 31 sejr. Der var sikre sejre til Ole M. og Steen mens Ole Ø. måtte
arbejde lidt mere for at vinde over Ribe skakklubs nye formand. Adam
var kommet i godt selskab hos en ældre herre, der spiller godt skak
og som jeg selv har tabt til flere gange for ca 20 år siden. Han
havde ca. 500 mere i rating end Adam og det var for meget så 0-1 til
Herning på bræt 4.
I 2. runde vandt vi 2½ - 1½ over Frem fra Odense. På bræt 1 fumlede
Ole M. lidt og måtte til sidst give remis til en modstander, han normalt
ville køre sikkert over. Ole Ø. vandt hurtigt efter en brutalt overfald på
modstanderes kongefløj og Steen vandt igen sikkert. Adam mødte
denne gang en meget stærk modstander der havde 1655 i rating og
Adam tabte igen.
I 3. runde vandt vi igen 2½ - 1½ - denne gang over Haslev. Ole M.
spillede skidt i åbningen og det kunne han ikke rette op på igen og
han tabte. På 2. bræt udspillede Ole Ø. sin modstander i åbningen,
spillede så lidt ukoncentreret et par træk, modstanderen så sin
chance og ofrede springer og tårn mod kongestillingen og tilbød
remis! Ole Ø. afslog og det endte med, at han vandt, men det var lidt
heldigt... Steen fortsatte sit sikre spil og vandt igen uden problemer.
Adam viste fin moral oven på de foregående nederlag og spillede
remis med en spiller på 1535 i rating...
Efter 3 runder begyndte det at se godt ud. Herning havde 8 point og lå
delt nummer 1. Men det skulle blive bedre endnu: 3½ - ½ over SK
1968 i 4. runde! Ole M. figtede sig meget flot til remis mod Arne
Matthiesen og Ole Ø., Steen og Adam vandt alle sikkert. Adam vandt
et slutspil med konge tårn og bonde mod konge og tårn.
Nu lå Herning klart i spidsen og vi havde mødt vores nærmeste
konkurenter bortset fra Jetsmark der ventede i 5. runde. Denne runde
blev intet mindre end en KATASTROFE. 0-4 til Herning! ØV ØV ØV
ØV!!!! Adam kom ud i noget vildt noget, men havde på et tidspunkt
mat i 4-5 træk. Det så Adam desværre ikke og han tabte. Ole Ø.
overså officerstab i et træk og tabte derefter smertefrit. Steen tabte til
en modstander, der spillede rigtigt godt og Ole M. bukkede en bonde
mod en jævnbyrdig modstander og det var nok til at tabe
partiet. Kollektivt kollaps mod en stærk men jævnbyrdig modstander.
Herning var knækket!

I 6. runde tabte vi til Århus/Skolerne med 1½-2½. Et hold vi burde
kunne slå, men vi var ikke kommet os over forrige runde. Ole M.
spillede hårdt på at vinde og havde mindst remis da han kom til at
sætte et tårn i slag i tidnøden. Ole Ø. ofrede lidt tvivlsomt en bonde
men fik dog bjærget en remis. Steen vandt et fint parti over en kvinde
mens Adam igen måtte se sig besejret.
Det endte med at Herning fik 13 point og en 6-7 plads i
bredderækken. Vi havde bestemt regnet med mere, men der var en
del andre klubber, der havde valgt at stille stærkt op i bredderækken i
år: 1. Jetsmark, 16½ point, 2. SK 1968, 15 point, 3. Nyborg, 15 point.
Trods den flade afslutning havde vi en spændede og god skakdag i
Nyborg.
Mere på www.dsu.dk
(Ole Østergaard)
Holdturneringen 2007/2008
Holdkamp A-rækken d. 14. april 2008
Herning 3
Henning L. Jensen
Kurt Kibsgård
Birgit Dithlevsen
Svend Bang
Thomas V. Stubkjær
Poul Thuesen
Svend Vestergård
Jens Hauge

3½
1
0
0
½
½
1
½
0

4½
0
1
1
½
½
0
½
1

Morsø 1
Kristoffer Søholm
Jesper Nielsen
Jens Damgård
Claus Hansen
Jesper Bech
Emil Støvring
Ole Christensen
Laust Pedersen

Sidste holdkamp i turneringen var mod Morsø en kamp om at undgå
sidstepladsen. Vi var sidst, men der var kun 1½ point op til Morsø, så
det var ikke umulig at indhente.
Men det begyndte ikke for godt. Kurt tabte først, blev pludselig løbet
ned af sin modspiller. De stod ellers lige i materiel, men med den
stilling der opstod måtte Kurt opgive.
Poul fik udlignet. Havde en lang slutspild med 5 bønder mod
modstanderens 4.
Igen kom vi bagud da Jens tabte.
Det blev værre endnu. Birgit så ellers ud til at kunne spille remis, men
en aggressiv dronning og tårn kvalte Birgit, som måtte opgive.
Svend spillede remis i en meget lige kamp.

Henning tabte en bonde i startspillet. For mig så det ud, som om
Henning kunne få svært ved at vinde. Men Henning var ikke i tvivl og
kørte da også sejren i hus.
Thomas stod nok med en lille overvægt, men kunne ikke få et
slutangreb sat i gang og tog imod remis.
Til slut var der Svend V. der nu kunne udligne til 4 – 4 men i slutfasen
overså Svend et par fornuftige træk og måtte tage remis.
(Thomas V. Stubkjær)
Holdkampen mod Vorgod startede ned nederlag til Martin, mod en
stærk spillende modstander. Poul fik samme skæbne da han
pludselig kom i problemer og måtte opgive. Lidt bedre gik det Svend
B. der spillede remis i en lige kamp. Thomas spillede også remis. Han
havde dog en lille fordel i stillingen, men turde ikke sætte det
afgørende angreb ind og tilbød remis, hvilket modstanderen tog imod.
Svend V. tabte langsom terræn og måtte opgive. Birgit var også
kommet bagud og det så lidt alvorlig ud. Men pludselig trak Birgit
”kaninen” op af hatten i form af en springer og gav skak, hvilket betød
at modstanderen tabte sin dronning i næste træk og opgav.
Jens kom i store problemer og tabte. Vi var nu bagud 2 mod 5 og
skulle vi have et hæderlig resultat måtte Henning vinde. Henning var i
et meget kompliceret og spændende parti. Han fik tilkæmpet sig
overmagten, men havde meget svært ved at afgøre partiet, selvom
han havde 3 bønder mere end modstanderen. Vi skulle holdes på
linebænken til 3 minutter før sluttid før Henning fik sejren i hus.
(Thomas V. Stubkjær)

Holdturneringen 7. runde
I sidste runde af holdturneringen gik turen igen til Århus. Der skulle
nærmest et mirakel til for at , vi kunne undgå nedrykning.Et sidste
øjebliks afbud og vi var yderligere svækket.
Viby
Jesper Skjoldborg
Lars Hougaard
Peter Grove
Steen Andersen
Morten Poulsen
Kristian Seegert
Henning Matzen
Torben Rosholm

Herning
Ole Mikkelsen
Flemming Nielsen
Morten Storgaard
Ole Østergaard
Steen Bering
Holger Vestergaard
Søren Broberg
Kr. Graversgård

4,5
0
½
1
0
1
1
0
1

3,5
1
½
0
1
0
0
1
0

Graversgård stillede beredvilligt op og mødte den tidligere Herning
spiller Torben Rosholm, med en ratingforskel på 684 var der ikke de
helt store forventninger til graversgaard, han kom planmæssigt en
bonde bagud og det så temmelig sort ud, på et tidspunkt kunne han
dog slå tilbage til en remis stilling , det så han desværre ikke og
dermed var vi bagud 1-0.
Ole M. kom ind i en skarp åbningsvariant , fik en merbonde der ved
solidt spil blev ført til sejr.
Jeg spillede selv en rimelig sikker remis uden de store chancer til
nogen af siderne.
Morten spillede en megetvildt variant med isoleret bønder på h og f
linen samt kort rokade, på et tidspunkt endte det nærmest i en remis
variant men hans modstander udnyttede både tid og stilling til at
presse Morten og det endte med ser til Viby.
Resultatet af kampen betyder at vi skal ned i 2. div. Men på trods af
resultatet var det udmærket med et år i første division , for det første
er det rart at møde nogle nye hold i turneringen, men det er ligeledes
rart at se de forskellige Århus klubbers evne til at samle de forskellige
holdkampe i studenternes hus så der e mulighed for at følge så
mange kampe som muligt.Jeg tror en samling af holdkampene på
trods af lidt mere transport ville gavne interessen.
(Flemming Nielsen)

Holdjunior DM Skak 2008
På Tjele Efterskole
Herning stillede med to spillere til 9 hovedkreds hold, nemlig
Morten Storgaard (3 points) og Adam Vergara (2 points).
9HK blev nummer 6. Vinderne blev 6HK (Århus).
(KOD)
Vesterhavsturneringen
5 runders EMT
Herning var repræsenteret af Birgit Ditlevsen som dog måtte
nøjes med ½ point og en 8. plads. Var et skarpt felt med
ratinggennemsnit på 1765.
(KOD)
Vorgod Skakklubs 75 års Jubilæumsturnering
Vorgod holdte igen i år 5 runders turnering. I år med ekstra store
præmier og flot afslutningsarrangement.
Herning Skakklub stillede med imponerende 19 spillere ud af i alt 38.
I mesterklassen tog Morten Storgaard 1 pladsen, mens Jens Lund
Jensen fik en delt 2 plads.
I basis 2 blev til en delt 1-2 plads mellem Poul Thuesen og Svend
Bang.
Basis 3 blev ligeledes en Herning triump med en delt 1-2 plads
mellem Kristian Graversgaard og Adam Vergara.
I Basis 4 fik Peder Henry en flot anden plads.
Basis 5 blev ligeledes en Herning triump med en delt 1-2 plads
mellem Poul Markussen og Dennis Gottenborg
Efter sidste runde var Vorgod Skakklub vært ved et hyggeligt
arrangement.
(KOD)

Billeder fra Polen Turen 2008

Kalenderen

