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Formanden har ordet
Klubben startede sæsonen på vanlig vis med afvikling af
klubmesterskabet, hvor der var 37 deltagere med i år. Turneringen
blev afviklet i en stor gruppe, og som gav en del overraskende
resultater. Efter 7 runder blev en fortjent klubmester kåret. Det blev
Steen V. Bering. Et mere fyldigt referat følger i næste nummer.
Holdturneringen er i år repræsenteret med 5 hold. Divisionsholdet
startede flot med 2 sejre, men de sidste 2 runder er blevet til knebne
nederlag. Dog indtager klubben pt en 2 plads. Herning 2 er med i
mesterklassen, hvor de indledte med et nederlag, men har siden
rettet op med 3 klare sejre, som bringer dem på en foreløbig 2 plads.
Herning 3 skal i denne sæson i A-klassen kæmpe hårdt for
overlevelse i denne række. De har 2 nederlag – 1 uafgjort og 1 sejr.
Herning har i C-klassen 2 hold med, hvor Herning 4 har lagt sig flot i
spidsen. Det bliver spændende at følge afslutningen på
holdturneringerne.
I det nye år indledte klubben på vanlig vis Årets første træk, som i år
blev vundet af forhåndsfavoritten Jens Ove Fries Nielsen, Viborg.
Referat findes andet sted i bladet.
Jeg vil ønske alle medlemmer både nye og gamle rigtig godt nytår
med håb om et godt skakår. Jeg håber desuden, at alle vil tilmelde sig
vores hyggeaften den 23/2 med suppe og lynskak. Dette er på vanlig
vis gratis.
Kommende turneringer:
Vejle – Evans 75 år 6/2 – 10/2 2009 (sidste tilmelding 25/1 2009)
Viborg Week-end 2009 27/2 – 1/3 2009 (sidste tilmelding 23/2 2009)
Husk DM i skak afvikles igen i år i Silkeborg i påsken.
Opslag og tilmeldingslister findes i klubben

GULE ÆRTER OG LYNSKAK.
45 af klubbens medlemmer havde fundet vej til juleafslutningen den
15. december, hvor menuen stod på gule æret 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 Finn Pedersen med 7½ points af 8 mulige,
mens Ole Mikkelsen opnåede 7 points.
I 1. klasse vandt Kurt Kibsgaard med 5½ points; her besatte Leif
Hamborg andenpladsen med 5 points.
Martin Winding Ditlevsen og Kurt Degn blev nr. 1 og 2 med
henholdsvis 4½ og 4 points i 2. klasse. Her opnåede såvel Poul
Thuesen som Henning Egebjerg også 4 points, men ved
lodtrækningen trak Kurt degn det længste strå.
I 3. klasse vandt Thomas Stubkjær og Peder Henry Pedersen –
begge opnåede 3 points.
(Steen Juul Mortensen)

Julehurtigturnering i Silkeborg
Silkeborg Skakklubs hurtigskakturnering d. 28. december 2008 havde
det højeste deltagerantal i flere år. I alt deltog 94 skakspillere.
I mesterklassen (33 deltagere) vandt Jens Ove Fries Nielsen med 6 af
7 mulige points. Den tidligere Herningspiller Andreas Wive tog
andenpladsen med 5 points. For Herning deltog Ole Mikkelsen, som
tabte til Andreas i første runde og endte lige uden for præmierne.
I basis 1 (18 deltagere) deltog Leif Hamborg. Han fik 3 points i de 7
kampe.

I basis 2 (14 deltagere) deltog ingen spillere fra Herning.
I basis 3 (29 deltagere) gik andenpladsen gik til Birgit Dithlevsen (5½
point). Derudover deltog Dennis Gottenborg og Jens Vistisen. Ingen
af dem kom dog i præmierækken.
(Leif Hamborg)
4 nationers landskamp
Ca. 2 uger før den traditionsrige 4 nationers turnering, blev jeg ringet
op af juniorlandstræner Jes Harholm, og han spurgte om det var
muligt for mig at komme med. Det var det, og så var jeg klar til at
komme med, og debuterer på juniorlandsholdet. Et lidt amputeret
landshold, men stadig fint nok:
1. IM Jakob Vang Glud, Helsinge, 2443/E2444
2. Alexei Hansen, AS04, 2184/E2197
3. Alexander Rosenkilde, Tåstrup, 2131/E2164
4. Martin Hansen, Næstved, 2073/E2125
5. Jens Olaf Fogh, Mårslet, 2086/E2044
6. Morten S. Storgaard, Herning Skf., 2080/E2076
7. Dara Akdag, BMS, 2144/E2167
8. Kristian Seegert, Viby, 2121/E2073
9. Mads Hansen, FREM, 2034/E2073
10. Bjørn Møller Ochsner, Århus/Skolerne, 2043/E1974
De 4 nederste brætter er kadetbrætter, og dvs. at det er spillere under
16 år. Vores holdleder var Jesper Skjoldborg.
I år skulle 4 nationersturneringen afholdes i Lund, Sverige. Ikke den
lange rejse, hvilket også var fint, da vi skulle spille den samme dag,
som vi rejste.
Jeg var oppe meget tidligt, og jeg mødtes med de andre jyder inde på
Århus Banegård ved en 9 tiden, men der var ingen problemer med
togrejsen til København og så videre hen til Lund. Indkvarteringen gik
såmænd også fint, indtil vi trådte ind på værelset og fik et lille chok.
Hotelværelserne var små, men det værste var at der ved første
øjekast først kun var 1 seng på det der skulle være dobbeltværelser.

Der gik lige 5 minutter før vi fandt ud af at sengen kunne trækkes ned
fra væggen, så det nærmest blev en køjeseng.
Efter dette var det igen videre til spillestedet, og gåturen føltes hvert
fald som mere end 1,2 km som de havde skrevet. Lunds Akademiska
Schachklubb, eller forkortelsen LASK, havde deres egne lokaler med
dertilhørende køkken, hvor de servere ok aftensmad hver aften.
Middagsmaden og mellemmåltidssnackene var bedre end
aftensmaden. Men det de styrede fint.
Nå tilbage til runden: Dette var ikke en succes for Danmark. Vi tabte
7½-2½ til Norge, hvor vi på papiret var stærkere, men det hjalp ikke
meget. Jeg selv smed det hele væk i min tidnød, hvilket barer
unødvendigt, trist og irriterende.
Lørdag tabte vi 6-4. Jeg tabte igen. Så havde jeg og holdet tabt til på
papiret de svageste modstandere. Ikke en god start, og nu skulle vi
vinde og Sverige I for at blive 3’er. Om aftenen var El Classico i tv.
Hvert fald Dansk Tv. El Classico er Barcalona mod Real Madrid i
fodbold. Den så vi på nettet, så det var fin.
Sidste runde var heller ikke nogen succes, men trods alt et okay
resultat. Vi tabte kun 6-4 til Sverige I, og de har et rimelig stærkt hold
med blandt andet et par Im’ere på bræt 1 og 2. Jeg fik for en gangs
skyld point i denne runde. Jeg fik et halvt point mod Lucas Wickström,
en 2200 mand. Jeg stod faktisk godt med de sorte brikker, så denne
kamp er jeg tilfreds med. Dejligt bekræftende at man rent faktisk godt
kan spille noget god skak. Dette betød desværre at vi endte sidst,
som man kan se på nedenstående tabel. Jakob Vang Glud fortalte at
næsten alle, hvis ikke alle de år han havde været med, så havde DK
endt sidst.

Her er tabellen fra http://www.lask.se/fyrnationers.asp

Ellers var det sjovt at være med, og opleve nye ting og få erfaringer.
Selvfølgelig var det også godt at prøve juniorlandsholdet, og jeg vil
gerne prøve igen, og forbedre min score på ½/3.
(Morten S. Storgaard)
Årets Første Træk 2009
Hele 48 spillere deltog med Jens Ove Fries Nielsen som vinder af
mesterklassen

Det første hold vi skulle møde var Centrum, der også er i besiddelse
af en IM’er, nemlig John Rødgaard. Ole Mikkelsen fortalte mig, at han
havde forberedt sig grundigt til mødet med ham, men der kom ingen
John Rødgaard. I stedet skulle Ole møde Mogens Nielsen
(2096/2142), som spillede en omgang aggressiv skak med ofring af
en springer efter ganske få træk. Som Ole sagde mellem et par træk:
”Det er sgu ikke så ringe at stå til gevinst efter 10 træk…hehe!” Hans
modstander spillede med hovedet under armen. Og tak for det. 1-0.
Jeg svævede lidt over vandene og kunne konstatere, at vores
modstandere da virkede noget tamme. Min modstander havde i en
yderst kendt slavisk opstilling allerede brugt 40 minutter på 11 træk,
hvilket gjorde mig meget optimistisk. Med de sorte brikker lykkedes
det mig at presse min modstander langsomt bagud af banen. Med lidt
hjælp fra ham selv, lykkedes det med en skoleskakmanøvre, at lave
en binding med min løber mod hans tårn og konge, og kvaliteten var i
hus. Der skulle dog arbejdes lidt på sagen, da stillingen var lukket.
Jeg tilbød ham en giftig bonde, som han sulten tog imod. Tak for
det…nu kan jeg komme ind til din konge. Og nu stod den 2-0. Ole
Østergaard efterlyste nogle partier i Bjørnen, for at gøre det lidt
sjovere at læse. Det har han vist ret i, så her følger mit parti:
Mesud Desevac (1909/1928) - Steen Vitus Bering (1943/1998)

En dejlig dag med spillere fra mange forskellige klubber.

(Kurt Degn)

Holdturnering
1 runde i 2. division
2. November 2008
Herning 1 – Centrum
Selvom vi rykkede ned i 2.division i sidste sæson, måtte vi før runden
konstatere, at det nok ville blive svært alligevel. De andre hold så på
papiret pænt stærke ud, specielt Team Nordea (Skanderborg
Skakklub) er uhyggeligt stærke med to IM’ere på de første brætter.
Deres tre næste brætter har over 2100 i rating. Så de øvrige hold i
gruppe 3 kan formentlig blot kæmpe om 2. pladsen i år.

1. Sf3 Sf6 2. c4 c6 3. Sc3 d5 4. d4 dxc4 5. a4 Lf5 6. e3 e6 7. Lxc4 Lb4 8. 0-0
0-0 9. Ld2?! Et spildtræk uden plan efter min mening. De2, h3 eller Sh4 er
mere logiske træk, da de indirekte forsøger at få kontrol med centrum 9…a5
Den sorte løber er ikke truet endnu. Sbd7 er mere præcist. 10. Db3?! Her har
dronningen ikke den store funktion, da Lb4 ikke lige er til at flytte. Bedre er Se2
med ideen Sg3 der samtidig tvinger sort til at træffe en beslutning vedr. Lb4.
Igen er også Sh4 en mulighed for at komme af med sorts gode løber. 10…Sbd7
11. Tfe1 De7 12. Tad1 Med 12.e4 ville hvid tage initiativet 12…Lg4 13. e5 Sd5
14. Sxd5 exd5 15. Lxb4 Dxb4 16. Dxb4 axb4 12…Tad8?! 12…Lg6 er bedre for
at imødekomme e4. 13. e4 Lg4 14. Lg5 e5?! 15. d5? 15. dxe5 Lxf3 (15…Sxe5
16. Txd8 Txd8 17. Sxe5 Dxe5 18. Lxf7 Kh8 19. Le3 og jeg mister en bonde) 16.
exf6 De5 17. fxg7 Dxg7 18. gxf3 Dxg4+ 19. Kh8 med fordel til hvid h6 16. Lh4
g5 17. Lg3 Sh5 Stillingen ser nu fornuftig ud for sort, der dog inden Sh5 lige
skal have styr på et par mulige varianter. 18. dxc6 bxc6 med truslen 19. Txd7!
Txd7 20. Sxe5 med gaffel og vindende fordel til hvid. Mellemtrækket 18…Sc5
holder dog for sort, men endnu bedre er 19…Lxd7! 20. Sxe5 Kg7 vinder for
sort. 18. h3?! Lxf3 19. gxf3 Df6?! 19…Sxg3 20. fxg3 Dc5+ 21. Kg2 Sb6 22.
Ld3 og d5-bonden falder 20. Te3??

20. Kg2 er selvfølgelig bedre. Sxg3! 21. hxg3 Lc5 22. Kf2 Sb6! Inden
kvaliteten vindes skal sort forhindre hvid i at placere sin springer på feltet d5.
Springeren spærrer også ned til den svage b7-bonde. 23. Ke2 Lxe3 24. Kxe3
cxd5 25. Lxd5 Td6 Et hver-venlig-at-slå-bonden-på-b7-ventetræk. 25…h5 er et
bedre ventetræk og giver samtidig mulighed for spil på begge fløje 26. Lxb7?
Tak! 26. Db5 var sidste mulighed for modspil. Herefter falder a5-bonden og sort
må forsøge sig med h5 og g4 eller evt. h4 for at åbne stillingen. Men sort bør
stadig vinde relativt nemt. Nu er det hurtigt overstået. 26…Txd1 27. Dxd1 Sc4
28. Ke2 Db6! 0-1.

Holger blev med d4 mødt med en hollænder (f5), men efter Lg5 i 2.
træk efterfulgt af hurtig afbytning af den sorte løber med springeren
på f6, så hans modstander lidt rådvild ud. Hans officerer havde
herefter tydelige koordinationsproblemer, da han vist ikke kendte
denne variant af hollandsk. Det gjorde Holger, der udnyttede det til
fulde, og fik på et tidspunkt placeret tårnene og dronning i den åbne
e-linje. Et par taktiske manøvrer senere vandt Holger. 3-0.
Steen Funchs modstander havde med sine 300 mindre i rating ikke
den store chance. Steen tog sig god tid og bevarede en lille fordel
gennem hele partiet. Efter afvikling til et løberslutspil fik han skabt et
par sammenhængende fribønder, der ikke kunne standses. 4-0. Jens
Lund så ud til at stå en anelse i underkanten, da jeg så på brættet
efter 3 timers spil. Det videre forløb så jeg ikke, men Jens fandt vejen
og nu stod det 5-0! Centrum i nedsmeltning!
John spillede sin sædvanlige kongeindiske opstilling med de sorte
brikker. Modstanderen forsøgte tidligt i åbningen at presse med et
hurtigt e5-fremstød, og scenen var sat til et skarpt parti. Der er dog
styr på begivenhederne og John vinder en kvalitet. I en åben stilling i
slutspillet kan tårnene rigtig få lov at strække ben. Modstanderens
springer kommer på et tidspunkt lidt langt hjemmefra, som John
udnytter med et par præcies træk. 6-0!
Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, så vi skulle ned
på et enkelt bræt. Morten spillede en modtaget Dronninggambit, men
glemte vist at vinde bonden tilbage på c4! Stillingen er dog kendt og
spillet mange gange før, men kompensationen for bonden udeblev.
På et tidspunkt så det ellers ud til, at Morten havde pillet bønderne
a6-b5-c6-c4 fra hinanden med nogle smarte manøvrer. Med sin
dronning på b2 og et tårn på c1 havde han dog i processen overset,
at modstanderen kunne spille La3 med kvalitetsgevinst. 6-1.

Ole Østergaard blev med e4 mødt af Skandinavisk åbning (d5), som
jeg selv spiller med stor succes på nettet. Ofte et godt valg, da det
overrasker mange modstandere (også stærke modstandere),
samtidig med at man kan undgå teoritunge varianter. Ole ville dog
ikke slå på d5, men valgte at spille Sc3. Det skulle vise sig at være et
klogt valg, da hans modstander nu skulle til at tænke selv. Ole
kommer godt ud af åbningen og får placeret en fantastisk springer på
f5, som ikke er til at drive væk. Angrebet forløber efter bogen.
Dronningen på g3, løberen på h6, f4-fremstød, og dubblering af
tårnene i f-linjen. Det skulle jo gå galt for modstanderen…og ganske
rigtigt. 7-1! Selvtilliden har fået et hak opad!
(Steen Vitus Bering)
Holdturnering
2 runde i 2. division
16. November 2008
Herning 1 – Haderslev
4,5 – 3,5
Efter vores formidable 7-1 sejr i første runde kunne vi med et
hæderligt resultat mod Haderslev i 2. Runde tage endnu et stort skridt
væk fra nedrykningskampen i rækken. Og, ja det lyder måske
paradoksalt, at jeg taler om nedrykning efter en 7-1 sejr i første runde.
Men Skanderborgs hold er uhyggeligt stærke, så oprykning må
betragtes som urealistisk. Eksempelvis har de den polske
superstormester, Kamil Miton (2604!), på 1. brættet og IM Emil
Hermansson på 2. brættet!
Efter ca. 1½ times spil, så det meget jævnbyrdigt ud rundt omkring.
Jeg sad ved siden af John Noe og det så ud til, at han havde fået en
rigtig god stilling. En af modstandernes bønder var ved at blive
indfanget af Johns hær, og det lignede et spørgsmål om tid inden
bonden blev lagt tilbage i kassen. Ole Ø. er begyndt at lege med den
spændende Leningrad åbning i hollandsk - en åbning jeg selv har
rigtigt gode erfaringer med. Ja, hun er en tiltrækkende dame
hollænderen - hun forfører dig, men hun er svær at styre og kan
hurtigt blive din død! Problemet med hollandsk er først og fremmest,
at hvid har rigtigt mange fornuftige alternativer og derfor skal sort
have godt styr på varianterne.

For mig at se, så det ud til, at Ole blev snydt lidt i åbningen. Han kom
dog også ret hurtigt galt af sted og tabte uden de større sværdslag.
På 8. brættet vandt Kaj Jensen hurtigt en bonde. Derfra fik jeg ikke
set så meget af partiet, men det så ud til, at sejren blev ført ret sikkert
i hus. På 7. brættet spillede Steen Funch mod en anden rutineret
herre. Partiet blev dog aldrig det store sus og det endte med en
remis. Jens Lunds parti på 6. brættet var tilsyneladende en
begivenhedsløs remis. Holger på 5. brættet viste, at han er still going
strong og bogførte et tilsyneladende stensikkert point. Jeg kiggede i
hvert fald forbi et par gange og Holger så meget determineret ud, og
da jeg efterhånden har kendt Holger længe, ved jeg, at når han ser
sådan ud, ja så er der ikke meget at gøre! Steen Berings indsats på
4. brættet var tilsyneladende ligeså overbevisende. Steen leverer
normalt altid solidt håndværk og således også denne gang. Steen
spillede endnu engang mod slavisk som hvid, fik hurtigt en pæn
terrænovervægt som bare blev større og større og til sidst måtte
modstanderen overgive sig.
For John på 2. brættet gik det dog helt galt. Lige pludselig havde John
mistet damen for en officer, og derefter var det selvfølgelig slut. Jeg
fandt aldrig ud af, hvad der skete, men jeg er overbevist om, at John
stod til gevinst undervejs, så han må have hoppet i en kombi.
Desværre ender det ofte sådan for John, altså han opbygger lovende
stillinger, men ender tit med at hoppe i en dum kombi. Men i hvert fald
et ærgerligt nederlag. Mit eget parti var et rigtigt hundeslagsmål. Det
var i hvert fald mere spændende end det var korrekt!
(Ole Mikkelsen)
(Her skulle så komme et parti, som Ole venligst havde sendt med.
Pga. PC-vanskeligheder i sidste øjeblik kan red. Desværre ikke
gengive dette parti i dette nummer af bjørnen, men lover at det
kommer med i næste nummer. Beklager meget! red.)

Holdturnering
3 runde i 2. division
7. December 2008
Herning 1 – Viby
I 3. runde havde Herning hjemmebane mod Viby. På forhånd
forventede jeg en jævnbyrdig match, men troede på en smal sejr til
os.
Det begyndte meget lovende på 8. bræt:
Søren Gøgsig Broberg, Herning - Søren Jensen, Viby.
1. e4, g6. 2. Sf3, Lg7. 3. d4, d6. 4. Lc4, Sf6. 5. Sc3, Sbd7. 6. Lxf7+, Kf8. 7.
Lb3, h6. 8. Sh4, Ke8. 9. Sxg6, Tf8. 10. e5, dxe5. 11. dxe5, Sg4. 12. Dxg4,
Sxe5. 13. Dg3, opg.

Søren, der var med som reserve, flytter til Rødovre meget snart
og dette var en fin måde at tage afsked med Herning Skakklub på! Du
ønskes held og lykke på Sjælland Søren!
På bræt 1, 2, & 3 (Ole Mikkelsen, Flemming Nielsen & John Noe) blev
der efter et par times spil uden de helt store armbevægelser spillet
remis i hhv. 16, 18 & 19 træk. Det lyder måske lidt tamt, men var fint
for os, for det så ret godt ud i de resterende partier. Specielt på 5.
bræt:
Tobias R. Bøje, Viby - Steen Vitus Bering, Herning.
1. e4, d5. 2. exd5, Dxd5. 3. Sc3, Dd6. 4. d4, Sf6. 5. Sf3, Lg4, 6. Le2, c6. 7. 00, e6. 8. h3, Lh5. 9. Te1, Le7. 10. Lg5, Sbd7. 11. Dd2, 0-0. 12. Lf4, Db4. 13.
a3, Da5. 14. Se5, Lxe2. 15. Sxd7, Sxd7. 16. Dxe2, Tfe8. 17. Tad1, Lxa3. 18.
Ta1, Df5. 19. Txa3, Dxf4. 20. Se4, Sf6. 21. Sxf6+, Dxf6. 22. Dd2, Ted8. 23.
Te4, c5. 24. Tf3, Txd4. 25. Txd4, Dxd4. 26. Td3, Df6. 27. Td7, b6. 28. Dd6,
g6. 29. c3, Dg5. 30. Dc7, Dc1+. 31. Kh2, Tf8. 32. Dxa7, Dxb2. 33. f3, Dxc3.
34. Dxb6, De5+. 35. Kg1, Tb8. 36. Td8+, Txd8. 37. Dxd8+, Kg7. 38. Dc8,
Dd4+. 39. Kh2, h5. 40. Dc7, c4. 41. f4, h4. 42. Kh1, De4. 43. Kh2, Dd5. 44.
Kh1, Dd4. 45. Kh2, De4. 46. Kh1, g5. 47. Da5, Dxf4. 48. Dc3+, e5. 49. De1,
Dg3. 50. Dc1, c3. 51. Kg1, e4. 52. Kh1, Kg6. 53. Dc2, Dd3. 54. Da4, c2. 55.
Dc6+, Kg7. 56. Dc5, Df1+. 57. Kh2, Df4+. 58. opg.

Sådan! Nu stod der 3½-1½ til Herning. Det lignede mindst 1½ point i
de sidste 3 partier, så det så lovende ud!

På 6. bræt havde Holger Vestergaard hvid mod moderne benoni. Jeg
synes, Holger undervejs stod udemærket, men modstanderen
spillede godt og Holger blev efterhånden lidt presset på
uret. Holger mistede en bonde, fik ødelagt sit flotte bondecentrum
og måtte opgive i træk 39.
Jens Lund Jensen på 7. bræt havde en lidt svær men ret lige stilling
tror jeg. Der var dog nogle grimme huller i Jens stilling som
modstanderens springer kunne udnytte. Jeg ved ikke helt hvordan
Jens tabte, men med lidt held burde der være gode muligheder for at
holde remis.
Nu stod det pludselig lige!
Jeg selv spillede på 4. bræt og havde ofret en bonde i 2. træk og fået
en god/chancerig stilling. Min modstander forsvarede sig dog godt. På
et tidspunkt kunne jeg forcere trækgentagelse, men på det tidspunkt
stod Jens og Holger ikke helt så lovende længere og 4-4 mente jeg
ikke, vi kunne være tilfredse med. Set i bakspejlet burde jeg dog
have nøjes med remis, for i tidsnøden spillede min modstander stærkt
og jeg blev fuldstændig udspillet.
Det endte altså med, at vi tabte 3½-4½. Vi havde denne gang ikke
heldet og resultatet er ikke hvad jeg håbede på, men dog til at leve
med: Vi har 15 brætpoint/ 4 matchpoint og er nummer 2 i 2. division
gr. 3 efter 3. runde...
(Ole Østergaard)

Holdturnering
1 runde i Mesterklassen
2. November 2008
Herning 2 – Struer 1
2½ - 5½
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Søren Gøgsig
Jakob Madsen
Henning L.Jensen
Leif Hamborg
Arne Sørensen
Martin Noe
Birgit Dethlevsen
Martin Winding

- Finn Gasseholm
- Jan Andresen
- Flemming Kamstrup
- Tobias Madsen
- Rasmus Kvist
- Erik Pilgård
- Tor Joensen
- Benny Kamstrup

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
½-½
1-0
1-0

Struer var et af de hold vi burde kunne vinde over. Det skulle dog
hurtigt vise sig at det ikke lige var vores dag.
Jakob var den første der snublede og midstede en officer Men vi fik
udlignet da Martin Winding vandt en sikker sejr.Det så stadig fornuftig
ud,da Martin Noe spillede remis.Men herefter gik det helt galt.
Søren måtte opgive da han blev presset hårdt af et par fribønder.Leif
mistede en kvalitet og tabte. Henning havde en plan men den holdt
ikke rigtig og han tabte en officer. Jeg overså en hul i forsvaret og var
helt færdig.
Birgit fik dog pyntet lidt på resultatet ,da hun vandt efter solidt spil.
Så det blev langtfra den start på tuneringen vi havde håbet på.Tilbage
er kun at sige bedre held næste gang.
(Arne Sørensen)

Holdturnering
2 runde i Mesterklassen
16. November 2008
Lemvig 1 - Herning 2
3-5
Bent Olesen – Henning Lund Jensen
Arne Præstholm – Leif Hamborg
Hans Kelstrup – Kjærulf Egeberg
Egon Møller – Henning Kristensen
Martin Kjærgaard – Arne Sørensen
Peder Frøjk – Martin Noe
Egon Klitmøller Sørensen – Birgit Dithlevsen
Søren Hedegaard – Martin Winding Ditlevsen

Arne og Birgit vandt sikre sejre. Jeg opdagede ikke rigtig hvordan idet
kampene var ovre næsten lige så hurtigt som min. Martin Noe kom ud
i et tårnslutspil med et par bønder i overvægt og vandt ligeledes en
sikker sejr.
1-0
1-0
½-½
½-½
0-1
0-1
0-1
0-1

I anden runde af holdturneringen skulle vi til Lemvig. Lemvig er en lille
klub, som altid har haft stærke spillere på de øverste brætter, men
ingen bredde på holdet. Så det var helt efter bogen at vi tabte på bræt
1 og 2, spillede remis på bræt 3 og 4 og vandt resten. I virkeligheden
var det dog ikke helt så enkelt.
Henning Lund spillede en god kamp mod Bent Olesen, som har 2047
i rating. Henning havde givet en kvalitet, men havde tilsyneladende
rigelig kompensation med et stærkt løberpar. Men det er jo ligegyldigt
når man sætter et tårn i slag i tidnøden ved træk 40.
Jeg (Leif) spillede glimrende i 2 træk, men lavede så en grov fejl (1.
c4, Sf6, 2. Sc3, e6, 3. e4, Lb4?, 5. e5). Derefter var det op af bakke
resten af vejen og jeg kom reelt aldrig ind i kampen og måtte give op
efter 16 træk).
Ulf spillede en lige kamp mod Hans Kelstrup (2054 i rating). De endte
i et løber mod springer slutspil med lige mange bønder, hvor Ulf
ofrede sin løber for to bønder og holdt remis. Hans havde dog et
stærkt springertræk, som muligvis havde givet gevinst. Det så han
dog ikke og spillede noget andet samtidig med at han tilbød remis,
hvilket Ulf gladeligt tog imod.
Henning Kristensen var ude i den modsatte situation. Han kom ud i et
slutspil, hvor han havde tårn mod løber og lige mange bønder.
Henning turde ikke give en bonde for at få sit tårn i spil, og måtte
derfor nøjes med remis.

Martin Winding havde derimod problemer mod Søren Hedegaard.
Martin overså en springerskak fra modstanderen og tabte dermed en
officer. Søren fik endvidere stillet en Aljechin kanon op i f-linien og det
så sort ud for Martin. Heldigvis (med Lemvig øjne: desværre) fik han
slået med et tårn på f7 på et tidspunkt, hvor Martin kunne give en
skak med dronningen på c4 og derefter slå tårnet på f7 gratis. Martin
måtte dog give en kvalitet for dette, men havde via en mellemskak
overskud i bønder og vandt slutspillet nemt.
(Leif Hamborg)
Holdturnering
3 runde i Mesterklassen
7. December 2008
Herning 2 – Kjellerup 2
5½ - 2½
Henning Lund Jensen - Olaf Petersen
Leif Hamborg - Erik Ruskjær
Kjærulf Egebjerg - Ernst Jensen
Henning Kristensen - Bent Madsen
Arne Sørensen - Jesper Christensen
Martin Noe - Jørgen Larsen
Martin Winding - Benny Hansen
Adam Vergara - Erik Munk

0-1
1-0
1-0
½-½
0-1
1-0
1-0
1-0

Vi havde igen et par afbud, så det var med en smule skepsis vi tog
imod Kjellerup, men heldigvis var de i samme situation,så det gav en
vis optimisme.
Det var dog Kjellerup der kom først på tavlen,da Henning L. på den
svære første bræt måtte give sig.Men herefter var det Herning der
tog over. Leif satte et angreb ind på kongefløjen og det gav hurtigt
bonus,samme recept brugte Martin N. Martin Winding lagde et tungt
pres på modstanderen vandt en kvalitet,og så var den sejr i hus.

Henning K. havde måske en lille fordel men spillede på det sikre og
tog remis. Vor andet nederlag kom da undertegnede spillede en
noget rodet parti.Men Adam sendte os på vinderkurs da han flot
udnyttede en fejl i slutspillet. Kjærulf slog den lidt overraskende sejr
fast efter et solidt slutspil.

Holdturnering
2 runde i A-Klassen
18. November 2008
Aulum 1 - Herning 3
4–4

(Arne Sørensen)
Holdturnering
1 runde i A-Klassen
6. November 2008
Morsø 1 - Herning 3
6–2
Morsø 1
Jesper Nielsen
Jens Damgård
Claus Hansen
Jonas Plejdrup
Johannes Vestergård
Emil Støvring
Martin B. Laursen
Ole Christiansen

1
1
0
½
½
1
1
1

0
0
1
½
½
0
0
0

Herning 3
Kurt Kibsgård
Birgit Ditlevsen
Poul Thuesen
Martin Ditlevsen
Svend Bang
Svend Vestergård
Niels J. Ottosen
Jens Vistesen

En ny sæson skulle begynde. Holdlederen havde problemer med at
stille hold, der var afbud og folk stod ikke ligefrem i kø for at komme
en tur til Mors en sådan torsdag aften i november.
I sidste øjeblik måtte Jens træde til.
Og uheldene fortsatte, der var en ekstra spiller på Hernings hold
nemlig en mobiltelefon der spillede med. Det skal ikke nævnes her,
hvem der havde medbragt mobilen, men holdlederen har nok irettesat
vedkommende.
Men nu til sagen. Jeg var også en af dem der meldte afbud. Men
slippe for at skrive referat, det kunne jeg ikke.
Det fortælles fra velunderrettede kilder at Kurt tabte. Birgit satte det
hele til på under en time.
Poul kæmpede og spillede en lang og sej kamp og var den eneste
der vandt fra vores hold.
Svend B spillede også en fornuftig remis og så var der ros til Martin
for godt spil mod en stærk modspiller.
(Thomas Stubkjær)

Aulum
Keld S. Pedersen
Ivan Hesselholt
Christian Ertbjerg
Jens Ole Sejbjerg
Lars Bredtoft
Keld Sandal
Laurids Buskbjerg
Lauge Kjærgård

1
½
0
1
0
1
0
½

0
½
1
0
1
0
1
½

Herning 3
Kurt Kibsgård
Per Gram
Birgit Ditlevsen
Poul Thuesen
Martin Ditlevsen
Svend Bang
Svend Vestergård
Kurt Degn

Vores 2. holdkamp skulle spilles ude mod Aulum. Det hele begyndte i
en rolig og afslappet atmosfære. Men pludselig var roen blevet til en
voldsom larm udenfor. Der var en ungdomsskole som var i aktivitet
med nogle små, men larmende knallerter. Vi truede med at returnere
til Herning hvis ikke der snart blev ro.
Det lykkedes skoleinspektøren at få de unge mennesker til at forholde
sig rolig, indtil et møde var forbi, hvor de så kunne flyttes til et andet
område.
Kurt var oppe mod en stærk spillende Keld Sandal og tabte. Også Per
var i kanp mod en stærk herre men kæmpede sig flot til en remis.
Birgit nøjedes ikke bare med at spille en rigtig god kamp, men vandt
sit parti mod Christian Ertbjerg. Poul tabte sit parti. Til gengæld
spillede Martin en flot kamp, stille og rolig kørte han sejren hjem.
Svend B. kom pæn foran, men måtte alligevel indkasserer et
nederlag. Svend V. kørte vores 2. sejr i hus efter fornuftig spil. Kurt
kom bagud med kæmpede sig til remis.
(Thomas Stubkjær)

Holdturnering
3 runde i A-Klassen
8. December 2008
Herning 3 – Ikast 1
2½ - 5½
Herning
Scoot Christensen
Kurt Kibsgård
Per G. Pedersen
Poul Thuesen
Thomas V. Stubkjær
Martin W. Ditlevsen
Svend Bang
Svend Vestergård

½
½
0
0
0
½
½
½

½
½
1
1
1
½
½
½

Ikast
Flemming S. storgård
Henning Pedersen
Tommy Lauridsen
Brian Rothemejer
Tonny Knudsen
Kurt Nymann Olesen
Steen Vestergård
Poul Krabbe

Det var med nogen respekt vi stillede op mod stærke Ikast der havde
fået forstærkning tilsat holdet med bal. a. Flemming og Brian fra
Herning.
Men hel galt gik det nu ikke. De fleste ydede en rigtig god indsats.
Svend B. spillede remis som den første i en lige parti, hvor ingen
kunne komme til en afgørelse. Thomas havde ikke helt styr på sin h
bonde der blev taget og det efterfølgende pres resulterede i et tabt
parti. Derefter spillede Svend V. remis, han troede ellers på sejr. Men
efterfølgende analyse viste at det var ok med den ½ point. Scoot
klarede også remis, efter en lidt svag stilling angreb han og tvang
modstanderen til remis. Næste i rækken af remis var Kurt, hvis
modstander kunne sætte evig skak. Kurt kunne måske som stillingen
stod, havde håbet på noget mere. Martin kæmpede med en vis del ud
af bukserne, han var kommet i en lidt dårlig stilling. Med flot spil
reddede han holdet endnu ½ point.
Nu stod det 2½ mod 3½ til Ikast og ved brætterne sad Poul og Per
der havde rimelig styr på spillet. Men først overser Per en aggressiv d
bonde der pludselig angriber både springer og løber og dette var nok
for den tidlige Herning spiller Brian til at vinde partiet. Samme skæbne
overgik Poul, der havde en klar remis indenfor rækkevidde, men også
her kiksede overblikket og Poul tabte. En lidt ærgerlig afslutning på en
ellers god holdkamp.
(Thomas Stubkjær)

Holdturnering
1 runde i C2-Klassen
17. November 2008
Herning 5 – Herning 4
0–4
Herning 5
Bjarne Degn
Peder Henry Pedersen
Johan Hviid
Jens Vistisen

0
0
0
0

1
1
1
1

Herning 4
Kristian Graversgaard
Adam Vergara
Alexander Jessen
Niels Jørgen Ottosen

Så blev første runde skudt i gang, og det endda med to Herning hold i
samme gruppe. Herning 4 manglede undertegnede og satte efter 30
minuters fravær Alexander ind i stedetfor. Han indfriede tilliden og
vandt. Alt i alt en god start for 4 holdet.
(Kurt Degn)

Holdturnering
2 runde i C2-Klassen
8. December 2008
Herning 4 – Kjellerup 4
3–1
Herning 4
Kristian Graversgaard
Adam Vergara
Kurt Degn
Niels Jørgen Ottosen

0
1
1
1

1
0
0
0

Kjellerup 4
Torben B. Nielsen
Erik Munk
Benjamin Nielsen
Jan Tastesen

Herning 5 var oversidder i denne runde. Derfor kun referat fra Herning
4.
Efter at vi var imod Herning 5 og vundet 4-0 var der spænding om
hvordan det ville gå mod Kjellerup.

Vi skulle spille i Herning. Selv om vi på papiret skulle være lidt
stærkere en dem, er det som bekendt ikke altid man vinder af den
grund.
Kurt kom godt i gang, jeg så han fik en tårn for en springer,og fortalte
mig han fik en tårn mere for sin sidste springer og vandt ret hurtig.
Kristian var meget utilfreds med sit spil,og mente det var det dårligste
han havde spillet i lang tid,så stod det 1-1.
Jeg selv var heldig med at få sat min modstander mat efter et
jævnbyrdet parti.
Adam kæmpede i lang tid med sin modstander, som til sidst måtte
give op.
Det endte med at det blev en rigtig god aften.
(Niels Jørgen Ottosen)
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