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Formanden har ordet
Nu hvor holdturneringen netop er afsluttet, er det tid at gøre status.
Herning 1 i 2 division sikrede sig igen oprykning til 1 division med et
forspring på 8 point til nr. 2. Et stort til lykke til holdet. Det kan også
ses på gruppens topscorerliste, hvor de 4 øverste er fra Herning.
John Noe opnåede bl.a. et kandidatresultat med en score på 7/7!
Herning 2 som deltog i Mesterklassen opnåede 27½ point, hvilket
rakte til en 3 plads i gruppen – hvilket lige akkurat var nok til at blive i
Mesterklassen i næste sæson.
A-holdet var nok det Herning hold, som præsterede den bedste
performance, og opnåede ikke mindre end 29½ point, hvilket gav en 3
plads i gruppen. De måtte derfor ud i en ekstra kamp mod vinderen af
B-gruppen Thy 3, hvor de opnåede et uafgjort resultat, men det var
ikke nok til at forblive i A-gruppen. Se referat.
Derudover havde Herning 2 hold med i C-gruppen, hvor Herning 4
vandt gruppen, og skulle derefter spille mod vinderen fra den anden
C-gruppe. Denne gang trak Herning det længste strå.
Holdturneringen for næste sæson står i det uvisse endnu, da
afklaringen om sammenlægningen af 9 HK og 6 HK ikke er
færdigafsluttet. Det kan oplyses, at 9 HK med stor majoritet har sagt
ja til en sammenlægning med 6 HK. Det kan ses på 9 HK`s
hjemmeside.
Sideløbende med holdturneringen har Herning afviklet Plus Office,
som nærmer sig sin afslutning. Referat fra denne turnering kan ses i
næste nr. af Bjørnen – men resultaterne kan løbende følges på
Herning Skakklubs hjemmeside.
Klubben slutter sæsonen med generalforsamling mandag 26 april
2010. Jeg håber klubbens medlemmer vil møde op til denne aften.

Kommende turneringer:
For dem som ikke ønsker at gå på tidlig sommerferie, er der her
mulighed for at deltage i følgende turneringer i området:
Pokalskak i Herning søndag 25 april 2010
(tilmelding senest 22 april)
KUMO CUP
Holstebro Forårs EMT 2010 Start torsdag 6 maj 2010
(tilmelding senest 30 april)
Ølgod turnering 2010 i Varde Start tirsdag 4 maj 2010
(tilmelding senest 29 april)
Hurtigskak turnering i Vorgod start tirsdag 4 maj 2010
(tilmelding senest 30 april)

For alle turneringer gælder, at der foreligger tilmeldingslister i
klubben.
Ved spørgsmål kan undertegnede kontaktes.
(J.L.J)

HERNING SKAKKLUB
Herning, 29. marts 2010.
Bestyrelsen
Kære klubkammerat!
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling mandag d.26.
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 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 Leszek Kwapinski er på
valg) og en revisorsuppleant(Kurt Kibsgaard er på valg).
11. Valg af udtagelsesudvalg (John Noe, 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.

Dansk Skole Skak 50 år
I år er det 50 år siden Dansk Skole Skak så dagens lys. Det blev
fejret rundt omkring i landet 13. marts og bliver det senere på året
flere steder. Viborg og Ringkøbing kredsene havde valgt at slå sig
sammen og arrangerede en turnering på Viborg Bibliotek. I området
som naturligvis hed ”Skakbrættet”.
7 af vore håbefulde unge, en mor og undertegnede tog lørdag til
Viborg for at deltage i arrangementet, som var en turnering med 5
runder og 1 times betænkningstid til hele partiet.
For de flestes vedkommende var 1 time rigeligt med tid, men i
gruppen med de ældste elever blev tiden som regel brugt. De tidligt
færdige brugte en del tid på bibliotekets computere, som i
børneafdelingen måtte bruges til at spille på.
Arrangementet startede kl. 10 og var færdig midt på eftermiddagen. 3
af vores spillere fik præmie med hjem. Simon Amdi vandt gruppe F,
for spillere født 2002 eller senere (som han fejlagtigt var kommet i,
Simon er fra 99) med 4½/5. Johan Kjær Vestergaard fik i gruppe E
(for spillere 2000/2001) 4/5 og blev nr. 2 og endelig fik Alexander
Jessen 4/5 i ældste gruppe og blev nr. 2. Udover præmietagerne
deltog fra Herning: Jacob Evers-Gross 2½/5, Magnus Haunstrup
Sørensen 2½/5, Anders Daniel ½/5 og Adam Vergara 3/5.
Ingen kom hjem uden point så det var en succes! Specielt Jacob var
tæt på at få flere point. I 4. runde blev han og modstanderen uenige
om, hvordan brikkerne, i en meget gunstig stilling for Jacob, stod og
efter at dette blev løst til modstanderens fordel, satte Jacob ham pat. I
5. og sidste runde vandt Jacob hurtigt den senere gruppevinders
dronning og kunne uden problemer have fået et helt point også her,
men ak. Det gik modsat.
På trods af at skoleskak vokser på landsplan og også regionalt, var
tilslutningen til dagens arrangement ikke overvældende. Mindre end
50 spillere var mødt op. Deriblandt en del fra nystartede Ringkøbing,
som vi satser på at møde i en lille match inden sæsonen slutter
omkring 1. maj.
(Søren Gøgsig)

Holdturnering
2. Division, gruppe 3

5. runde i 2. Division, gruppe 3
Evans 1 – Herning 1

6. runde i 2. Division, gruppe 3
Ribe 1 – Herning 1

Så skulle 1. holdet til Ribe, og grundet snevejret, der aldrig får en
ende, kørte vi af sted tidligt om morgen. Vi ankom ca. en times tid før
kampstart, dels pga. den tidlige afgang og dels pga. ”Beering Airlines”
(Steen er fartglad!). Vi nåede en lille gåtur i gamle Ribe by, der bl.a.
er kendt for den flotte domkirke. Nå, nok ”snik snak”, nu til skakdelen!
Vi havde et enkelt afbud, men vi havde Ole Ø med, så vi var godt
rustet til dagens kamp. Trods afbuddet var vi klare favoritter mod
Ribe, og en stor sejr vil højst sandsynligt cementerer oprykningen.
Det var også bestemt hvad vi gik efter:

Efter en nogenlunde jævnbyrdig start rundt på brætterne, fik jeg
hurtigt fordel i en 7. g4?! Semislaver. Efter 20 træk var partiet
overstået med undertegnede som vinder, han fik simpelthen tæsk (på
brættet naturligvis). 1-0 til Herning, og en super god start. Partiet har
jeg været så beskeden at vise og kommentere længere nede.
Næste mand færdig var Erik, der havde hvid mod Lars Wilton. De
kom ud i skandinavisk, hvor Erik så ud til at få fordel, og dernæst en
bonde. Wilton havde dog modspil, og det udviklede sig til en
spændende parti, men et buk fra Wiltons side gav Herning endnu en
pind. 2-0.
John Noe har været mand for et point i alle kampene indtil videre, og i
dag skuffede han heller ikke. John har spillet fremragende, og lavede
kandidatresultat allerede i sidste runde. I dagens kamp spillede han
engelsk, og efter åbningen var hele centrum byttet af. John havde
dog løberparret og aktiviteten. Modstanderen brugte for lang tid på sin
udvikling og det straffede John. 3-0 til Herning og 6/6 af John!
Det skulle blive værre for værterne, da Steen Beering kørte en sejr
hjem. Det var dog ikke uden slinger i valsen. Han var oppe mod unge
Knud Jespersen, og Steen med de hvide klodser. De kom ud i skotsk,
hvor det længe var lige spil, men Steen førte dog betydeligt på
klokken. Dette blev også udslagsgivende, da både Knud og Steen
ikke kunne nå at noterer de sidste træk. Knud lavede et ulovligt træk i
træk 41, da Steen gav en skak. I rekonstruktionen blev det klart at de
begge nåede de 40 træk, men Knud havde altså rørt brik. Da dette
var et tårn, skulle den sættes imellem skakken fra Steens dronning
mistede han altså det, og chancen for point. 4-0.
Imens Steens drama udspillede sig havde Leszek ændret en, efter
min mening en dårlig stilling med sort, til en rigtig god stilling, med en
kvalitet + et par bønder til gode. Selvom hans modstander havde
bønder langt inde i Leszeks kongestilling var der ingen kagearm fra
Leszek, og sejren blev slået fast med 5-0. Nu var spørgsmålet blot
hvor stor den ville blive.
Ole Mikkelsen på bræt 2, mente selv at han stod fint med de sorte.
Jeg så dog ikke hvad der skete, men efter Oles udsagn snød hans
modstander ham. Ole vandt dog en kvalitet senere i partiet, men dette
var en kvalitet med meget kompensation i form af spil og en god hvid
løber. Jeg så dog ikke afslutningen på partiet, men Ole måtte
indkassere det første nederlag. 5-1.

Tilbage sad Ole Ø og Flemming. Ole Ø med de sorte brikker mod
Peder Pharsen. Vi var i tvivl om Ole var med eller mod os før
kampstart, da Ribe er hans gamle klub! Ej, spøg til side. Ole Ø fik
spillet sig til en fordel, men jeg så ikke alt i dette parti. Jeg havde dog
følelsen af Ole ville køre den hjem, og fordelen blev afløst af materiel
gevinst. Derefter kørte Ole pointet hjem. 6-1.
Tilbage sad Flemming, der spillede mod taktiske Jan Rosenberg. Så
vidt jeg ved, blev der ofret en kvalitet af Jan, men da jeg kiggede igen
var de nogenlunde lige materielt. De endte i et slutspil, som Flemming
havde fordel i. Jan havde dog stadig chancer for remis i min optik, og
Flemming skulle spille det nøjagtigt. Flemming skulle dog aldrig så
langt, da modstanderen spillede forkert. Godt spillet af Flemming, og
ikke mindst af hele holdet, der kørte en stensikker sejr hjem på hele
7-1!
Denne storsejr må være nok til oprykning! I sidste runde venter 2’eren
i gruppen Bov dog, der også hentede en storsejr hjemme mod
Århus/Skolerne 3 på 6½-1½. Vi har dog i skrivende stund 7 brætpoint
ned til Bov, og med lidt hurtig hovedregning vil det sige at Bov skal
vinde 7½-½ over os, for at indhente os. Dette sker sandsynligvis ikke,
med en storspillende John Noe! Holdet har følgende topscorer:
1.John Noe: 6/6!
2.Flemming Nielsen: 5½/6
3.Morten S. Storgaard: 5/6.
Flemming og jeg dog mod svagere modstandere, dog stadigvæk
udmærket. Erik Søbjerg har med 4½/6 scoret kandidatresultat. T
il sidst mit ”20 træk til skafottet” parti:
(177) S. Storgaard,Morten (2001) - Jacobsen,Karsten (1825) [D45]
2. div. gr. 3 (6), 21.02.2010

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 e6 4.e3 Nf6 5.Nf3 Bd6 6.Qc2 0–0 7.g4 Jeg
havde set hjemmefra, at han spiller semislavisk, men jeg er ikke
sikker på om man kan spille 7. g4 efter 6. ...0–0. Hovedvarianten er
6.. Sbd7 for sort, og der kan g4 hvert fald spilles. I øvrigt noget som
Shirov og Peter Heine spiller så vidt jeg ved.
7...dxc4 8.Bxc4 Nbd7 9.Bd2 Nd5 10.Ne4² Hvid får fordel. 10...Be7
11.0–0–0 a5 Sort prøver at modangribe.

12.h4 f6? Det er svært at være sort i denne stilling, men f6 giver
svagheder, ideen er at dække g5 feltet for mine springere. 12..S7b6
er bedre, og det havde jeg regnet med. 13.Ng3 Åbner op for
dronningen, og truer e4 13...Rf7 Endnu et passivt træk, sort skal
prøve med noget modspil. Jeg skal ikke gøre mig klog på om det er
for sent i denne stilling, ser dog sådan ud. 14.e4 Nc7 15.Be3 Får
mine brikker aktiveret med tempo.Damen skal flytte i min optik, da et
gennembrud i centrum koster materiale.
15...Qe8 16.g5 Nf8 17.Rdg1 Tager alle brikker med i spil, inden
kongestillingen skal ødelægges! 17...Kh8 18.h5 Blot for at illustrere:
Jeg har så godt som alle mine brikker med i angrebet, mens sort kun
har en enkelt brik over 6. række. Løberen på c8, springeren på c7, og
ikke mindst tårnet på a8 står elendigt.
18...Bd6 19.g6 Re7 Karsten Jacobsen sagde at det var en fingerfejl,
og at han hellere ville stille tårnet på d7. I mine øjne er det vidst
relativt ligegyldigt, da sort allerede har tabt.
20.e5 Opgivet, pga. løberen, men efter 20..fxe5 21. dxe5 Lb4 22. h6
vinder hvid nemt. 1–0
(Morten Swayne Storgaard)
7. runde i 2. Division, gruppe 3
Bov – Herning 1

Mesterklassen

5. runde i Mesterklassen
Lemvig 1 – Herning 2

6. runde i Mesterklassen
Kjellerup 2 – Herning 2

21 februar drog vi af sted mod Kjellerup, som burde være en
overkommelig modstander, men på den anden side, havde de fået
3½ point mod Ringkøbing, som vi kun fik 2½ imod.
Mit fædrene ophav havde valgt at holde sin 75 års fødselsdag om
lørdagen, så efter nærmest at have bakket hjem fra Nordjylland
søndag morgen (de havde fået en del mere sne end her og min bil
kender kun til sommerdæk…), var jeg meget taknemmelig da
Henning tilbød at køre til Kjellerup.

Vi måtte denne dag undvære Steen Funch og havde fået klubbens
webmaster (Herr Egeberg) med som erstatning. Han gjorde sin pligt
og vandt. Faktisk vandt vi 4-0 på bræt 5-8 og det var godt for Jens og
jeg tabte, Leif spillede (som altid! 5 af 6 foreløbig) remis og Holger
vandt. Vores forventede var 5,44 ud fra ratingtallene, så ud fra den
betragtning kunne vi være tilfredse.
(Søren Gøgsig)
7. runde i Mesterklassen
Thy 1 – Herning 2

I sidste runde af holdturneringen skulle andetholdet møde Thy, som
kæmpede for oprykning til 2. division. På forhånd var det klart, at kun
Thy eller Skive kunne vinde rækken og rykke op, mens Ikast og
Kjellerup 2 var isoleret i bunden.
De øvrige fire hold skulle kæmpe om placeringerne fra 3 til 6, og da
en sammenlægning mellem flere hovedkredse er på tale, var der ikke
som normalt kun tale om mere eller mindre ligegyldige placeringer,
men derimod om pladser i den nye mesterrække. Kun de fire øverst
placerede hold var sikre på at komme til at spille i mesterrækken,
mens nr. 5 skulle spille en kvalifikationskamp mod vinderen af Arækken.
Vi og Ringkøbing lå tilsyneladende til pladserne med henholdsvis 26
og 25 points, mens Lemvig og Skive 2 havde henholdsvis 22½ og
21½. Men de to sidstnævnte skulle møde de to bundhold, mens vi og
Ringkøbing skulle møde topholdene. Lemvig vandt en sikker sejr på
7-1 over Kjellerup 2 og Skive 2 vandt 6-2 over Ikast. Da Ringkøbing
tabte 2-6 til Skive 1 og vi tabte 1½-6½ til Thy endte det med at
Lemvig kom fra baghjul og snuppede tredjepladsen med 29½, mens
Herning 2 og Skive 2 begge endte med 27½ points og Ringkøbing
blev sorteper på sjettepladsen med 27 points.

Herefter skulle matchpoints afgøre placeringen mellem os og Skive,
og her havde vi fået 7 mod 6, så med de yderste marginaler sikrede vi
os en plads i mesterrækken i næste sæson, mens Skive skulle spille
mod Viborg 2 fra A-rækken, et hold der mest består af spillere, som
synes at søndagen skal bruges til andet end skak (familie, gode
middage, kirke eller andet). De kunne dog stille et stærkt nok hold til
at vinde kampen mod Skive med 6-2, selvom det også var en
søndagskamp.
Sidste runde blev spillet i Herning. Vi måtte afgive Holger Vestergaard
til førsteholdet, men havde Kaj Jensen med som reserve.
Kaj spillede dog for en gangs skyld en dårlig kamp og tabte tidligt.
Steen Funch tabte ligeledes, mens Søren og Henning fik remis. Jeg
(Leif) fik ligeledes reddet en halv hjem da min modstander forregnede
sig i tidnøden ved træk 40. På bræt 7 og 8 så det derimod længe lyst
ud. Men Martin tabte, hvad der lignede et vundet dronningeslutspil og
Alexander tabte på tid. Alexander havde endda mulighed for at vinde
en officer, hvad han dog ikke fik med i tidnøden.
Til sidst sad kun Jens tilbage. Og mens hans stilling blev mere og
mere håbløs, kunne vi dog glæde os over at det skulle vise sig at
være betydningsløst, at han til sidst måtte strække våben. Det havde
heller ingen betydning for Thy, som allerede havde sikkert sig
oprykning.
(Leif Hamborg)
5. runde i A-klassen
Morsø 1 – Herning 3

Kurt var den der skulle køre foran og vise vejen Det gjorde han så
også ved skakbrættet,da han efter et par timers spil fik en fribonde
der ikke kunne stoppes. Henning kom skidt fra start og måtte
indkassere et nederlag.

Arnes modstander glemte i stridens hede at dække en tårn og så var
det parti afgjort.
Peer havde tilkæmpet sig en bonde i slutspillet og det blev sikkert
udnyttet.Jesper var sluppet for den besværlige førstebræt og det
udnyttede han straks til at få en sejr.
Poul var oppe imod en ganske ung gut, næppe mere end otte-ni
år,her måtte Poul vise alle sine skaktalenter for at hente en halv.
Kjærulf der var med på afbud mistede en kvalitet og selv om han
kæmpede hårdt for at holde remis lykkedes det ikke.
Birgit der har vundet de første fire holdkampe,så også denne gang ud
til at ville vinde,men kunne ikke finde løsningen og tog remis.
(Arne Sørensen)
6. runde i A-klassen
Herning 3 – Thy 2

En Sejr over Thy ville lune godt før den svære ude kamp mod
Viborg.Det statede dog ikke alt for godt, da Kurt ret hurtigt mistede en
løber og tabte.Birgit fik bragt balance i tingene da hun nærmest fik
foræret en springer.Med en springer offer afgjorde Jesper partiet på
smukkeste vis.Henning tilkæmpede sig initativet,vandt en tårn for
springer,hårdt presset klarede modstanderen ikke den første
tidskontrol.
Med en klart overtag i spillet fjernede Adam alt modstand med en
afsluttende mat.Jeg havde en spændende parti, med mange
muligheder,men tabte.Peer tog remis i en lige stilling,med ens
løber.Det blev også remis til Scot efter en spændende parti,hvor
modstanderen var i problemer ved tidskontrollen.
Vi kunne hermed føje indnu en sejr til rækken, efter en flot hold
præstation.
(Arne Sørensen)

7. runde i A-klassen
Herning 3 – Viborg 2

Med en gennemsnitlig ratingforskel på 437 i Viborgs favør var målet
for os at hente en par bræt points så vi kunne holde anden pladsen
og slippe for at skulle køre til Thy og spille kval. kamp til den nye Arække
Efter 1½ times spil begyndte Viborg at vise deres styrke, da kurt blev
fanget i en angrebs kombination og måtte opgive. Peer måtte også se
sig slået, da forsvaret faldt fra hinanden.Thomas der var med på
grund af afbud, spillede en flot kamp og holdt remis. Hårdt presset
nåede jeg ikke den sidste træk før tidskontrollen Darius der havde
debut på holdet, kom foran med en bonde, og med godt solidt
spil,blev den afgørende i slutspillet.Adam kom bagud med en bonde
og til sidst blev det afgørende.Kjærulf fulgte længe godt med, men i
slutspillet kom styrke forskellen frem. Birgit kæmpede bravt men
kunne ikke holde en fribonde og tabte.
Da slut regenskabet blev gjort op skulle vi blot have hentet en halv
points mere for at undgå turen til Thy.
(Arne Sørensen)
Kvalifikationkamp til A-rækken
Thy 3 - Herning 3
4 - 4
Poul Ladefoged
Torben Lauresen
Jørgen Thomsen
Freddy Holler
Henning Jensen
Mogens Møller
Mikael Christensen
Hans J.Christensen

Kurt Kibsgård
Arne Sørensen
Henning Kristensen
Peer Gram
Birgit Dethlevsen
Darius Remeikis
Thomas Stubkær
Niels J. Ottosen

½-½
½-½
1-0
1–0
0-1
0–1
1–0
0–1

Vi skulle som tidligere skrevet en tur til Thy for at spille om en plads i
a-rækken.Opgaven skulle vel være overkommelig,da vi i tuneringen
havde slået deres andethold
Vi kom også planmæssig fra start,da Niels Jørgen efter halvanden
times spil fik en officer foræret og vandt.Kurt var ude i en meget lige
kamp og tog remis. Thomas havde ikke heldet med sig denne gang
og tabte. Heller ikke Peer, der havde kæmpet om topscorer
værdigheden, ramte dagen .Birgit fik dog udlignet,da hun sluttede
med fire bønder mod springer.Darius var igen sikker i sit spil og
bragte os foran.Mit parti sluttede i en lige stilling og vi enedes om
remis. Nu var der kun Henning tilbage, han havde tilspillet sig et par
fribønder, og stillingen så lovende ud,men han kom i vanskeligheder
da modstanderen offerede tårn for løber og tabte. Slut resultatet blev
således uafgjort.
Vinderen skulle så findes ved at man fjernede resultatet fra 8. bræt,
hvorved at vi blev det tabende hold.
Topscorer på holdet blev Birgit.
(Arne Sørensen)
C2-Klassen

5. runde i C2-klassen
Herning 4 – Kjellerup 4

Sidste runde i c 2 klassen blev spillet i Vorgod hvor alle hold i rækken
var samlet. Vi lå på førstepladsen 2 point foran Ikast der skulle spille
mod Herning 5. så Ikast kunne stadig nå os.

Kurt så ud til at komme i problemer, da han mistede en løber,
hvorimod Svend så ud til igen at have helt styr over sin kamp, Peder
og Thomas stod nok helt lige i deres parti.
Kurt måtte også se sig slået inden der var ret lang tid. Derfor var det
også glædelig at se at Dennis vandt sit parti mod Ikast, det gav mere
ro hos os, der skulle holde Ikast på afstand.
Svend forberede sit forspring og kørte sikkert sin sejr i hus.
Thomas og Peder kæmpede videre i deres endnu lige partier,
Thomas fik afbyttet en del brikker og kom til at stå stærk på D rækken
med 2 tårne og sin dronning, i bestræbelsen på at forsvare sig overså
modstanderen at hans konge var udækket og i næste træk var han
mat.
Peder så også ud til at få styr på begivenhederne, stod nu klar bedst.
Men helt så let blev det langt fra. Peder og hans modstander gav os
en times drama efter vi alle var færdig. Det bølgede frem og tilbage.
Snart så det ud til sejr til Peder og lidt efter nederlag. Der var ca. 5 –
10 minutter tilbage for dem begge da Peders modstander flyttede
forkert og tabte en tårn og måtte opgive.
Vi glæder os nu til finalekamp mod vinderen af den anden C – række.
(Thomas Stubkjær)
Oprykningsfinale i C-klassen
Thy 4 – Herning 4

Vi kom til Skive og regnede med at vi nok skulle klare opgaven i
finalen mod Thy, men helt nem blev det nu ikke.
Kurt startede med flot angrebsspil, det så lovende ud, men der kom
problemer. Modstanderen tilbød remis, Kurt regnede dog med
gevinst, men efter en tid tog Kurt imod remis.
Svend syntes at stå bedst, men også her foretrak Svend det sikre og
tog remis.

Peder var den solide og arbejdede rolig og solid sig til at erobre den
ene bonde efter den anden fra sin modspiller. Og det sluttede også
fortjent med sejr til Peder.
Thomas måtte kæmpe hårdt for sin remis. Thomas overså i kampens
hede, at han kunne have vendt kampen til hans fordel.
Vi har været de samme 4 spillere hele turneringen igennem. Dejlig at
være holdleder når alle møder op hver gang.
Svend er gået ubesejret gennem turneringen med 5 point. Peder fik
ligeledes 5 point. Thomas 3½ og Kurt 3.
(Thomas Stubkjær)
4. runde i C2-klassen
Viborg 5 – Herning 5

Vi kørte fra Herning i god tid på grund af vintervejret, så vi var sikker
på at nå frem til kl.19.00. Jeg mente, at jeg havde styr på, hvor vi
skulle spille, da jeg inden tiden havde kigget på Kraks vejviser. Vi
ankom til Viborg 18.30, nu skulle vi bare finde stedet, hvor vi skulle
spille. Vi kom ind på den rigtige gade, men opdagede ikke, at vi kørte
forbi stedet, hvor vi skulle spille. Vi spurgte om vej, og fik at vide, at vi
skulle tilbage, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af ensrettet
gade.
Det resulterede i, at vi brugte en halv time på at køre rundt i Viborg.
Da vi ankom, var klokken 19.05, og urene var startet. Det var en rigtig
dårlig start.
Vi havde forventet, at vi skulle have nogle sejre med hjem denne
aften.
Poul Markussen, der afløste Dennis Gottenborg var den eneste som
ikke tabte.
Vi andre havde nogle gode partier, men manglede heldet.
(Niels Jørgen Ottosen)

4. runde i C2-klassen
Viborg 5 – Herning 5
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Alle hold i C2 rækken var samlet i Vorgod. Her skulle vi prøve, om vi
kunne tage points fra Ikast, så vi kunne hjælpe 4.holdet til 1.pladsen i
tilfælde af, at det skulle glippe for dem at få points.
Det lykkedes Dennis at vinde sin kamp.
Vi andre måtte erkende, at vi ikke magtede at vinde, som der er
formålet med at spille holdskak.
Selvom vi måtte slutte på sidstepladsen, har holdet haft mange
jævnbyrdige partier uden gevinst, men mange gode skakaftener.
(Niels Jørgen Ottosen)
Redaktionen vil gerne benytte lejligheden til at takke for de mange
gode indlæg til Bjørnen, uden denne indsats fra skribenter fra de
forskellige hold, ville det være svært at lave et læseværdigt blad.
Fra 9HK Hjemmeside:
”Herning 4 vandt C-finalen
Thys førstehold har vundet Mesterklassen, og samme klubs
tredjehold tog sig af B-klassen. Træerne voksede ikke helt ind i
himlen for thyboerne, for Herning 4 vandt C-finalen i Skive i aftes over
THY 4 med 2½-1½ efter 3 remiser og 1 gevinst.
Fra Skive berettes om udpræget fairness, da Herning inden kampens
start gjorde THY opmærksom på, at THY var på vej til at stille
spillerne op i en forkert rækkefølge. Godt at høre!” Morten Fabrin
(Kurt Degn)

