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Formanden har ordet

Sæsonen 2009/2010 står for døren. Det er glædeligt, at Herning
Skakklub igen i år har fået flere nye medlemmer. De ønskes
velkomne i klubben.
Hen over sommeren har flere af klubbens medlemmer benyttet
lejligheden til at deltage i naboklubbers turneringer.
Herning Skakklub har igen i år haft succes med at arrangere
sommerferieaktivitet for skolebørn. Det har betydet, at skoleskakken
efter et år på vågeblus er kommet godt i gang med pt. godt 10
deltagere.
Ved ungdoms DM i Skanderborg deltog Alexander Jessen fra Herning
og blev en flot nr. 3 i hans gruppe.
Herning Byturnering blev i år afholdt for 70. gang med samme
deltagere som sidste år nemlig 64. Mester blev vores egen Erik
Søbjerg. Fyldigt referat følger i næste nr.
I årets holdturnering har Herning tilmeldt 8 mands hold i 2 division –
mesterrækken samt A-rækken. Derudover har vi 2 4 mands hold med
i C-rækken.
Med den tilgang som klubben har fået til denne sæson, håber vi på, at
1 holdet kan banke yderligere på og være med i oprykningsstriden til
1 division.
Jeg håber igen i år, at mange af klubbens medlemmer bakker op i
andre lokale turneringer udover vores egne.

Referat af ordinær generalforsamling I Herning Skakklub
mandag d.27. april kl.19,00 på Vestervangskolen.
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 et bestyrelsesmedlem(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.
ad. 1.Formanden Jens Lund Jensen bød velkommen til 27 medlemmer og
foreslog Kristian Graversgaard til dirigent – Kristian Graversgaard blev valgt
med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og
dermed beslutningsdygtig.
Ad. 2. Formanden indledte sin beretning med at oplyse, at der på grund af det
faldende medlemstal i Dansk Skak Union var indledt forhandlinger om at slå
hovedkredsene 6, 7 og 9 sammen.
I 9. hovedkreds var Skakklubben Gudenådalen og Vinderup Skakklub nedlagt.
Medlemstallet var i hovedkredsen faldet med 28 medlemmer siden sidste
generalforsamling.
Formanden oplyste, at kontingent på Dansk Skak Unions delegeretmøde var
blevet forhøjet med kr. 100,- for alle medlemskategoriers vedkommende.
Formanden oplyste, ar klubbens medlemstal var 52, hvilket var staus quo.
Klubbens 10-års jubilæum var dels blevet fejret med en tur til Gdansk og
Nordtyskland og et besøg fra Island, hvor Steen Juul Mortensen havde været
ankermand i begge arrangementer. Matchen mod islændingene blev tabt. Alle
arrangementer havde sammen med Gule-ærter aften og suppeaftenen været
med til at styrke det sociale sammenhold i klubben.
Årets byturnering havde haft deltagelse af 64 spillere; Morten Storgaard var
blevet nr. 2 i Mesterklassen, mens Holger Vestergaard og Steen Funch havde
besat de to første pladser i basisklasse 1.
Herning Skakklubs spillere havde deltaget i mange eksterne turneringer – f.eks.
havde 20 medlemmer deltaget i Vorgod Skakklubs hurtigturnering.

Plus Office – den tidligere amtsturnering – havde haft deltagelse af 59 spillere.
Ole Østergaard, Herning Skakklub havde scoret flot 6½ af 7 points på
1.pladsen, mens John Noe havde scoret 4 af 7 points. Formanden oplyste, at
sponsoratet føres videre i 2010.
I Dansk Skak Unions holdturneringer var divisionsholdet blevet nr. 3 i sin
gruppe, hvilket også var lykkedes for klubbens hold i mesterrækken. A-holdet
var blevet nr. 5, mens det ene hold i C-klassen var blevet nr.1, mens det andet
var blevet nr. 5.
Formanden beklagede, at juniorskakken havde kørt på lavt blus i sæsonens
løb, om end man havde deltaget i det såkaldte Spor 12-arrangement. Det
såkaldte ”Sommertræf” var ikke blevet afholdt af Herning Kommune, men det
ville blive genoptaget i uge 32 i sommerferien, og her ville klubben være
repræsenteret.
Formanden takkede Kurt Degn for arbejdet med klubbladet ”Bjørnen” og
Kjærulff Egebjerg, der er redaktør af klubbens hjemmeside.
Formanden delte derefter præmier ud til vinderne i årets klubturnering:
Mesterklassen:
1.Steen Bering
2.Ole Østergaard
Basisklasse 1:
1.Henning Lund Jensen
2. Leif Hamborg
Basisklasse 2:
1.Poul Thuesen
2. Martin Winding
Basisklasse 3:
1. Alexander Jessen
2. Peder Henry Pedersen
Årets topscorere i holdturneringen blev også betænkt med en præmie:
Divisionsholdet: Steen Bering
Mesterklassen: Martin Winding
A-klassen: Martin Winding!!
C1-klassen: Adam Vergara
C2-klassen: Johan Hvid
Formanden sluttede sin beretning med at takke medlemmerne for god
opbakning til klubbens arrangementer og sine bestyrelseskolleger for godt
samarbejde.

Kurt Kibsgaard forespurgte, hvornår sammenslutningen mellem hovedkredsene
ville finde sted-formanden oplyste, at man i første omgang ville spille fælles
holdturnering, hvorefter man ville tage stilling til en sammenslutning.
Derefter blev beretningen godkendt.
ad. 3. Kasserer Arne Sørensen fremlagde det reviderede regnskab – se senere.
Blev godkendt uden kommentarer.
ad. 4. Kontingentet blev fastsat til kr. 375, pr. halvår for seniorer, mens
kontingentet udgør kr. 325, - for juniorer og pensionister.
ad.5. Steen Juul Mortensen oplyste, at bestyrelsen ikke havde nogle faste
meninger om afviklingen af den kommende klubturnering; flere medlemmer
syntes godt om sidste sæsons klubturnering, men kunne dog godt se, at
styrkeforskellene i visse tilfælde var for store i de enkelte partier. Andre talte for
den traditionelle afvikling i 8-mandsgrupper, mens atter andre foretrak sidste års
turnering med én gruppe.
En vejledende afstemning gav følgende resultat:
Én stor gruppe: 5 stemmer
To grupper: 13 stemmer
8 mands grupper: 4 stemmer
ad. 6. Der vat ikke indkommet forslag.
ad. 7. Jens Lund Jensen blev genvalgt.
ad. 8. Søren Gøgsig blev genvalgt.
ad. 9. Kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen blev genvalgt.
ad. 10. Ole Mikkelsen genvalgtes, og Leszek Kwapinski nyvalgtes.
ad. 11. Ole Østergaard ville gerne fritages for valg – derefter blev John Noe
nyvalgt, mens Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen genvalgtes.
ad. 12. Flere medlemmer gav udtryk for, at mange af klubbens brætter trængte
til udskiftning; formanden oplyste, at bestyrelsen var opmærksom på sagen, og
at klubben kunne søge offentlige midler til anskaffelse af nyt materiel.
Jens Vistisen gav udtryk for, at det var svært at få nye medlemmer ind i
klubben, og at dette skyldtes, at der intet klubliv var.
Steen Juul Mortensen bemærkede, at klubbens sæsonprogram klubturnering,byturnering, Plus Office turneringen samt holdturneringen – ikke
efterlod megen tid til andre aktiviteter, men såvel Gule ærter aften, suppeaften
samt turen til Gdansk og besøget fra Island var udtryk for klubliv.

Flere medlemmer gav udtryk for uenighed med Jens Vistisen – balancen
mellem skak og andre aktiviteter var fin, og man kunne jo ikke tvinge
medlemmer til at møde op, når de ikke skulle spille turneringspartier.
Arne Sørensen overrakte afslutningsvis en buket blomster til Anette Hamborg
som tak for en meget fin indsats som kantinebestyrerer i den forløbne sæson.
Generalforsamlingen afsluttedes med det traditionelle leve for Herning
Skakklub.
Steen Juul Mortensen
Sekretær

Kristian Graversgaard
Dirigent

4- by turnering 2009
Herning fik i år en indbydelse af Silkeborg Skakklub, om vi var
interesseret i at være med i deres traditionsrige 4-by turnering. Den
bliver afviklet med 16 spillere fra hver klub.
Jeg ville undersøge mulighederne i klubben. Der fik jeg hurtig accept
fra 1 holdet og dermed var vejen banet for at være med i turneringen.
Den bliver hvert år afviklet sidste uge i september.
I år var der afbud fra Skanderborg Skakklub. Trods det viste det sig,
at Herning var en suveræn vinder af turneringen.
Resultatet blev følgende:
Herning
Silkeborg
Kjellerup

34½ point
27 point
10½ point

Vil man se mere omkring turneringen, så kan man gå ind på Silkeborg
Skakklubs hjemmeside.
Næste år er det Kjellerup, som er arrangør.
(JLJ)

Ringkøbing Amtsmesterskab
Plus Office 2009

Amtsturnering Plus Office 2009, mestergruppen.
Der skal ofte held til, at vinde turneringer. I dette års udgave af Plus
Office, var det mig der havde heldet!
På papiret så turneringen ud til at blive meget jævnbyrdig. På nær
ratingfavoritten Jesper Maul Hansen, SK 1968, havde jeg tidligere
mødt alle øvrige deltagere. Jeg havde både vundet og tabt til dem
allesammen før...
Da turneringen begyndte var jeg en smule skaktræt, bl.a. grundet
elendigt spil i holdturneringen. Jeg overvejede slet ikke at stille op,
men tænkte, at jeg efter et par uger ville komme til at savne at spille
skak og fortryde at sæsonen for mig allerede skulle slutte i januar.
Heldigvis fandt jeg ret hurtigt skakglæden igen (det hjælper gevaldigt
når man vinder...)
1. runde blev et spændende parti, præget af spillernes (store)
tidsforbrug:
Jesper Maul Hansen - Ole Østergaard.
1. e4, c6. 2. d4, d5. 3. exd5, cxd5. 4. c4, Sf6. 5. Sc3, Sc6. 6. Sf3,
Lg4. En variant det kræver gode nerver at spille med sort, men det
var jeg ikke klar på dette tidspunkt! 7. cxd5, Sxd5. 8. Db3. Jesper
brugte over 40 min. på dette træk og havde allerede brugt lidt over en
time i alt. Men der er altså også lige en del der skal regnes på i denne
stilling... 8. -, Lxf3. 9. gxf3, e6. 10. Dxb7, Sxd4. 11. Lb5+, Sxb5. 12.
Dc6+, Ke7. 13. Dxb5, Sxc3.
Ingen af os vidste, at vi indtil nu havde spillet "teori". Her skal sort
ifølge teorien spille 13. -, Dd7 med lige spil. 14. bxc3, Dd5! 15. Db4+,

Kd7. 16. Da4+, Dc6. 17. Dd4+, Dd5. 18. Da4+, Dc6. 19. Dd4+,
Ld6?! Her satser jeg og spiller på, at Jesper kun har 11 min. til at nå
træk 40; jeg har 25. Det rigtige var uden tvivl at spille 19. -, Dd5 og
remis ved trækgentagelse. Nu kommer hvid til at stå bedst. 20. Le3,
Dxf3. 21. Tg1, Ke7. 22. Td1, Thd8. 23. Dxg7? En fejl; meget bedre
er f.eks. 23. Dh4+. Jesper har kun 6 min. til at nå de 40 træk. 23. -,
Dxd1+ Klonk! 24. Kxd1, Le5+. 25. Kc2, Lxg7. 26. Txg7, Th8. 27.
Ld4, h5. 28. Tg5, f6? Selvom sort har vundet en kvalitet, er det ikke
en stilling, der bare spiller sig selv (det er det næsten aldrig...) I det
flg. synes jeg, Jesper spiller rigtigt godt, selvom han stort set ingen tid
har tilbage; 4 min. til træk 40, mens jeg selv spiller ringe...Jeg har
heller ikke så meget tid tilbage, kun 8 min.
29. Tg7+, Kd6. 30. Lxf6, Thg8. 31. Th7, Tg2. 32. Lh4, e5. 33. Lg3,
a5. Jesper er nede på sidste minut, jeg har 5 min. 34. Txh5, Te8. 35.
Kd3, Tg1. 36. Kc4, Ta1. 37. Th6+, Kd7. 38. Kd5, Td1+. 39. Ke4,
Te1+. 40. Kd5, Td1+. Pyhh, begge spillere nåede lige akkurat træk
40, begge med kun sek. tilbage. 41.Ke4, Ta1. 42. Th7+, Kc6. 43. h4,
Txa2. 44. h5, a4. 45. h6, a3. 46. Kf5, e4. 47. Ta7, Kb6. 48. Ta4, Ta1.
49. Le5, a2. Opstiller en fælde som Jesper hopper i: 50. c4?, e3!
Afgørende og et supertræk! 51. fxe3, Tf1+. 52. Kg6, Txe5. 53. Txa2,
Th1. 54. Tb2+, Kc6. 55. Tf2, Te6+. 56. Kf5, T1xh6. 57. Ta2, Kc5. 58.
e4, Thf6+. 59. Kg5, Tf1. 60. opgivet.
I 2. runde mødte jeg Steen Funch Petersen med sort. Det blev en
hollænder og et forholdsvis lige parti. I træk 29, med ca. et kvarter
tilbage, laver Steen en fejl der taber en bonde, men ikke nødvendigvis
partiet. Den afgørende fejl kommer i træk 31, hvor Steen vil vinde
bonden tilbage, men overser, at det taber en kvalitet. Det
efterfølgende slutspil med tårn mod løber plus 5 bønder til hver, er let
vundet for mig.
I 3. runde mødte jeg Stefan Hansen, Ringkøbing med hvid. Allerede i
6. træk laver Stefan et unøjagtigt træk og vælger at give en bonde for
at få modspil. Jeg har dog ret godt styr på det og i træk 13 laver
Stefan en banal fejl, der taber kvalitet, men dog vinder bonden
tilbage. Efterfølgende spiller jeg svagt, mens Stefan kæmper godt for
at holde partiet. Jeg bevarer dog en klar fordel og i begyndende
tidnød taber Stefan en officer i en tabt stilling og opgiver straks.
I 4. runde skal jeg have sort mod John Noe. Jeg er dog nød til at
melde afbud og vi aftaler at spille partiet privat mellem 6. og 7. runde.
På det tidspunkt har jeg 5 af 5 og allerede vundet turneringen, John
har haft meget om ørene på jobbet osv. så vi tager en remis uden
kamp. Bok bok!

5. runde blev lige akkurat en miniature:
Ole Østergaard - Morten Storgaard.
1. d4, d5. 2. c4, e6. 3. Sc3, Sf6. 4. cxd5, exd5. 5. Lg5, Le7. 6. e3,
Sbd7. 7. Ld3, 0-0. 8. Sge2, Te8. 9. 0-0, c6. 10. Dc2, Sf8. 11. f3, h6.
Jeg er ikke sikker på, dette er stillingens bedste træk. Morten
spiller h6 for at kunne spille Se6 men jeg tror, det er mere almindeligt
at spille springeren til g6.
12. Lh4, Se6. 13. Tad1, Da5. 14. a3 Måske lidt omstændigt men e4
haster ikke; det kan sort alligevel ikke forhindre. Jeg synes bedst om
hvids stilling her, men det er selvfølgelig ret lige. 14. -, Sg4? En ret
grov fejl, der faktisk allerede taber partiet. Morten regnede ikke helt
langt nok i varianterne her; jeg havde ikke skænket trækket en tanke!
15. Lh7+, Kh8. 16. fxg4, Lxh4. 17. Txf7, Sg5. 18. Txg7, Se4. Det er
allerede meget skidt for den sorte mand. Jeg har ikke fundet noget
der holder for ham her. F.eks. 18. -, Kxg7. 19. Dg6+, Kf8. 20. Dh6+,
Ke7. 21. Dxh4 eller 19. - Kh8. 20. Dxe8+, Kxh7. 21. De7+, Kg8. 22.
De8+, Kg7. 23. Sf4, Lxg4. 24. Dg6+, Kf8. 25. Dh6+, Ke8. 26. Dxh4,
Lxd1. 27. Dh8+ , Kd7. 28. Dxa8 osv. Der er mange varianter og det
var umuligt for mig, at gennemskue dem under partiet. Men min
intuition sagde mig, da jeg spillede 15. Lh7+, at der måtte være noget
for hvid her! 19. Sxe4, dxe4 Efter 19. -, Kxg7 vinder 20. Sc5. 20. Tf7,
Le6. 21. Txb7, Da6. 22. Tc7, Lxg4. 23. Sf4, Te7. 24. Txe7, Lxe7. 25.
Tf1, opgivet.
I 6. runde havde jeg sort mod Holger Vestergaard. Ligesom mod
Steen Funch Petersen blev det en hollænder og et ret lige parti.
Holger fik i midtspillet oparbejdet noget terrænovervægt men jeg
havde dog modspil selvom jeg stod trykket. Omkring træk 30 var der
optræk til remis ved trækgentagelse men jeg lavede en lille afvigelse,
der meget banalt truede mat i et træk. Meget uheldigt for Holger, ser
han først matten efter han har trukket og opgiver straks. Indrømmet,
det var heldigt med et helt point i dette parti, ½ havde været mere
retfærdigt.
7. runde blev en herlig afslutning på en fantastisk turnering for mig:
Ole Østergaard - Steen Juul Mortensen.
1. e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3. d4, exd4. 4. Sxd4, Sf6. 5. Sxc6, bxc6. 6.
e5, De7. 7. De2, Sd5. 8. c4, La6. 9. De4, Sf6. 10. De2, Sd5. For en
sjælden gangs skyld havde jeg forberedt mig og brugt noget tid på
denne variant i skotsk. Spiller hvid nu 11. De4 kan det give en hurtig
remis ved trækgentagelse.

Det var jeg nu ikke indstillet på, jeg ville bare lige se om Steen var!
Sort kan i stedet for Sf6 spille Sb6, hvis han ikke er interesseret i
remis. 11. b3, d6?! Jeg tror dette er tvivlsomt og at hvid nu kan få en
lille men klar fordel. 12. exd6, Dxe2+. 13. Lxe2, Sb4. 14 d7+, Kxd7.
15. Lg4+?! Bedre er Kd2. 15. -, Kd8. 16. 0-0?! Igen er Kd2 bedre. 16.
-, c5?! Her skal sort spille Sc2 og vinde kvaliteten.
Hvid får trusler mod sorts konge og et stort udviklingsforspring, men
jeg har ikke fundet noget helt tilfredsstillende. Efter teksttrækket står
sort dårligt og de hvide brikker spiller næsten sig selv! 17. a3, Sc6.
18. Td1+, Ld6. 19. Lf3, Lb7. 20. b4, Ke7. 21. Sc3, Thd8. 22. Le3,
Kf8. 23. Sb5, cxb4. 24. Sxd6, cxd6. 25. axb4, Td7. 26. Lf4, Tad8.
27. b5, opgivet Sort taber mindst en bonde og har intet modspil.
Det endte altså med, at jeg vandt med 6½ af 7 og 2½ points forspring
til John Noe, der blev nummer 2, bl.a. efter en fornem gevindst over
Morten Storgaard i sidste runde. På 3.-6. pladsen holdt Morten
Storgaard, Holger Vestergaard, Steen Juul Mortensen & Jesper Maul
Hansen bunkebryllup med 3½ point hver. Stefan Hansen fik 2½ point
på 7. pladsen mens Steen Funch Petersen havde en skidt turnering
og blev sidst med et enkelt point.
Sejren i Plus Office er min første som spiller i Herning Skakklub og
den første i ca 8 år! 6½ point af 7 i en mestergruppe overgår jeg nok
aldrig igen og det er mit bedste resultat nogensinde!
(Ole Østergaard)
DM i skak i Silkeborg 2009
Jeg deltog sammen med 2 andre spillere fra Herning, Jesper
Jørgensen og Birgit Dithlevsen, i DM i skak i Påsken 2009, som
foregik på Hotel Scandic i Silkeborg.
Det var et spændende DM, og Herning-spillerne klarede sig rimelig
godt.
Bedst gik det for Birgit Dithlevsen, som i Klasse G5 - gruppe 5
spillede sig til en flot 3. plads med 3½ pts./5 mulige og fik 400 kr.
Jesper Jørgensen sluttede på en 9. plads i Klasse G5 – gruppe 6
med 2½ pts./5 mulige. Jesper havde stillet lidt større forventninger til
turneringen og synes, at hans resultat er lidt skuffende.

Jeg selv fik også 2½ pts./5 mulige og endte på en 10. plads i Klasse
G5 – gruppe 4, hvilket jeg er ganske godt tilfreds med, da jeg scorede
lidt over min forventede score.
GM Sune Berg Hansen fra Helsingør blev danmarksmester foran
Allan Stig Rasmussen og GM Lars Schandorff.
Her følger et par partier fra turneringen med spillernes egne noter:
Spillet i G5 – Gruppe 6, 2. runde, d. 10/4 2009
Cecilie Nielsen, Silkeborg (1000) / Jesper Jørgensen, Herning (1196)

1. e4, d5; 2. Sc3, d4; 3. Sa4, e5; 4. Sf3, Ld6; 5. d3 – hvid lukker
stillingen. Af en eller anden grund tager jeg ikke imod gaven – h6??
(Selvfølgelig 5. -, b5); 6. h3?, Sf6; 7. Tg1?? – Redder jo ikke
springeren på a4 (7. c4, Lb4; 8. Ld2), b5; 8. c3, bxa; 9. Dxa4, Ld7; 10.
Db3, Sc6; 11. g4, dxc; 12. bxc, g5; 13. h4, Tb8; 14. Dc4, gxh; 15. g5,
hxg; 16. Sxg5, De7; 17. Lg2, Lc5; 18. Le3?! (Lh3 er det rigtige), Lxe3;
19. fxe, Sg4; 20. Ke2 (en lille chance var 20. Dxf7, Dxf7; 21. Sxf7,
Kxf7; 22. Lh3), Dxg5; 21. Dc5 – det er helt slut for hvid – Tb2; 22.
Ke1, Sxe3; 23. d4, Dg3; 24. Opgivet. 0-1.
Spillet i G5 – Gruppe 4, 5. runde, d. 13/4 2009-04-15
Henrik Hjorth, Herning (1588) / Finn Andersson, Randers (1607)

1. Sf3, d6; 2. c4, Sf6; 3. d4, g6; 4. Sc3, Lg7; 5. e4, o-o; 6. h3, Sbd7; 7.
Le3, c6; 8. Dd2, Te8; 9. o-o-o?! (Nok for farligt), a6; 10. a4? (10. e5!,
Sh5; 11. g4 og sort får problemer), Da5; 11. Ld3, e5; 12. Lc2, b5; 13.
b3, bxc; 14. bxc, Tb8; 15. dxe, Db4; 16. Dd3, Txe5!; 17. Dxd6, Db2;
18. Kd2, Txe4; 19. Tb1, Dxc3 (jeg havde ikke set skyggen af denne
flotte kombination); 20. Kxc3, Txe3; 21. fxe, Se4; 22. Kd3, Sxd6; 23.
Txb8, Sxb8; 24. Td1, Le6; 25. c5, Lc4? (Finn mente efter partiet, at
25. -, Sc4 er stærkere); 26. Kd2, Sb7?? (Med lidt hjælp går det…); 27.
Tb1, Sd7; 28. Txb7, Sxc5; 29. Tb8, Lf8; 30. Se5, Ld5; 31. g4, f6; 32.
Sd3, Se4; 33. Ke1, Kg7; 34. Sb4, Ld6; 35. Tb7, Kh6; 36. Sxd5, cxd;
37. Lxe4, dxe; 38. Tb6, Le5; 39. Txa6, Kg5; 40. Kf2, Kh4; 41. Kg2, f5;
42. gxf, gxf; 43. Th6, Kg5; 44. Txh7, f4; 45. exf, Kxf4; 46. a5, e3; 47.
a6, e2; 48. Kf2, opgivet. 1-0.
(Henrik Hjorth)

Holstebro Forår EMT 2009
Holstebro Skakklub afholdte det 15. Forår EMT. Fem tirsdag i
maj/juni. Udover at det var frygtelig varmt et par af dagene, var det en
god turnering. 30 spillere stillede til start hvoraf de 6 fra Herning.

Uddrag fra resultatlisten
Mesterklassen
1 plads Erling Høiberg, Holstebro 3,5
3 plads Holger Vestergaard, Herning 2,5
Basis 1
4 plads Søren Gøgsig Broberg, Herning 2,5
Basis 3
1 plads Martin Noe, Herning 4
6 plads Birgit Dithlevsen, Herning ½
Basis 4
1 plads Jesper Jørgensen, Herning 4,5
4 plads Kurt Degn, Herning 1,5
(Kurt Degn)

Holdturnering
Her er følgende datoer for 2 division og mesterrækken:
1. runde
2. runde
3. runde
4. runde
5. runde
6. runde
7. runde

8 november 2009
22 november 2009
6 december 2009
10 januar 2010
31 januar 2010
21 februar 2010
7 marts 2010

Husk afkryds disse datoer i jeres kalender. Herved undgås afbud.
Der har i sommerens forløb været afholdt møder omkring
fusionsplaner mellem 6. – 7. og 9. HK.
Disse er forløbet i en positiv tone. Der er givet grønt lys fra HB, og det
ender nok med en fusion. Dog vil 7. HK kun være med i
mesterrækken i første omgang.
Det indebærer, at der vil foreligge 2 regelsæt omkring op- og
nedrykning. Herom kan læses, når bladet for 9. HK udkommer, hvor
det vil være udførligt beskrevet.
For at fusionen kan gennemføres, skal der afstemning til i de enkelte
hovedkredse.
(JLJ)

Plan for sæsonen 2009/2010
(Med forbehold for ændringer)

Oktober:
12. klubturnering 1. runde
19. klubturnering 2. runde
26. udsatte partier
November:
02. klubturnering 3. runde
09. holdturnering
16. klubturnering 4. runde
23. holdturnering
30. klubturnering 5. runde
December:
07. holdturnering/udsatte partier
14. klubturnering 6. runde
21. Gule-ærter aften
Januar:
02. Årets første træk
04. klubturnering 7. runde
11. holdturnering
18. amtsturnering 1. runde
25. amtsturnering 2. runde
Februar:
01. holdturnering
08. amtsturnering 3.runde
15. udsatte partier
22. holdturnering
Marts:
01. amtsturnering 4. runde
08. holdturnering
15. amtsturnering 5. runde
22. amtsturnering 6. runde
29. amtsturnering 7. runde
April:
05. (2. Påskedag) fri for skak
12. lyn/hurtigskak
19. lyn/hurtigskak
25. pokalskak
26. generalforsamling

