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HERNING SKAKKLUB
Herning, d. 29. marts 2009.
Bestyrelsen
Kære klubkammerat!
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling mandag d.27.
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.
7. Valg af formand (Jens Lund Jensen er på valg).
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer(Søren Gøgsig 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.
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Steen Juul Mortensen
Sekretær
PS. Herning Skakklub vil som sædvanlig være vært ved et beskedent
traktement.

Klubturneringen 2008/2009
Årets klubturnering var med deltagelse af et nyt medlem nemlig
Jesper Maul Hansen, der tidligere spillede for SK1968 i 1. division i
Århus. Yderligere to stærke spillere kommer til klubben til næste
sæson, nemlig Leszek Kwapinski (2054) der tidligere spillede for
Esbjerg samt tidligere Herningspiller og Dansk Skak Unions formand,
Erik Søbjerg (2261). Et rygte nævner også tidligere Herningspiller
Daniel Krabbe (2118), men dette kan jeg ikke få bekræftet af nogen.
Dette kommer til stor gavn for vores divisionshold og vil formentlig
give holdet gode muligheder for at rykke op i 1. division igen. Med
tilgangen af så mange stærke spillere vil der blive kamp om de sidste
brætter, hvilket vil skubbe hidtil faste spillere væk fra 1. holdet. Det
positive er dog, at holdet får gode reserver ved eventuelle afbud.
Men tilbage til årets klubturnering hvor Jesper Maul Hansen med et
styrketal på 2125 var forhåndsfavorit, skarpt forfulgt af Morten
Storgaard på 2080. Turneringsformen var en all-mod-alle-turnering,
som jeg synes kan være underholdende. For det første kommer man
til at møde spillere man normalt ikke møder, og derudover ender man
ofte ud i en afgørende sidste runde. For de spillere der rykker, som fx
Adam Vergara og Martin Ditlevsen, kan det være en god oplevelse, at
prøve kræfter med en mesterspiller. Ligeledes kan det være sjovt at
se en mesterspiller vride sig, fordi han ikke kan finde gevinsten mod
en klart svagere spiller…..ikke Ole Østergaard ☺
Men nu vi snakker om at vride sig, så mødte jeg Martin Ditlevsen med
1351 i rating i første runde. Og det gik jo såmænd også som planlagt
med en hurtig bondegevinst, hvorefter planen var at udføre en
langsom ”Kramnik” på ham. Dvs. klemme modstanderen langsomt
tilbage på brættet og vente på at modstanderen laver den afgørende
fejl. Men det var undertegnede, der lavede den første fejl. Merbonden
blev tabt. Jeg havde lullet mig selv i søvn siddende med en overlegen
stilling, som Martin straks straffer mig for. Han napper en bonde med
sin springer, hvilken jeg ikke kan slå igen pga. en binding med hans
tårn ned mod min konge, som på dette tidspunkt står centralt på
brættet. GISP…står jeg til tab nu? Pyhh….nej, jeg står faktisk stadig
godt på trods af fejlen. Herefter var jeg dog vågen. Martin forsvarede
sig rigtig godt og længe i slutspillet, men måtte ned til sidst. Min
forventede score var vist omkring 0,99! Mon ikke Martin har fået lidt
mere blod på tanden nu.

Tror vi snart ser ham med et væsentlig højere ratingtal. I samme
runde havde Ole Østergaard med sine 1989 som nævnt store
problemer med at finde gevinsten. Modstanderen var Svend
Vestergaard med et ratingtal på 1333, som absolut ikke ville lave
nogen fejl i slutspillet, og kampen endte derfor med remis. Øvrige
mesterspillere fik deres point i hus.
2. runde bød ikke på nogen overraskelser da top 9 alle scorede et
point som forventet. I denne runde vandt jeg over Per Gram der har
1471 i rating. Per forsøgte at spille meget tilbageholdende og
positionelt, hvilket også virkede i lang tid. I en slagudveksling missede
han dog en lille taktisk manøvre og tabte en bonde. Vi endte i et
dameslutspil, hvor jeg har en fribonde langt fremme på 6. række. Min
kongestilling er relativ åben, hvilket giver mulighed for Per til at give
mig en lang række skakker. Han løber dog tør for skakker og min
fribonde afgør spillet. 1-0
I 3. runde skulle jeg så møde vores nye medlem Jesper Maul
Hansen. Det blev skotsk åbning med de hvide brikker. Jeg havde fin
kontrol med stillingen og udvidede mit terræn langsomt. I slutningen
af midtspillet havde jeg skabt en bondeformation der hed h2-g3-f4-e5.
E5-bonden var en fribonde der dog var solidt blokeret. Jesper fandt
en fin plan med ofring af et par bønder for at komme ud af klemmen.
Kompensationen bestod i kontrol med de hvide, som gav sort et
lovene angreb. Det lykkedes dog at finde en opstilling der parerer
truslerne. Der er pæn tidnød på dette tidspunkt. Angrebet løber ud i
sandet og pludselig er det igen mig, der skal overveje at spille på
gevinst. I tidnøden klumrer jeg i det, og giver sort mulighed for
tårnafbytning. Herefter ender vi i et uligefarvet løberslutspil. ½-½.
I 4. runde ventede Henning Kristensen, som fik lejlighed til at smage
min skandinaviske åbning. Hvis hvid ikke hurtigt begynder at
udfordre, så får sort ofte en meget behagelig positionel stilling.
Henning viste måske lidt for stor respekt og spillede en masse
tilbageholdende positionelle træk. Jeg havde derfor god tid til at
opstille mine brikker optimalt til angreb. Partiet blev afgjort på
dronningefløjen, hvor jeg vinder bonden på b2. Bonde nr. 2 røg kort
tid efter i nettet. 1-0.

I 5. runde skulle jeg møde flere gange klubmester Steen Juul med de
hvide brikker, som jeg, at dømme efter vore sidste par møder, har et
lille overtag på. Steen Juul var på dette tidspunkt nr. 1 med
maksimum score 4 af 4, som dog var mod svagere modstandere end
de øvrige mesterspillere. Herefter følger flere spillere med 3½ point,
heriblandt jeg selv. Åbningen blev en tør affære med en kun
akademisk fordel til undertegnede pga. mine lidt bedre placerede
officerer og terrænovervægt. Steen Jull forsøgte sig med en hurtig
afklaring i centrum ved at spille e5, hvilket gav sort en isoleret d5bonde. Fritz vurderer her stillingen for helt lige. Jeg lokker sort til at
spille bondetræk omkring hans konge for at skabe svagheder. Mine
tunge officerer begynder at lægge tryk på den efterhånden halvåbne
sorte stilling/bondestruktur. Sort laver selv den afgørende fejl,
hvorefter hvid vinder en bonde uden kompensation for sort. 1-0.
I 6. runde blev der til gengæld tale om lidt af et festfyrværkeri mod Ole
Østergaard. Med de sorte brikker fik jeg igen lejlighed til at spille
skandinavisk åbning, men i en noget speciel udgave:.
Ole Østergaard, 1989/2041 – Steen Vitus Bering 1943/1998
1. e4 d5 Skandinavisk åbning har givet mig fine resultater indtil
videre. GM Curt Hansen har spillet åbningen i mange år og har i
øvrigt lavet en DVD om åbningen, som jeg anbefaler. 2. exd5 Dxd5 3.
Sc3 Dd6 De fleste kender den skandinaviske åbning med
fortsættelsen Da5 som hovedvarianten, men Dd6 er et mere fleksibelt
træk. 4. d4 Sf6 5 Sf3 Lg4 6. h3 Lh5 7. Sb5!? Det naturlige træk er
her 7. Le2, men Ole vælger ikke overraskende at spille den mere
eksotiske fortsættelse. Skak skal jo heller ikke være kedelig. Db6 8.
c4 c6 9. Sc3 9. c5 var en spændende mulighed. Lxf3?! Bonden på
d4 er alt for fristende. Spørgsmålet er om den er for dyr i form af
manglende udvikling. 10. Dxf3 10. gxf3? ser ikke pænt ud. 10. …
Dxd4 11. Le3 Dd8 12. g4 e6 13. g5 Sfd7 14. a3 Da5 15. Dd1 De5!
Hvid har ikke fået kompensation får bonden. Dronningen på e5
understreger, at hvids brikker er anelse dårligt koordineret. Men sort
skal også spille præcist, og bla. have fundet en sikker plads til
kongen. 16. h4 Lc5 17. Th3 Sa6 18. Dc2 0-0-0 19. 0-0-0 Begge
konger er kommet i sikkerhed, og det er svært at se, hvordan sort
undgår at vinde med en bonde i overskud! Men jeg finder vejen ☺
Lxe3+ 20. Txe3 Df4! 21. Kb1 Sdc5 22. Txd8+ Txd8 23. b4 23.
Dxh7? Dxf2 og hvid vinder en ren officer. Sb3! Et træk som Ole
formentlig ikke havde set, men svaret kommer ret hurtigt. 24. Sd5 24.
Dxb3? Dxf2 og officeren vindes tilbage med stor sort fordel.

exd5 25. Txb3 d4 25. … Sc7 26. cxd5 Txd6 27. Lh3+ Kb8 28. Lg2
Te5 var en bedre fortsættelse. 26. c5 Sc7 27. b5 cxb5 28. c6 bxc6?
Det var da et hæsligt træk, jeg vælger her. Hvorfor skal damen lukkes
indenfor hr. Bering. Hvorfor ikke bare a6?! 29. Dxc6 Sort har dog
stadig fordel nok til at vinde, men jeg finder flere dårlige træk. Td6?!
29. … Df5 30 Ka1 Dd5 31. Dc2 a6 med pæn fordel. Denne variant er
da ikke så svær at se, vel?!. 30. Lh3+ Kd8 31. Db7 Se6? Nu er sorts
fordel formøblet væk. Nu er vi begge i tidnød og der laves masser af
fejl. 32. Txb5 Td7 33. Dc6 Dd6 34. Da8+ Ke7 35. Tb8 Td8 36.
Dxa7+ Td7 37. Da8 Td8 38. Da7+ Td7 39. Da8 Td8 40. Txd8 Sxd8
½-½ Sikke noget hø!
Før 7. og sidste runde var der flere spillere med mulighed for at løbe
med klubmestertitlen. Undertegnede, John og Ole Ø havde alle 5
point. Da jeg havde et lavere ratingtal end Ole Ø skulle jeg derfor
møde John. Ole Ø skulle møde Scott Christensen, som på dette
tidspunkt har spillet en rigtig god turnering. Steen Juul, Scott
Christensen og Holger Vestergaard havde alle 4½ point på dette
tidspunkt og dermed også teoretisk mulighed for at vinde.
Partiet mod John startede relativt roligt ud……
Steen Vitus Bering 1943/1998 – John Noe 2011/2039
1. e4 Et forsøg på at komme langt væk fra Johns gennemtæskede
Kongeinder, som jeg ikke er så glad for. 1. … g6 Han spiller da bare
g6 alligevel. 2. d4 Lg7 3. Sf3 d6 4. Sc3 Ja, jeg gør hvad jeg kan for at
få en anden stillingstype end Kongeindisk. Sf6 5. Lc4 0-0 6. 0-0 c6 7.
e5 Se8! John finder den bedste fortsættelse her. Passive stillinger er
John som bekendt ikke bleg for at spille, og viser på glimrende vis,
hvordan man kommer ud af denne stilling med hovedet oppe. 7. ...
dxe5 8. dxe5 Sg4 9. Dxd8 Txd8 10. Lf4 Lf5 11. h3 Sh6 12. g4 er fint
for hvid….en lille fælde lurer…Lxc2?? 13. Tac1 Ld3 (13. … b5 14.
Le2 b4 15. Txc2 bxc3 med hvid fordel) 14. Tfd1 med gevinst. 8. De2
Lg4 9. Lf4 Sc7 10. Tad1? 10. De3 el. 10. h3 var begge at foretrække.
d5! Og sort har udlignet. 11. Lb3 Her står løberen ikke godt. Sd7 12.
h3 Lxf3 13. Dxf3 f6?! 14. exf6?! Desværre kun næstbedste træk.
Havde jeg regneevner som Fritz, ville jeg se følgende gevinstvariant:
14. e6! Se5 (14…Sxe6 15. Sxd5 Kh8 16. De3 Sxd4 17 Sc7 e5 18.
Sxa8 Dxa8 19. c3 Sf5 20. De2 Sc5 21. Le3 Sxe3 22. Dxe3 b6 23.
Tfe1 f5 24. Lc2 a5 25. b4 f4 26. Df3 axb4 27. cxb4 Se6 med hvid
fordel) 15. De2 (15. dxe5? fxe5 16. Se2 exf4 med sort fordel)

15. … g5 16. Lh2 Sg6 17. Sa4 b6 18. c4 f5 19. Sc3 Tc8 20. cxd5
Sxd5 21. Sxd5 cxd5 22. Dh5 med pæn hvid fordel 14. … exf6 15.
Tfe1 f5 Tænkte længe her. Hvad skal hvids plan være her? 16. Ld6
Fritz er da ikke helt utilfreds med trækket, men foretrækker 16. Sb1
Sf6 17. c4! Selvfølgelig…sorts centrum skal angribes og hvids løber
skal aktiveres. Godt set Fritz! I øvrigt et træk der bliver afgørende
senere. Kh8 18. Le5 dxc4 19. Lxc4 Dd7 20. Sc3 Tad8 21. Df4 Scd5
22. Sxd5 Sxd5 23. Dh4 Tde8 med en spændende stilling for hvid. 16.
… Te8 17. h4 Sf6 18. Le5 Sg4 19. Lxg7 Kxg7 20. g3 Df6 Her var jeg
meget utilfreds med min stilling. Sort er snart klar til angreb og jeg har
svært ved at finde gode pladser til mine officerer. 21. Txe8 Txe8 22.
Se2 Se6? 22. … Sb5! Med omplacering til e4 og hvid er helt væk. 23.
c4! En gylden mulighed opstår, som jeg straks benytter mig af. 23. …
dxc4 24. Lxc4 Td8 25. Lxe6 25. Db3 Sxd4 26. Sxd4 Txd4 27. Dxb7+
Kh6 28. Le2 var måske bedre. 25. … Dxe6 26. Sf4 Dd6 26. … Dxa2
27. d5 Kf7 28. Dc3 Sf6 29. Te1 Td7 ( 29. … Sxd5 20. De5+-) 30.
Te6+- 27. Db3! Peger på b7 og understøtter et d5-fremstød eller en
springer på e6. Tb8 27. … Td7 28. Se6+ Kh8 29. Sc5 Te7 30. Sxb7
Dc7 31. Sc5b Te2 32. Sd3 med pæn hvid fordel. 28. d5?! 28. Te1 Sf6
29. Te6 Dxd4 30. Te7+ Kh6 31. Df7 Tg8 32. Txb7 med hvid fordel. 28.
… cxd5 29. Txd5 Dc6?? 30. Tc5! De4?? Nu er der mat i fire. 30. …
Dxc5?? 31. Se6+ med gaffel. 30. … Db6 var sidste chance. 31. Tc7+
Kh6 32. Txh7+ Kxh7 33. Df7+ Kh8 34. Sxg6# 1-0. John viser
storsind og lader mig sætte mat. Ole Ø får kun remis mod Scott
Christensen (5,5/7), og dermed blev jeg for første gang klubmester i
Herning, efter en velspillet turnering. Scoren blev 6 point af 7 mulige.
(Steen Vitus Bering)

Holdturneringer
Herning 1

4 runde i 2. division

Dette var årets første holdkamp, hvor vi skulle til Kolding, hvor
Springeren har deres lokaler.
Vi kunne stille op uden reserver, og dette var vidst første gang i
Holdturneringen 08/09.
På papiret var vi favoritter, men som man kan på resultatet
Først færdig var Holger (Hvis jeg husker ret), og han lavede desværre
et fælt buk der desværre kostede partiet. Ærgerligt, og vi var nede
med 1. Jeg selv (Morten) spillede dårligere end sin modstander, og
som bekendt så holdet det ikke i længden og jeg måtte også ned,
hvor min modstander afslutter flot af.
Bagud med 2.
Jens stod fint med de sorte brikker, og jeg synes at hans springere
kunne komme til at stå rigtig godt, og give en fordel, men Richard
havde nogle esser i ærmet, så dette endte som en halv. Ole Ø aka
Don Ø, spillede som sædvanligt friskt og aggressivt til. Han gav noget
materiale for noget kompensation, men det så tvivlsomt ud, og så jeg
ikke lige hvad der skete, men Ole havde nu endnu mindre materiale,
og det så håbløst ud. 3½-½.

Desværre så jeg(red. dårlig hukommelse) ikke rigtig Flemming, John
eller Steens parti. John og Flemming tog et par remisser, mens Steen
Beering kunne skrive den fjerde pind på det allerede imponerende
visitkort! 4/4 er en super score. Fortsæt endelig! 4½-2½.
Til sidst kommer Oles parti, hvor han viser hvorfor han er 1. Bræt, og
udspiller modstanderen fint.
Dette betyder dog at vi tabte knebent, men vi er stadig godt med på 2.
Pladsen. Næste runde skal vi til Ribe.
(150) Mikkelsen,Ole (2176) - Jakobsen,Michael [B15]
2. div. gr.3 Kolding (4), 11.01.2009
[Morten,Swayne]
461MB, Fritz11.ctg 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nf6 5.Nxf6+
exf6 6.c3 Bd6 7.Bd3 0–0 8.Qc2 Kh8 9.Ne2 Re8 10.Be3 Nd7 11.0–
0–0 Nf8 12.Kb1 Be6 13.c4 Qa5 14.Bd2 Bb4 15.Bxb4 Qxb4 16.a3
Qa5 17.Qd2 Qb6 18.h3 Rad8 19.Qb4 Qc7 20.Qc5 f5 21.Qxa7 Ra8
22.Qc5 Nd7 23.Qb4 c5 24.Qc3 Nb6 25.d5 Bd7 26.Rd2 Na4 27.Qc2
Qe5 28.b3 Nb6 29.Qb2 Qd6 30.g3 Ra7 31.Qc1 Rea8 32.Ra2 Nc8
33.Re1 b5 34.cxb5 Qxd5 35.Bc4 Qe4+ 36.Kb2 Nd6 37.Qf4 Nxc4+
38.bxc4 Qd3 39.Nc1 Qd4+ 40.Qxd4 cxd4 41.Kb3 Ra4 42.Nd3 Be6
43.Rc1 f4 44.Nc5 R4a7 45.Nxe6 fxe6 46.b6 Rf7 47.c5 fxg3 48.fxg3
Rf3+ 49.Kb4 d3 50.c6 d2 51.Rxd2 Rfxa3 52.Rd8+ 1–0
Ole viser at han også kan spille positionel skak, og tager endnu en
sejr!
(Morten S. Storgaard)
5 runde i 2. division

I femte runde gik turen til Ribe, for vores holdkaptajn var det et
gensyn med dengamle klub og han var derfor specielt opsat på en
stor sejr.
Holdet er blevet forstærket med Lesek som er trådt ind på 8. Bræt i
de sidste tre runder, velkommen til ham.

Ifølge aftale med Holdkaptajnen skulle jeg køre men på grund af en
sen nattefest måtte jeg trække en livline søndag formiddag så Ole Ø
kørte- tak for det.
Ribe var ramt af afbud på deres første bræt så der var lagt op til en
stor sejr.
Ole M fik hurtigt en gunstig stilling og med den form han udviser for
tiden blev der ingen slinger en sejr var hjemme.
Morten tog en meget fredelig remis.
For mit vedkommende så det ud til en meget lige stilling ,men et par
fodfejl gav mig et godt angreb og stillingen burde være klart vundet
desværre fik jeg brugt for meget tid og vingen faldt.
John fik et angreb blev tilbudt remis men spillede energisk videre på
gevinst det lykkedes dog ikke at presse mere end en halv ud af
stillingen.
Steen stod lidt presset brugte meget tid og tabte da vingen faldt – det
var faktisk på samme tid som jeg selv tabte ved tidsoverskridelse så
der var lidt travlt for kamplederen.
Ole fik hurtigt en fordelagtig stilling udbyggede forspringet og
slutspillet var totalt håbløst så en meget sikker sejr på hans gamle
hjemmebane.
Holger spillede et langt parti og fik en rigtig arbejdssejr.
Vores nye spiller i klubben har tidligere spillet i Ribe og en af de sidste
kampe i klubben var netop mod dagens modstander dengang blev
det til sejr for Hans Erik men i dag –lesek er vel blevet 400 rating
point bedre var der til gengæld ingen tvivl sejren og dermed
revanchen kom sikkert i hus en flot debut- på en lille baggrund. Men
det er altid dejligt at få visket nederlagene væk.
Med resultatet hænger vi stadig på i toppen.
Den næste kamp bliver mod de frygtede modstander fra Skanderborg
som med et par forventede afbud i toppen er klar storfavorit.
Heldigvis for os ser det ud til at vi kan spille de sidste par runder uden
nerver idet vores forbliven i rækken må være sikret.
(Flemming Nielsen)

6 runde i 2. division

Der var med spænding set frem til matchen mod Team Nordea
Skanderborg, som var klar forhåndsfavorit til at få førstepladsen i
gruppe 3. Her i 6. runde stillede de med næsten stærkeste opstilling
med to IM’ere på de to første brætter og derefter fire spillere med
over 2100 i rating. Det var derfor svært at få øje på, hvor pointene
skulle hjem. Kun på vores 8. bræt var vi ratingfavorit, hvor vores nye
medlem, Leszek Kwapinski 2054, skulle møde Kai S. Munk 2015. Før
denne runde lå vi på en fin andenplads, kun ét point efter
Skanderborg, men skarpt forfulgt af Viby med kun et halvt point færre.
Vi blev budt velkommen på fornemste vis i fine lokaler og med gratis
kaffe. Man skulle dog ikke tage fejl af den venlige tone, for alle var
klar til kamp….dog ikke Ole Ø, der havde været ude at buldre natten
før.
Den første kamp der blev afgjort, var undertegnedes parti med de
sorte brikker mod Antonio Clerico med 2101 i rating, som indtil videre
havde scoret maksimum i sine tre første kampe. Før matchen anede
jeg ikke, hvem jeg skulle møde, og under partiet kendte jeg ikke til
hans styrketal eller hans fine statistik, hvilket nok har været en fordel.
Det blev en art åben fransk, som jeg ikke har spillet på denne måde
før:
Antonio Clerico, 2101/2144 – Steen Bering, 1943/1998
1. Sf3 Sf6 2. d4 d5 3. e3 Sbd7 4. Ld3 e6 5. Sbd2 Ld6 6. 0-0 0-0 7.
Te1 b6 8. e4 dxe4 9. Sxe4 h6 10. De2 Lb7 11. Sxf6+ Sxf6 12. c3 c5
13. dxc5 bxc5! Et træk der fratager feltet d4 fra hvids springer og Ld6
forbliver på sin plads, hvor den tager feltet f4 fra Lc1. Uden de store
sværdslag har sort opnået en lille positionel fordel. Bemærk at hvid
ikke kan spille det naturlige træk Se5 endnu pga. Lxe5 og Ld3
hænger. 14. La6 Et træk som Fritz faktisk er enig i?!

Sorts løbere er allerede meget stærke og dominerer centrum, hvilket
hvid må gøre noget ved. Sorts næste træk synes jeg dog viser
svagheden ved trækket. Hvid skulle efter min mening hellere få løst
problemerne på dronningefløjen vedr. Lc1 og de omkringstående
bønder. Sort er snart klar til at udnytte de åbne linjer i b- og d-linjen
med tårnene. 14. …Ld5 Et glimrende sted til løberen, idet Tb8 nu kan
få en åben linje med tempogevinst. Nu står La6 og slår ud i luften. 15.
h3?! Hvids springer kan nu stå på e5, hvilket må være det bedste
træk nu. Forsøger hvid igen afbytning af løberne med 15. Lc4 Dc7 16.
Lxd5 exd5 fører dette til en fin stilling for sort. 15. …Tb8 16. Ld3
Tempotab. 16. … Dc7 17. c4 Lxf3?! Måske ikke korrekt at opgive
løberparret, men jeg så aktive muligheder mod dronningefløjen.
Placering af løberen på d4 og spille e-bonden fremad. 18. Dxf3 Le5
19. Tb1 Tfd8 20. Txe5 Dxe5 21. Lf4 Dd4 22. Lxb8 Txb8 23. b3 e5!
Med fine dynamiske muligheder. 24. Le2? Nu begynder hvids
problemer for alvor. Trækket skyldes formentlig tidnød. 24. … Dd2 25.
a3 Da2 26. Ld3 Dxa3 27. Dc6 Da2!? Hvid er presset på klokken, så
jeg vælger den skarpeste variant. 28. Dxc5?? Så er det slut. 28. …
e4 29. De5 Te8 30. Dc3 exd3. 31. Tf1 Sd2 32. Td1 Sxb3 33. Df5
Sd4 34. Txd4. 0-1.
Herefter tror jeg, det var Holger der afsluttede sit parti med en fin
gevinst mod Tavs Bjerre med 1994 i rating. Tavs Bjerres statistik der
sagde 1½ af 5 var heller ikke skræmmende, da det ofte kan betyde
lav selvtillid. Det blev en kongeindisk opstilling med de hvide brikker
med hurtig fremstød af bønderne på kongefløjen med den kendte
opstilling e4, f3, g4 og lang rokade. Den slags stillinger ender som i
dette tilfælde ofte ud i kapløb. Kommer hvids eller sorts angreb først.
Stillingen så lidt rodet ud, da jeg kiggede på et tidspunkt i midtspillet,
men Holger havde mest styr på den komplicerede stilling. 1-0.
Herefter var det Leszek med de sorte brikker der blev færdig med sit
parti, og endnu engang bragte han en sejr hjem til sin nye klub.
Desværre fulgte jeg først med da stillingen var afviklet til et slutspil,
hvor Leszek har tårn og løber mod tårn og springer. Sort har presset
hvid helt tilbage og hvids brikker er dårligt koordinerede, som ender
med at sort vinder en bonde. Lezsek udnytter sikkert og præcist sin
fordel. 1-0.
Hold da kæft….vi fører sgu 3-0 over den ”skræmmende” modstander
fra Skanderborg! Et point på de øvrige tilbageværende 5 brætter må
da kunne lade sig gøre….

Ole Ø havde aftenen før været til D.A.D.-koncert og følte sig bestemt
ikke på toppen til dagens kamp. Partiet bar også lidt præg af dette,
idet Ole fik opbygget en lidt lukket stilling, hvor hans brikker ikke
spillede godt nok sammen. Efter min og hans egen mening burde han
dog ikke have tabt partiet. Godt nok havde sort initiativet under det
meste af partiet, men det skulle alligevel blive en dum overseelse i
slutspillet, der skulle afgøre. Ole mister en vigtig bonde og partiet er
reelt tabt, men vælger at fortsætte lidt endnu. Men….0-1.
På de første fire brætter var der nogle spændende partier i gang,
specielt Ole M’s og Flemmings. Men først ser vi på Mortens parti mod
IM’eren Klaus Berg, der med sine 2427 i rating er en frygtindgydende
spiller, når man selv har 2080. Han er jo gammel i gårde, og jeg kan
huske, at han allerede var IM’er, da jeg startede med at spille skak
tilbage i ca. 1991. Da var Morten jo ikke andet end en kløe i sin fars
bukser. Morten holdt skansen længe med de sorte brikker i en ikke
modtaget dronninggambit, mener jeg, det var. En hær af bønder stod
overfor hinanden, og officererne blev tålmodigt udviklet bagved før
Klaus Berg endelig begyndte at røre på sig. Det lignede et bondeoffer
i centrum, da han spillede d5 for at få skabt plads og åbne linjer.
Bonden vindes hurtigt tilbage, da Klaus Berg slår på h7 med løberen
med skak. Umiddelbart så det ikke specielt farligt ud for Morten, men
Klaus har set dybt og spiller på Mortens ringere koordinering af
officererne. Mortens tårn på a8 kommer aldrig i spil og han spiller reelt
med en officer mere, forklarer Klaus i analyserummet bagefter. Han er
fantastisk god til at tegne og fortælle og gøre det forståeligt. Måske
det er derfor han jævnligt holder foredrag for andre skakspillere.
Klaus river Mortens stilling op med slag på f7 med sin springer på e5,
der skal slås af kongen. Morten tænker længe, men indser til sidst, at
stillingen er tabt. Jeg tror ikke, Morten havde overset trækket, men
havde dog undervurderet det. 0-1.
John havde med de sorte brikker en hård modstander i Jan Rode
Pedersen med 2163 i rating, der jo tidligere har været væsentligt
højere ratet. Jan Rode havde indtil 6. runde ikke leveret den helt store
præstation i forhold til hans styrketal, så måske der var en chance.
Men John fik med sin sædvanlige kongeinder fra starten en presset
stilling efter aggressivt spil fra hvid. Hvid får skabt en åben f-linje,
fremskudte bønder på e4 og d5, de sorte bønder på kongefløjen
lokkes fremad og John får rokeret langt meget sent….for sent. Hvids
horder af bønder på dronningefløjen står klar til fremmarch.

Samtidig kommer John også bagud med en kvalitet, så det
uundgåelige resultat blev 0-1.
Pludselig var 3-0 føringen reduceret til 3-3!
Flemming der har været meget uheldig med ikke at få point i 5. runde
havde en rigtig spændende stilling mod Danmarks nye unge komet
Mads Andersen på bare 12 år med 2180 i rating og perfekt score i de
forrige 4 runder! Jan Rode fortalte med stor begejstring om hans
evner og fremtid. Mads modtager undervisning fra Ole M’s
modstander, IM Emil Hermansson. Det kunne være fantastisk for
dansk skak, hvis Danmark fik sin egen Magnus Carlsen. Men tilbage
til partiet som Flemming spillede med total mangel på respekt. Sådan
skal det være! Det blev en yderst skarp siciliansk med de hvide
brikker, hvor der blev rokeret langt og hurtig bondemarch med g- og
h-bønderne. G-linjen blev åbnet og hvid fik hurtigt dubleret tårnene
her. Mads Andersen er under pres, hvilket man også kan se på uret.
Hvid har nemlig mange trusler der skal holdes øje med.
Her følger Flemmings rutsjebaneparti:
Flemming Nielsen, 2062/2080 – Mads Andersen, 2180/2155
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Sc3 a6 4. d4 cxd4 5. Sxd4 Sf6 6. Lg5 e6 7.
Dd2 h6 8. Le3 Sg4 9. 0-0-0 Sxe3 10. Dxe3 Le7 11. Kb1 Sc6 12. Sb3
Dc7 13. f4 0-0 14. g4 b5 15. g5 hxg5 16. fxg5 b4 17. Se2 Se5 18.
Sf4 Lxg5 19. Tg1!? Jeg og min gode ven Fritz er enige om, at den
bedste fortsættelse må være 19. Sxe6. Men stillingen skriger efter
mere aktivt spil, og Flemming skal have ros for at vælge den skarpe
fortsættelse mod sin stærke modstander. 19. … Lh6 20. Dg3 Lb7 21.
Ld3 Kh8 22. Dh3 De7 23. Tg3 Sxd3 24. cxd3 e5 25. Tdg1 exf4 26.
Txg7 De6 27. Dh5? Damn! Flemming skulle bare have flyttet
Dronningen til h4, så var der gevinst! 27. Dh4 Tg8 28. Sd4 Txg7 29.
Txg7 Kxg7 30. Sxe6+ fxe6 31. De7+ Kh8 32. Dxb7 Tg8 33. Df7 Tg1+
34. Kc2 Tg2+ 35. Kb3 Lg7 36. Dxe6 med gevinst. 27. … Tg8 28. Sd4
Txg7 29. Txg7 Kxg7 30. Sxe6+ fxe6 31. e5?? f3 32. Dg4+ Kh7 33.
Dxb4 Ld5 34. Dxd6 Tg8 35. De7+ Tg7 36. Dc5 Tf7 37. Df2. 0-1.
Ole M stod også til gevinst – i hvert fald efter min mening, da jeg
løbende fulgte med i stillingen. Men skak er ikke nemt, for hverken jeg
eller Ole M kunne lige umiddelbart finde de afgørende varianter, heller
ikke i analyserummet bagefter…..men det kunne Fritz!! Ole sendte
mig sin analyse efter gennemgang af partiet med Fritz.

Der er tordnende gevinst:
Ole Mikkelsen 2175/2189 – Emil Hermansson 2423/2423
1. e4 e5 2. Sc3 Sf6 3. g3 Lc5 4. Lg2 d6 5. Sge2 0-0 6. Sa4 Lb4 7.
a3 La5 8. b4 Ld7 9. Sb2 Lb6 10. Sc4 Sc6 11. 0-0 Le6 12. Sxb6
axb6 13. Lb2 d5 14. b5 Se7 15. Lxe5 Sxe4 16. Sd4 Ld7 17. Lf4 Sg6
18. Le3 Ta4!? 19. c4! Txc4 20. d3 Sc3 21. Dd2 Txd4 22. Lxd4 Sxb5
23. Lb2 Le6 Helt utroligt er dette træk Fritz’ foretrukne!! Jeg er dog ret
sikker på, at Emil ikke havde set mit næste træk, da han brugte en del
tid efterfølgende. 24. Lxg7 Kxg7 25. Db2+ Df6 26. Dxb5 Sort er
forbavsende godt med her. Hvid har svage bønder på a3 og d3, mens
sort også har offensive muligheder på kongefløjen. 26. … h5!? 26. …
Se5 var et andet fornuftigt alternativ. 27. Tac1 (27. f3. Et eksempel på
hvor grueligt galt det kan gå for hvid er Ta8 28. Tfd1 Ta5 29. Db1 c5
30. Dxb6 Sxd3 31. Dxa5?? Dd4+ 32. Kh1 Sf2+ 33. Kg1 Sh3+ 34. Kh1
Dg1+ 35. Txg1 Sf2#) 27. … Sf3 28. Kh1 Tc8 29. h3 holder måske fast
i en lille fordel til hvid, men nemt er det ikke! 27. Db4 27. Tac1 Tc8 28.
Tfe1 h4 29. Te3 hxg3 (30. Txg3!? Kh7 og det er igen svært at se
hvordan hvid kommer videre) 30. … Th8!
Og sort har masser af modspil. Helt galt går det efter 31. Txc7?? Da1
+-+. 27. … h4 28. Dd2?! 28. d4 var nok stærkere. 28. … h3 29. Lh1
Ta8 30. a4 Ta5 31. d4 Ld7 32. Tfc1 Dd8 33, Dc3 33. Tc5!? Er et
sindssygt træk, der ser lovende ud for hvid. Men man skal vist hedde
Fritz for at finde et sådant træk. Der kunne følge Txa4 34. Txa4 bxc5
( 34. … Lxa4 35. Txd5 De7 36. Th5+- ) 35. Ra3 og hvid ser ud til at
have pæn fordel. 33. … c6 34. Lf3 Lf5 35. Le2 Df6 36. Db4 Le4? 37.
f3 37. Dxb6 vinder tilsyneladende for hvid, men det krævede gode
nerver, som jeg ikke havde! 37. … Ta8 38. Dxb7 Sh4 39. Tc3 ( 39.
gxh4? Hvid skal dog passe meget på fx Dg6+ 40. Kf1 Te8 41. Dxc6
Dg2+ 42. Ke1 Te6 43. Dc7 Lf3 44. Dg3+?? Dxg3 45. fxg3 Txe2+ 46.
Kf1 Txh2-+) 39. … Sf5 40. Txc6 Dxd4 41. Td1 Dxa4 42. Tc7. 37. …
Lf5 38. Dxb6 Ta8 39. Lf1 Te8 40. Te1 Te7 41. Txe7 Dxe7 42. Kf2 Sf8
43. Db2 Df6 44. Td1 Se6 45. a5 c5 med remistilbud, som jeg tog
imod, da jeg kun havde 28 min tilbage til resten af partiet – han havde
45 min. 46. Dxb7! Vinder dog tilsyneladende. 46. … Le4 47. Le2
Sxd4 og her viste han efter partiet trækket 48. Db2! Som jeg slet ikke
havde overvejet. Og nu (48. Db6! havde jeg med 99% sandsynlighed
spillet, hvis ikke han havde tilbudt remis. Trækket vinder for hvid, så
lidt ærgerligt at han tilbød! Jeg kunne jo lade være med at være en
tøs og tage imod…. Se6 ( 48. … Df5 49. Txd4! +- var pointen. Abonden løber i mål) 49. a6 Df5 50 a7 d4 51, Dd6 med truslen f4 og
afbytning på e5. Den stærke a-bonde afgør i længden).

48. … Lxf3 49. Db6! Ikke 49. Txd4 Lxe2+ 50. Kxe2 cxd4 og hvid skal
være glad for remis. 49. … Df5 50. Txd4 Le4+ 51. Ke1 cxd4 52.
Dxd4++. ½-½.
Fantastisk godt spillet af Ole, men alligevel brand ærgerligt, når der
nu var mulighed for at få hele pointet. Utroligt nok kunne Herning
faktisk være kommet hjem med en gevinst…..hvis og såfremt i fald!
Men at tabe 4½-3½ til Skanderborg er dog alt andet lige et godt
resultat.
(Steen Vitus Bering)
7 runde i 2. division

Sidste runde foregik for alle hold hos Springeren i Kolding. Vi var
desværre ramt af afbud fra 1. bræt, Ole Mikkelsen, der har spillet helt
forrygende i år!
Bov, der inden de mødte os, lå til nedrykning på 7. pladsen, var til
gengæld i allerstærkeste opstilling. Det betød bl.a. at halvdelen af
deres spillere var tyskere...
Savnet af Ole M. og de kæmpende halvtyskere, var ikke noget der
bekom Herning vel...
Morten på 1. bræt blev i midtspillet udsat for et officersoffer på sin
kongestilling. Der var dog forsvarsresourcer i stillingen, men
modstanderen spillede godt og til sidst bukkede Morten under. Morten
har fået hård modstand i år og er ikke i nogen af partierne blevet kørt
over, men han kan ikke være tilfreds med sin sæson.
Flemming på 2. bræt kom i midtspillet i en lige stilling til at give en
kvalitet væk unden kompensation. Flemming kæmpede i lang tid for
at redde en remis, men forgæves. Flemming har virket lidt rusten i
denne sæson og kan heller ikke være tilfreds med pointudbyttet.

John på 3. bræt gjorde det denne dag, endnu værre end Flemming. I
en stilling i underkanten, men med masser af spil sætter John et tårn i
slag. Sådan noget er bare ærgerligt! John har gjort det bedre end
Morten & Flemming i år, men ikke helt godt nok.
Ole Ø. på 4. bræt spillede igen 2. b4 i siciliansk, men det var for
sidste gang! Hurtigt stod jeg helt forfærdeligt og havde absolut intet
for den ofrede bonde. Min tyske modstander spillede lidt omstændigt,
men gav mig ingen chancher for fusk og han vandt sikkert og fortjent.
Jeg har haft en helt igennem elendig sæson, igen og tager
konsekvensen og stiller op som reserve i næste sæson...
Steen Bering på 5. bræt spillede et fint parti, der var temmeligt lige
hele vejen. Steen afslog på en tidspunkt remis, men det blev det
alligevel. Steen har spillet helt vildt godt i år og er topscorer med 5½
af 7. (Nederlaget i 5 runde var unødvendigt og skyldes mest, at
Steen, snotforkølet som han var, overhørte et remistilbud for derefter,
mens han kæmpede mod indre drukning, at tabe på tid i en lige
stilling!).
Holger på 6. bræt fik i det tidlige midtspil øje på en smart og forceret
trækfølge, der vistnok skulle indbringe en bonde plus angrebsstilling.
Problemet var, at Holger ikke så langt nok i de forcerede varianter og
røg i en bondegaffel. Holger havde dog 3 bønder for en officer, men
det var ikke nok og 0-1 på bræt 6. Holger har spillet en fin sæson og
scoret lidt over forventet.
Leszek på 7. bræt spillede et langt og lige parti der endte remis. På et
tidspunkt lavede Leszek, ifølge ham selv, en grov fejl, der burde tabe
partiet, men det så modstanderen heldigvis ikke. Leszek har, som nyt
medlem, kun været med i 3 kampe, men har gjort det rigtigt godt!
Reserve Steen funch Petersen på 8. bræt lavede tidligt en grov fejl og
så var det parti forbi...Steen har været med 3 gange og indsatsen har
været ok.
Det endte med ydmygende 1-7 men det rakte alligevel til en 3. plads,
hvilket er meget flot. Skanderborg blev nummer 1 og rykkede op i 1.
division. Centrum & overraskende Haderslev rykkede direkte ned.
Springeren blev nummer 6 men har vundet omkampen mod nummer
6 i 2. division, gr. 4 og forbliver således i 2. divison.

Individuelle scorer:
Reserverne:
1. Ole Mikkelsen: 4½ af 6.
Steen Funch Petersen: 1½ af 3.
2. Morten Storgaard: ½ af 5.
Kaj Jensen: 1 af 1.
3. Flemming Nielsen: 1 af 5.
Søren Gøgsig: 1 af 1.
4. John Noe: 2½ af 7.
5. Ole Østergaard: 2 af 7.
6. Steen Bering: 5½ af 7.
7. Holger Vestergaard: 4 af 7.
8. Leszek Kwapinski: 2½ af 3.
8a. Jens Lund Jensen: 2 af 4.
Tak til alle spillere & reserver for en fin sæson!
(Ole Østergaard)
Herning 2

4 runde i Mesterklassen

5 runde i Mesterklassen

Det var rækkens nr.1 vi her skulle møde. Med en ratingfordel omkring
de 300 hundrede på alle brætter, skulle vi blot håbe på lidt held og få
en enkelt points hist og her.
Men det skulle senere vise sig at sådan skulle det ikke gå. Henning
havde ellers spillet et godt parti men i slutspillet overså han en skak,
lavede en rørt brik fejl og mistede en tårn.

Jeg blev stille og rolig presset tilbage og tabte Martin Noe mistede en
centrumbonde og kunne efterfølgende ikke stoppe et
bondeangreb.Hårdt presset, og med en bonde i undertal, tabte Jens
på tid.Leif fik åbnet modstanderens kongefløj, mistede en løber for et
par bønder, men stillingen faldt sammen til sidst.Henning Lund måtte
afgive en springer for to bønder, og blev stoppet af en
springergaffel.Martin Winding der er vores superreserve, måtte denne
gang nøjes med en halv.Sidste chance for en sejr, var lagt i hænderne
på Ulf,men trods en god kamp,og knap 6 timers spil,måtte han også
give sig
(Arne Sørensen)
6 runde i Mesterklassen

7 runde i Mesterklassen

Herning 3

4 runde i A-Klassen

Per startede vores 4. holdkamp med remis. Anden spiller der var
færdig var Poul som kom bagud med en bonde og kom mere og mere
under pres. Det tog Svend B. revanche for ved sejr. Han kom til at
kontrollere spillet og kørte roligt partiet til sejr.
Kurt fik derefter remis selvom han var lidt i problemer.
Værre gik det for Thomas, der det meste af kampen havde mulighed
for remis, men det gik gal til slut, hvor modstanderen bedre kunne
udnytte sine bønder og vandt.
Derefter spillede Birgit remis, hun var en bonde bagud, men spillet
udviklede sig sådan at ingen turde sætte et angreb ind.
Martin sled sig igen til en sejr. Havde mod slutningen et overtal af
bønder og to tårner til hver, men Martin havde ikke de store
problemer i slutspillet. Martin har nu i holdturneringen to sejre og to
remiser og er således ubesejret.
Sidste mand i rækken var Svend V. der kunne give os en holdsejr,
hvis han vandt. En bonde var meget tæt på at komme hele vejen
igennem, men det afværgede modstanderen og angreb med sin løber
og satte skak. Her forregnede han sig. Svend fik løberen og der var
stillingskrise, men Svend så heldigvis en mulighed for at sætte mat
med sin tårn og tilførte holdet vores første holdsejr i turneringen.
(Thomas Stubkjær)
5 runde i A-Klassen

Kampen mod Holstebro var ret vigtig for begge hold der helst skulle
vinde i bestræbelserne for at undgå sidstepladsen i turneringen.
Poul var noget truet med et angreb fra både tårn og dronning, men
Poul forsvarede sig godt og sagde tak for sidst med at give en gaffel
og fik en tårn for en springer. Derefter overtog Poul kontrollen og
vandt.
Derefter tabte Kurt til en stærk modstander på bræt et.
En ærgerlig Thomas, der ellers stod til en rimelig remis kom til at
forgribe sig på sin dronning inden han havde tænkt situationen
igennem. Tabte en tårn og opgav.
Martin var i en noget kompliceret slutspil, men var igen skarp og
vandt.
Svend B. vandt, fik mere og mere styr på udviklingen og nedspillede
endda modstanderen.

Per sled sig op ad bakke, var bagud med en bonde og da
modstanderen var tæt på at få en dronning måtte Per opgive.
Samme billede var det også hos Birgits parti der opgav, da det for
alvor så sort ud. Svend V. var igen i en meget lige kamp. Næsten alle
bønder var i kamp, Men Svend fik sin løber placeret rigtig stærk og
med den som bagstopper for dronningen ryddede han en del bønder
væk og satte mat.
(Thomas Stubkjær)
6 runde i A-Klassen

7 runde i A-Klassen

Herning 4/5

3 runde i C2-Klassen

Efter to sejre i træk i de to første kampe var det med en vis
spænding, om vi kunne fortsætte med at vinde vores kampe .Ikast
havde lidt bedre rating end os. Derfor var vi klar over vi skulle yde
det vi kunne . Aftenen startede med at vi kom i sidste øjeblik uden
at komme for sent, da ikke alle var klar over at Ikast skakklub var
flyttet til Norgesgade 17, hvor der er gode lokaler.

Kristian indledte med at vinde ,Kurt fik remis efter at have byttet en
del brikker med sin modstander, Adam fik også remis og er stadigvæk
ubesejret i turneringen. Undertegnede spillede i længere tid uden
held.
Efter en dejlig aften kunne vi køre hjem med en god fornemmelse.
(Niels Jørgen Ottosen)

4 runde i C2-Klassen

Denne aften havde vi set frem til med spænding, da der var mulighed
med et godt resultat. At vinde vores gruppe. Ikast er de eneste som
har mulighed for at indhente os idet vi spillede lige med dem i forrige
runde.
Uheldigvis for Ringkøbing manglede de deres bedste spiller, som var
forhindret på grund af sygdom. Dermed vandt Kristian uden kamp.
Adam indledte med at vinde sit parti, Adam har dermed ikke tabt
nogen af sine kampe. Jeg var presset i det meste af kampen, da min
modstander tilbød remis tog jeg hurtig imod.
Kurt vandt efter hans modstander kom til at sætte sin dronning i slag.
Vi havde igen en god skakaften.
(Niels Jørgen Ottosen)

5 runde i C2-Klassen

Finalerunde C1-C2 (Skive 3 mod Herning 4)

Da det var os som vandt gruppe 2 foran Ikast, blev det os som fik lov
til at spille en ekstra kamp om oprykning fra C-gruppen .Vi skulle
spille mod Skive i Vestsalling. Vi var enige om på vejen til Vestsalling,
at vi ville vinde, når vi nu skulle køre så langt for at spille mod Skive.
Men det gik ikke helt som vi havde bestemt. Jeg indledte med at tabe
mit parti, som ikke var godt, især ikke da Adam efter kampen fortalte
at jeg havde overset en gratis springer, det var rigtig skidt. Adam
vandt efter sikkert spil. Det er rigtig flot, Adam har ikke tabt nogen af
sine kampe. Kurt bevarede spændingen i kampen mod Skive ved at
spille remis med sin modstander. Kristian havde en god stilling, men
uden at udnytte det, men kæmpede længe for at holde remis, men
måtte give op til sidst. Efter en aften uden en sejr, men en hyggelig
skakaften var vi godt hjemme igen omkring midnat.
(Niels Jørgen Ottosen)

