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Sæsonen 2010/2011 står for døren. I den anledning vil jeg som
sædvanlig byde såvel nye som gamle medlemmer velkommen til en
god skak sæson.

sidste tilmelding 27/9

Skive Bymesterskab 2010: start 15/10
sidste tilmelding 10/10

I skrivende stund er Herning Byturnering godt i gang – med ikke
mindre end 72 deltagere. Følg løbende resultaterne på klubbens
hjemmeside. I næste nr. er der referat.
Ved finalestævnet i pokalskak i Nyborg opnåede Herning den ære at
blive danske mestre i bredderækken (referat inde i bladet).
Fusionstankerne mellem 6 og 9 HK led skibbrud, da 6 hovedkreds
ikke kunne godkende fusionen. 9 HK havde ellers enstemmigt
godkendt fusionen på deres generalforsamling. Derfor skulle der
afholdes ekstraordinær generalforsamling i 9 HK. Nyvalgte Erik
Søbjerg (formand), Steen Juul Mortensen (sekretær). Dog har Morten
Fabrin lovet at fortsætte som turneringsleder for 9 HK`s holdturnering.
Herning Skakklub deltager i år i holdturneringen med 3 8 mands hold i
1 division – mesterækken og a-rækken. Vi håber yderligere, at få 1 –
2 4 mands hold med – det afhænger af hvor mange af klubbens
medlemmer, som ønsker at deltage i holdturneringen.
I øjeblikket er der mange udenbys turneringer. Jeg opfordrer derfor jer
medlemmer til at støtte op om det, da mange støtter os.

Kjellerup Hurtigturnering 2010: 24/10
sidste tilmelding 19/10

For alle turneringer gælder, at tilmeldingslister forefindes i klubben
Kampdatoer for holdturneringer:
Her er følgende datoer for 1 division og mesterrækken:
1. runde
2. runde
3. runde
4. runde
5. runde
6. runde
7. runde

7. november
21. november
5. december
16. januar
30. januar
20. februar
6. marts

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Referat af ordinær generalforsamling i Herning Skakklub
mandag d.26. april 2010 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 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.
Ad. 1. Formanden Jens Lund Jensen bød velkommen til 31
fremmødte medlemmer og foreslog Kristian Graversgaard til dirigent,
der blev valgt med akklamation.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet og
dermed beslutningsdygtig.
Ad. 2. Formanden gennengik den forløbne sæsons vigtigste
begivenheder:
- fusionen mellem de tre hovedkredse -6.,7 og 9. – var ikke blevet
til noget, da 6, HK var imod.
- Ringkøbing Skakklub havde fået initiativpræmien i 9.
hovedkreds.
- Herning Skakklub pt.54 medlemmer – svag fremgang. 9. HK
også status quo.
- EMT- afgiften var blevet forhøjet med kr. 10,-, således at afgiften
også vil sige med dette beløb i klubbens turneringer.

- Søren Gøgsig og Leif Hamborg havde som sædvanlig været
tovholdere for skoleskakken.
- I uge 32 vil der som sædvanlig være sommeraktiviteter for børn
og unge.
- Kurt Degn var fortsat redaktør af ”Bjørnen”.
- Herning Skakklub havde suverænt vundet den nye turnering
mellem klubberne i byerne, Silkeborg, Viborg, Skanderborg og
Herning.
- Herning Byturnering 2009 havde haft 64 deltagere; vinder Erik
Søbjerg.
- Plus Office turneringen(Amtsmesterskabet) havde haft 66
deltagere-Erik Søbjerg igen vinder.
- ”Årets første træk” havde haft 42 deltagere – vinder Niels Jørgen
Fries Nielsen.
- Herning Skakklub havde deltaget med 5 hold i Dansk Skak
Unions holdturneringer: Divisionsholdet var vendt tilbage til 1.
division, Mesterholdet var blevet nr. 4, A-holdet var blevet nr.3,
det ene C-hold var blevet nr. 1, mens det andet C-hold var blevet
uplaceret.
- De sociale arrangementer: Gule ærter aften og Suppeaften var
blevet gennemført under fin tilslutning.
- Klubturneringen havde haft 39 deltagere, der var delt op i 2.
grupper. Mesterkassen var blevet vundet af John Noe med
maksimumpoints – 7. Holger Vestergaard og Steen Funch
- Pedersen besatte de næste pladser. Basis 1 var blevet vundet af
Per Gram Pedersen efterfulgt
- af Børge Funch Pedersen og Henrik Hjorth. I Basisklasse 2 var
præmietagerne Adam Vergara, Henning Kristensen og Thomas
Stubkjær. Basisklasse 3 var blevet vundet af Niels Jørgen
Ottosen efterfulgt af Poul Markussen og Dennis Gottenborg
Kristensen.
Formanden sluttede sin beretning med at takke klubbens medlemmer
for god opbakning i løbet af sæsonen og bestyrelseskollegerne for
godt samarbejde.
Efter et enkelt spørgsmål blev beretningen godkendt enstemmigt.
Ad. 3. Arne Sørensen fremlagde det reviderede regnskab – vedlagt –
der blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
Ad. 4. Kontingentet blev fastsat uændret.

Ad. 5. Steen Juul Mortensen oplyste, at bestyrelsen ville afvikle
turneringen efter samme koncept som sidste år.
Henning Kristensen kunne for så vidt godt tilslutte sig dette, men
fremhævede det irriterende ved afbud, der var enighed om, at afbud
måtte undgås.

Sommertur 2011
På klubbens generalforsamling – se referatet andetsteds i dette
nummer af BJØRNEN – blev det nævnt, at klubben til næste år
planlægger en tur i sommerferien.

Ad. 6. Intet under dette punkt.
Ad. 7. Arne Sørensen blev genvalgt med akklamation.
Ad. 8. Steen Juul Mortensen og Kurt Degn genvalgtes med
akklamation.
Ad. 9. Kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen genvalgtes.
Ad. 10. Genvalg af Ole Mikkelsen og Leszek Kwapinski. Kurt
Kibsgaard blev genvalgt som suppleant.

I 2005 var vi på Kreta, og i 2008 arrangeredes en tur til Gdansk i
Polen – i begge tilfælde mener jeg at kunne sige, at turene var en
succes.
Hvor skal turen gå hen i 2011? Eneste forslag hidtil er kommet fra
Kristian Graversgaard, der på generalforsamlingen foreslog en tur til
Normandiet – slagmarkerne fra 2. verdenskrig.
Der er sikkert også andre forslag, og bestyrelsen vil bede
medlemmerne om senest den 1. december 2010 at fremkomme med
ideer og forslag.

Ad. 11. Genvalg af John Noe, Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen.
Ad. 12. Steen Juul Mortensen orienterede om forskellige rejsemål for
klubbens medlemmer i 2011; Kristian Graversgaard ville gerne
besøge Normandiet. Bestyrelsen vil senere komme med et konkret
udspil, men efterlyser forslag fra medlemmernes side.
Scott Christensen roste det høje aktivitetsniveau i klubben og den
store imødekommenhed, han var blevet mødt med.
Arne Sørensen takkede Anette Hamborg for en fremragende indsats i
kantinen i det forløbne år- en buket blev overrakt under kraftig
applaus.
Ellers intet under dette punkt.
Steen Juul Mortensen

Kristian Graversgaard

Derefter vil bestyrelsen træffe endelig beslutning om rejsemål og –
tid.
Steen Juul Mortensen

Pokalskak 2010
Herning Skakklub kvalificerede sig med hele to hold til bredderækken
i år til pokalstævnet i Nyborg. Kvalifikationsturneringen i 9.
hovedkreds var dog ikke videre imponerende for Herning I’s
vedkommende. Det var med hiv og sving, elendige træk, gigantiske
blundere, riven sig i håret og så en stor portion held……men det
lykkedes gud hjælpe mig at kvalificere os med en andenplads blandt
ni deltagende hold. Stor ros i øvrigt til Herning II, der vandt
kvalifikationsturneringen i sikker stil med John Noe i spidsen, og fik
dermed de eftertragtede gratis madbilletter til buffeten på Nyborg
Strandhotel. Jeg, Ole Mikkelsen, Alexander Jessen og Adam Vergara
havde derfor noget at bevise i Nyborg. Ole sagde bagefter lidt i spøg,
at fordi vi havde spillet så elendigt og alligevel kvalificeret os, så
skulle det ikke undre, hvis vi tog til Nyborg og slog al modstand til
side.

Dagen kom og Ole blev udnævnt til chauffør, da jeg vist nok havde
kørt turen til Nyborg de sidste tre år. Der blev snakket overordnet
taktik på køreturen, specielt af hensyn til vores to unge stormere,
Alexander og Adam. Det gjaldt om at tro på egne evner og bare give
den gas. For alt i verden ikke komme i tidnød og aldrig blive bange for
at tabe et parti. Hellere gå i ned brand end at blive skubbet langsomt.
Vi kom for at vinde! Så gejst manglede vi ikke noget af i vores første
match mod Skovbo. Lad mig dog først nævne, at bredderækken
bestod af 18 hold fra de 9 hovedkredse, og at betænkningstiden var
20 min. + 5 sek. pr. udført træk. En lidt ”sjovere” betænkningstid, idet
klare gevinststillinger nu kan nå at blive omsat til mat på trods af
kraftig tidnød, hvilket alt andet lige må gavne den stærkere spiller.
Første modstander var som nævnt Skovbo, der på deres to første
brætter havde Henrik Mølvig (2170) og Hans Dahl Pedersen (2175)
og sidste brætterne bestod af Julius Mølvig (1690) og Anton Gudnæs
(1000). Egentlig anvendes 1. januar ratingtal ved pokalstævnet, men
dem kan jeg ikke huske, så de nævnte ratingtal er de aktuelle på
spilledagen. En på papiret svær modstander på de første tre brætter,
hvor vi var rigeligt matchet og lidt til. Jeg havde de sorte brikker og
spillede kongeindisk, som svar på modstanderens noget
hjemmelavede åbning med to fianchettoløbere og bønder på d3-c4b3 med planen e4, når alle hans brikker er kommet i stilling.
Bundsolidt, men langsommelig opbygning. Jeg når derfor også at
placere mine brikker i mellemtiden og er klar på hvids plan. Jeg går til
angreb på dronningfløjen, som han dog formår at standse, men han
må acceptere en irriterende springer på c5. Herefter starter kampen
om centrum, som jeg langsomt får kontrol med og øger midt terræn.
Min bondeformation hedder nu e5-d4, der derved spærrer godt og
grundigt for Lb2. F5 kommer og dominansen er efterhånden total. En
springer bliver dirigeret ind i modstanderens stilling understøttet af de
fremskudte bønder, og snart kommer de taktiske muligheder omkring
hvids konge. Der ryger et på par officerer før hvid opgiver. 1-0. God
skalp! Resten af holdet får gode remiser hjem, og vi vinder vores
første match:

Herning
Modstanderhold – Skovbo
1 Ole Mikkelsen (2148)
2 Steen Vitus Bering (2097)
3 Alexander Jessen (1552)
4 Adam Vergara (1511)
Holdresultat

1
11
½
1
½
½
2½

Det andet Herninghold startede hårdt ud med 4 point mod SK1968,
så de sidder allerede og hygger sig oppe tæt ved dommerbordet.
Dette hold består af Ole Østergaard (erstatter John Noe, der åbenbart
sætter familien højere end sine skakvenner), Leif Hamborg, Jens
Lund Jensen og Henrik Hjort, hvilket har en mere jævn fordeling af
rating ud på brætterne. Man kunne spørge sig selv, hvorvidt det er
bedst med to højtratede spiller på de første brætter eller en jævn
fordeling. Formentlig, og det blev vi også enige om senere, er det nok
mest et spørgsmål om at ramme dagen frem for alle mulige smarte
løsninger.
I 2. runde var modstanderen Skanderborg med spillerne Benjamin
Christensen (1866), Morten Rasmussen (1884), Tavs Bjerre (1873)
og Bjarne Rasmussen (1569). Det blev en nem walk-over for Ole,
mens jeg selv kæmpede for at finde noget i en dybest set dårlig
strategisk stilling. Men han havde jo ”kun” 1884 i rating, så derfor vil
han ”natuligvis” lave fejl på fejl, som kan udnyttes let og elegant.
Bering, nogle gange er der altså ikke noget i stillingen og ethvert
aggressivt træk vil blot forværre din stilling…..og ganske rigtigt. Det
hele kollapsede til en gang terningespil, hvor jeg håber på at få en
Yatsy. Heldigvis fornemmer jeg, at han er i remishumør, da han
tidligere har tilbudt remis. Så jeg tilbyder remis i en lidt dårligere
stilling og han tager imod. Alexander har med sine 1552 i rating en
svær modstander i Tavs Bjerre, men bøllebank-maskinen er kommet i
omdrejninger, og det bliver bestemt ikke den sidste gode skalp i
turneringen. Adam fik desværre ørene i maskinen i denne runde, men
det er første og sidste tabsparti for ham.

Resultat:
Herning
Modstanderhold - Skanderborg
1 Ole Mikkelsen (2148)
2 Steen Vitus Bering (2097)
3 Alexander Jessen (1552)
4 Adam Vergara (1511)
Holdresultat

Resultat:
1 2
11 13
½ 1
1 ½
½ 1
½ 0
2½ 2½

Så var det frokosttid og som nævnt var der ingen fin buffet til os, da
madbilletterne var gået til det andet Herninghold. Så vi måtte pænt gå
ud til bilen og spiste vores madpakker dér. Ole havde som sædvanlig
et par åbningsbøger med, så der var tid til at diskutere og finpudse lidt
teori.
I 3. runde hed modstanderen Valby med følgende spillere: Kurt
Kliforth (2051), Alex Mehr Hansen (1848), Kian Pedersen (1641) og
Niels Wikman (1515). Vi havde allerede opbygget lidt selvtillid og
modstanderen så ikke farlig ud på papiret. Ole og Alexander vandt i
fin stil og Adam fik remis og var endnu ikke kommet på tavlen med
gevinst. I mit parti stod den på moderne Benoni med de hvide brikker
- altså d4, Sf6, c4, c5, d5, e6, Sc3 og så exd5 med en sædvanligvis
meget åben stilling. Sort vil gerne spille a6 og b5 og udnytte sin sorte
løber på g7, der peger ondskabsfuldt på hvids dronningefløj. Hvid vil
derimod gerne lukke dronningefløjen med bla. a4, og herefter forsøge
at lægge pres på den svage d6-bonde med Lf4 og en springer på c4.
Evt. gennemføre e5 hvorefter hvids bonde på d5 kan blive mobil. Det
sidste er tilfældet og selvom buen blev strammet for hårdt en
overgang, så ser sort heldigvis ikke sine modchancer. Bonden
kommer til d6 og min h-bonde lander på h6, hvilket stille og kvælende
skaber et matnet. 1-0.

Herning
Modstanderhold – Valby
1 Ole Mikkelsen (2148)
2 Steen Vitus Bering (2097)
3 Alexander Jessen (1552)
4 Adam Vergara (1511)
Holdresultat

1 2 3
11 13 15
½ 1 1
1 ½ 1
½ 1 1
½ 0 ½
2½ 2½ 3½

Alle matcher er vundet indtil nu og med samlet 8½ point skal vi møde
det andet velspillene Herninghold med lige så mange point. Faktisk er
begge Herninghold nu i front foran de øvrige 16 hold. Nu kom der så
det spøgefulde forslag om, at lade et af holdene vinde alle partier og
dermed komme klart i front. Men begge hold ville vinde, så der blev
ikke givet ved dørene i 4. runde.
Ole skulle møde Ole på 1. brættet, og så vidt jeg kunne se, så stod
Ole klart bedst ☺ Faktisk var det noget overraskende vores Ole, der
kom i store problemer i et åbent slutspil ved at komme bagud med en
officer. Men man skal aldrig bare give op, og Ole Mikkelsen formåede
at hive en remis hjem. Så vidt jeg husker, så havde Ole Ø tårn +
springer mod Ole M’s tårn. Begge havde lidt spredte bønder. Som i
de forrige runder så jeg ikke, hvad der ellers skete i Alexanders og
Adams partier, da jeg flittigt brugte af min egen betænkningstid, men
Alexander vandt over Jens Lund og Adam fik remis mod Henrik Hjort.
Jeg skulle møde min onde ånd fra kvalifikationsturneringen, Leif
Hamborg. Aldrig har jeg spillet et parti, der har svinget mere frem og
tilbage, end det vi spillede i kvalifikationsturneringen. Jeg blev
fuldstændig kørt over i åbningen, og Leif var hurtig klar med et super
farligt matnet, der kom fuldstændig bag på mig. Mirakuløst klarede jeg
mig ud kniben med en kongevandring fra den ene side af brættet til
den anden…..og det var altså med alle tunge officerer stadig på
brættet + et par springere!! Leif kludrer lidt mere i det og pludselig
står jeg tordnene til gevinst, men med kun 1½ minut tilbage. Jeg laver
en KÆMPE blunder og taber min dronning….som jeg faktisk var foran
med! Stillingen er vist materielt ret lige nu, men jeg har kun ca. 30
sekunder tilbage mod Leifs ca. 1½ minut.

Med en oplagt mulighed for evigskak forsøger jeg alligevel at spille på
min modstanders tid!! Jeg tabte selvfølgelig med et brav. Og nu sad
jeg så overfor Leif igen, og forsøgte med min Skandinaviske åbning,
men jeg kom igen dårligt fra start, synes jeg, og bruger meget tid på
at regne på en masse trusler. På et tidspunkt tilbyder jeg remis, da
jeg stadig står i underkanten, men Leif hører ikke mit remistilbud!
Herefter laver han et dårligt træk, og jeg kan vinde en bonde. Her
tilbyder Leif så Remis! Men jeg afslår! Der kommer en masse taktiske
varianter og Leif taber en officer. Da jeg bagefter nævner
remistilbuddet, så er han godt og grundigt træt af, at jeg mumler så
meget, at han ikke fik det hørt ☺ Indtil da havde Leif ellers haft en flot
score på 2. brættet med 3 af 3 mulige point.
Resultat for runden:
Herning
Modstanderhold
1 Ole Mikkelsen (2148)
2 Steen Vitus Bering (2097)
3 Alexander Jessen (1552)
4 Adam Vergara (1511)
Holdresultat

1 2 3 4
11 13 15 1
½ 1 1 ½
1 ½ 1 1
½ 1 1 1
½ 0 ½ ½
2½ 2½ 3½ 3

Her troede vi så, at vi måtte ligge i front i turneringen efter en 3-1 sejr,
men Gråsten lavede ligesom i 1. runde et æg på modstanderen, 4-0.
Gråsten ligger nu ½ point foran os med 12 point, og det er nu, vi ikke
må snuble på målstregen, hvis vil vinde pokalen. Vores modstander
er et ungt hold bestående af Rasmus Lund Petersen (1974), Jørgen
Clausen (1852), Hans Jørgen Clausen (1588) og Henrik Feldborg
(1721). På rundekortet kan jeg huske at de havde lavere ratingtal end
de aktuelle, hvilket formentlig forklarer deres store succes indtil nu.
Min modstander havde i hvert fald i omegnen af 1750, dvs. 100
mindre. Så jeg var rimelig tilbagelænet i troen på at det nok skulle gå.
Det blev igen skandinavisk med de sorte brikker, som endte i en
halvlukket stilling med to tårne på hver side. Hvis der skulle ske
noget, måtte det blive det klassiske opgør om hvem, der forvandler til
dronning først. Det endte med et smart tårnoffer fra min side,
hvorefter han opgav efter at have talt efter. Alexander måtte ned i
denne runde efter en flot stime, men Adam kom endelig på tavlen
med en fin sejr over en højtratet spiller. Med næsten 200 mere i
rating, var der ikke de store problemer for Ole, der vandt sikkert.

5. rundes resultat:
Herning
Modstanderhold
1 Ole Mikkelsen (2148)
2 Steen Vitus Bering (2097)
3 Alexander Jessen (1552)
4 Adam Vergara (1511)
Holdresultat

1 2 3 4
11 13 15 1
½ 1 1 ½
1 ½ 1 1
½ 1 1 1
½ 0 ½ ½
2½ 2½ 3½ 3

5
18
1
1
0
1
3

Med 14½ point og et forspring på 1 point ned til Gråsten og 2 point
ned til Tåstrup og Esbjerg, så det lovende ud før sidste runde. Det
geniale var, at netop Gråsten og Tåstrup skulle mødes i sidste runde,
og de ville begge kæmpe for deres chance og dermed øge vores
chance. Et 2-2 resultat ville være det ønskede resultat mellem dem.
Esbjergs spillere bestod af Ole Bønnelykke (2022), Lars Husum
(1707), Sven Michelsen (1644) og Jens K. Pedersen (1681). Jeg tror,
at min selvtillid var højtflyvende på dette tidspunkt. Min åbning bar i
hvert fald præg af det, idet jeg i min iver efter at angribe tidligt, helt
glemte at få kongen rokeret ind til siden. Jeg havde masser af smarte
ideer, men ingen af dem holdt vand, og pludselig stod min
modstander med et farligt angreb mod min konge i midten. Min stilling
kollapsede som et korthus. Uha, tænkte jeg. Et tab mere hos en af de
andre og Gråsten kan nå at snige sig ind på førstepladsen. Det blev
nogle hårrejsende partier. Alexander var meget presset i starten, så
vidt jeg kunne se. Men der kom lidt mere styr på stillingen, og der blev
tilbudt remis frem og tilbage alt efter om den ene eller den anden stod
lidt i underkanten. Hans modstander troede lidt for længe på sejr,
men da tiden begyndte at presse begge to, var det Alexander, der
kom ud på toppen. Adam fik igen en fin sejr og kom op på sin
forventede score. Oles parti var vildt kompliceret og han var under
konstant pres på brættet i en åben stilling med mange officerer og var
samtidig presset på klokken. Oles modstander kom senere også i
tidnød. Begge var nu under tidspres, og det kunne blive til hvad som
helst, så de blev enige om remis med få sekunder tilbage.

Resultat af 6. runde:
Ole og jeg er lidt trætte, så vi lukker lige øjnene et øjeblik!
12

Herning 2
Modstanderhold
1 Ole Mikkelsen (2148)
2 Steen Vitus Bering (2097)
3 Alexander Jessen (1552)
4 Adam Vergara (1511)
Holdresultat

1 2 3 4
11 13 15 1
½ 1 1 ½
1 ½ 1 1
½ 1 1 1
½ 0 ½ ½
2½ 2½ 3½ 3

5 6 Total
18 2
1 ½ 4½
1 0 4½
0 1 4½
1 1 3½
3 2½ 17

Tåstrup slog Gråsten med 3-1, hvilket var mere end vi kunne håbe.
Sejren var i hus med 17 point i alt og en pæn margin på 1½ point ned
til Tåstrup på andenpladsen og 2½ point ned til Sydøstfyn, der i al
ubemærkethed sneg sig op på tredjepladsen. Ole fik ret i sine
forudsigelser!

Pga. midt tabsparti i sidste runde svarede mine 4½ af 6 mulige point
kun til min forventede score. Det ”sjove” er, at jeg har scoret bedst må
de højest ratede og fumlet noget så gevaldigt mod dem, jeg skulle
vinde over.
Så Adam og jeg gjorde vores pligt, men sejren kom i hus pga. en
fantastisk spillende Alexander med en præstationsrating på 1897,
svarende til næsten mesterstyrke. Godt gået! Et så lovende resultat,
at Ole vil tage ham under sine vinger og undervise ham fremover.
Uden tvivl en kommende førsteholdsspiller….hvis han holder skruen i
vandet! Ole havde også præsteret over hans forventede score med
4½ point og en præstationsrating på 2232.
Pokalen blev fragtet sikkert hjem af vor kære formand, Jens Lund.
(Steen Vitus Bering)

Holstebro Forårs EMT 2010
Turneringen blev for 16 gang spillet 5 torsdage (Vorgod havde hurtig
turnering om tirsdagene). Der var 46 deltagere med i turneringen,
hvor Herning havde 5 med.

Vorgod forårsturnering 2010
Igen i år var der hurtigskakturnering i Vorgod, altid en hyggelig
turnering, med vanlig stor tilslutning fra Herning. Der plejer at være et
overlap med Holstebro’s EMT turnering, hvilket ikke var tilfældet i år,
så mange spillere havde mulighed for at være med begge sted.

I mesterklassen var Holger Vestergaard kommet i menneskehænder
– han fik kun 1 point. Vinder af turneringen blev Thomas Jepsen.
I basis 1 deltog Søren Gøgsig, og han opnåede ligeledes kun 1 point.

I alt 48 spillere hvoraf de 21 fra Herning, Flot!

Vinder af denne gruppe blev Steen Juul Mortensen.

Af Herning-spillere som kom i ’pengene’ kan nævnes :

I basis 2 deltog undertegnede og jeg blev lidt heldig nr. 2.

Basis 3, som var domineret af vores to unge talenter Adam og
Alexander, med sidstnævnte som vinder.

Stefan Hansen, Ringkøbing blev vinder af Mesterklassen.

I basis 3 deltog Per Gram Pedersen – han blev en flot nr. 1.
Basis 4, hvor Poul Thuesen fik en delt 1 plads med 4 pts.
Birgit Dithlevsen deltog i basis 4 og opnåede 2 point.
Basis 6, hvor Poul Markussen fik en delt 1 plads med 4 pts.
9 Hk`s store ungdomstalent Jesper Thybo fra Morsø deltog i basis 5
og fortsatte sin imponerende fremgang og scorede max. point.

Basis 7, hvor Johan Hviid fik en flot anden plads.
(Kurt Degn)

Hele turneringen kan ses på www.holstebro-skakklub.dk
(J.L.J.)
Plus Office Cup 2010
Holstebro 50. åbne Bymesterskab i Skak
Holstebro Skakklub afholdt deres Bymesterskab i weekenden 17.-19.
september 2010. Der var i år 28 deltagere fordelt i tre 6-mands
grupper samt en monradgruppe med 10 spillere.
Turneringen blev vundet af Stefan Hansen fra Ringkøbing i en stærk
mesterklasse med deltagelse af blandt andet Niels J. Fries Nielsen
(Skanderborg) og Claus Rossen (Viborg). Mester 2 blev vundet af
Jacob Jacobsen fra Holstebro.

Herning havde tre spillere med. Jens Lund Jensen og Leif Hamborg i
Basis 1 og Birgit Dithlevsen i Basis 2. Undertegnede (Leif) vandt
gruppen med 3½ points foran Jesper S. Thybo fra Morsø med 3
points.
Jens fik 2 points og måtte nøjes med en femteplads trods endnu en
sejr over Leif. (Det var vist mit femte nederlag i træk mod en Lund
Jensen).

Kalenderen 2010

2010

Men nu er det jo heldigvis det samlede resultat i en turnering der
tæller, og ikke et tilfældigt resultat i en enkelt kamp.

Dag

Dato

Måned

Ma

23

Aug

Byturneringen 1. runde

Birgit deltog i Basis 3 og opnåede 2½ points. Her vandt Peter
Kristensen fra Tjele. Han var uheldig med gruppeinddelingen og var
klart undermatched.

Ma

30

Aug

Byturneringen 2. runde

Ma

6

Sep

Byturneringen 3. runde

Ma

13

Sep

Byturneringen 4. runde

Ma

20

Sep

Byturneringen 5. runde

Ma

27

Sep

Byturneringen 6. runde

Ma

4

Okt

Byturneringen 7. runde

(Leif Hamborg)

Ma

18

Okt

Klubturneringen 1. runde

Leif Hamborg, Herning - Jesper S. Thybo, Morsø

Ma

25

Okt

Klubturneringen 2. runde

Holstebro Plus Office Cup, 19.09.2010
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4 Sf6 5.f3 Lc5 6.Sf5 0–0 7.Le3 Lxe3 8.Sxe3 Te8 9.Sc3 d6
10.Lc4 Le6 11.Dd2 Lxc4 12.Sxc4 d5 13.Sa3 dxe4 14.Dxd8 Taxd8 15.0–0 exf3 16.Txf3 a6
17.Td1 b5 18.Txd8 Txd8 19.Se2 Se5 20.Tf5 b4 21.Sb1 Td1+ 22.Tf1 Txf1+ 23.Kxf1 Sfg4
24.c3 bxc3 25.Sexc3 Sxh2+ 26.Ke2 Shg4 27.Sd5 c6 28.Sb4 a5 29.Sa6 Kf8 30.b4 axb4
31.Sxb4 Ke7 32.Sc3 Kd7 33.a4 Kc7 34.a5 Sc4 35.a6 Sge5 36.Sa4 Sb6 37.a7 Sa8 38.Ke3
Kb7 39.Kd4 f6 40.Kc5 Sc7 41.Kd6 Sb5+ 42.Ke7 h5 43.Sc5+ Kxa7 44.Se6 Sa3 45.Sxg7 c5
46.Sd5 ½–½

Ma

1

Nov

Klubturneringen 3. runde

Ma

8

Nov

Udsatte partier

Ma

15

Nov

Klubturneringen 4. runde

Ma

22

Nov

Klubturneringen 5. runde

Ma

29

Nov

Klubturneringen 6. runde

Ma

6

Dec

Udsatte partier

Ma

13

Dec

Klubturneringen 7. runde

Ma

20

Dec

'Gule Ærter' aften

At min førsteplads var svineheldig kan ses af nedenstående parti,
hvor jeg holdt remis trods en kæmpe buk i træk 11. Samtidig var
Jesper så flink at tabe i sidste runde til Frank G. Petersen fra
Kjellerup.

Aktivitet

