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Jeg kan som det første ønske Ole Østergaard til lykke med
klubmesterskabet - der vil blive lavet et udførlig referat i næste nr. af
Bjørnen.
Årets første træk 2015 samlede i år 64 deltagere, hvor især den
øverste gruppe var meget stærk besat.
Vinder i år var igen Jens Ove Fries Nielsen, Viborg foran Hernings
tidligere medlem Andreas Wiwe nu Jetsmark.
Nu hvor holdturneringen netop er afsluttet kan der gøres status.
Herning 1 hold i 1. division havde en rigtig god sæson og blev en flot
nr. 4.
I 9 Hk hovedkreds havde Herning 2 hold med i mesterklassen.
Herning 2 blev nr. 4, hvilket må siges, at være lidt under det
forventede.
Herning 3 skulle ligesom sidste år slås om nedrykning – de blev nr. 7,
men må trods det rykke ned, da der kommer 2 hold ned fra 2. division
i vores hovedkreds.
I B-rækken havde vi ligeledes 2 hold med, hvor Herning 4 opnåede
en flot 2. plads. Herning 5 blev i denne række nr. 6.
I C-rækken deltog Herning 6, og de endte på 7. pladsen.
Vi er nu i gang med Midtjylland Open og er 62 deltagere med den
udfordring, at ungdomsklubben har nogle lokaler ved siden af.
Det giver til tider larm, men vi håber snart på en løsning på at
forbedre det. Vi er dialog med ungdomsklubben.
Til slut håber jeg, at Herning Skaklub får et hold med til finalestævnet
i pokal skak. Det finder i år sted i Svendborg pinsedag.
Jens Lund Jensen

Kommende turneringer:

Løvspringturnering i Viborg
Torsdage 19/3 – 23/4
Holstebro Forår 2015
Torsdage 7/5-11/6
Indledende runde i pokal skak 9 HK
søndag 26/4
Vorgod Hurtig skak
tirsdage 5/5-19/5

Skaktur – DM 2015
Herning Skakklub inviterer klubbens medlemmer til Svendborg for at
se spændende skak i påsken. Det finder sted fredag 3. april.
Dagen sluttes af med i deltagelse i DM i lynskak.
Der arrangeres gratis kørsel.
Forplejning på dagen er for egen regning.
Tilmeldingsfrist 30 marts i klubben eller pr. Mail
hamborg@post10.tele.dk

MINDEORD
Det er med sorg Herning Skakforening modtog meddelelsen om, at
klubbens æresmedlem Eilief Mæng afgik ved døden 28. januar 2015 i
en alder af 71 år.
For de ældste medlemmer af skakklubben vil Eilief Mængs indsats for
skakspillet både lokalt og ud over kommunens grænser altid stå som
et både engageret og initiativrigt forbillede. Han var ofte først med nye
ideer til, hvordan man kunne fremme især yngre menneskers
interesse for skakspillet.
Først og fremmest er Eilief Mæng kendt for sin store indsat for
skoleskak. Som lærer ved Snejbjerg skole fik han en stor
skoleskakgruppe startet op. Specielt herfra har daværende Herning
Skakforening hentet mange stærke unge spillere, som har sat sit
præg på divisionsturneringerne først for Herning og siden for andre
klubber. Som medlem af Ringkøbing amts Skoleskaks bestyrelse var
han ikke blot aktiv ved amtsmesterskaberne, men fulgte også
spillerne til de årlige Danske Skoleskakmesterskaber.
Som medlem af Herning Skakforening vil Eilief Mæng blive husket for
et stort engagement. I bestyrelsen fungerede han som kasserer i
mange år. Men det var hans organisationstalent, der gjorde Herning
Skakforening kendt. Sammen med daværende formand Tage
Sørensen tog han 1985 initiativ til at afholde Junior-DM på Snejbjerg
skole og Hernings til dato eneste IM-turnering, der blev afviklet på
biblioteket. Ligeledes lagde han et stort arbejde i Politiken Cup, der i
en årrække blev afviklet på Gjellerupskolen, hvori klubben ofte kunne
fremvise flere spillere med både VM - IM eller DM titler. Ikke alene
forestod han det praktiske med opstilling af borde, brikker og
turneringsafvikling. Men han sørgede også for, at hustruen Grethe
Mæng hjalp til i kantinen.
Næsten selvfølgelig stillede Eilief Mæng sig til disposition, da klubben
pludselig mistede sin formand Tage Sørensen. Formandsperioden
blev imidlertid al for kort, idet sygdom ramte, og kræfterne blev svage.

Hurtigt stoppede den habile spiller endog som aktiv ved brættet, men
forblev medlem og mødte de første år op til generalforsamlingerne.
Som anerkendelse for det store arbejde for skakspillet både i
lokalområdet og for Herning Skakklub blev Eilief Mæng udnævnt som
klubbens femte æresmedlem gennem tiderne. Et medlemskab, der
fulgte med over i den fusionerede Herning Skakklub.
Generalforsamlingen, hvor fusioneringen blev vedtaget, blev også
sidste gang, vi så ham tage aktiv del i foreningens virke.
Herning Skakklub sender herved en dybfølt tak for Eilief Mængs
indsats og udtrykker medfølelse for Grethe Mæng og børn.
Æret være Eiliefs Mængs minde.
Kristian Graversgaard

Holdturneringer
2014/2015
1. Division, gruppe 2
Flot sæson af Herning 1
1.holdet havde i denne sæson det bedste resultat siden en gang sidst
i 80’erne. Der blev vi i flere omgang nr. 2 i den næstbedste række.
I år blev det til en fornem 4. plads.
Som oprykkere i 1. division var vi klar over at det i første omgang
handlede om ikke at rykke ned igen.
Efter de første to runder var humøret ikke højt. 4-4 hjemme mod
Aalborg fulgt af et 6½-1½ nederlag ude mod de senere oprykkere fra
Bov var ikke den start vi havde håbet på.

Men i 3. runde leverede vi det statistikken på divisionsskak.dk viser
var den største overraskelse i hele divisionsturneringen. Vi scorede
2,72 point over den forventede score imod Nr. Sundbys gamle
storhold. 6-2 sejren gjorde at vi pludselig kunne begynde at kigge
opad i tabellen.

Efter jul lagde vi ud med et knebent nederlag til Viborg, hvorefter vi i
sikker stil vandt de sidste tre kampe over hhv. SK1968, Frem og
Evans. Det lover godt for næste sæson.

Topscorer blev igen i år Flemming Nielsen, denne gang med
”kun” 5 af 6 point. Et kig i statistikken viser, at Flemming de seneste
5 sæsoner har scoret 25½ i 33 partier heraf 14 point af de seneste 16!
I år kan Jesper Vidriksen og Ole Mikkelsen kan også være tilfredse
med deres 4½ point i hhv. 6 og 7 partier.
Søren Søgaard leverede et flot angrebsparti i sidste runde mod Lars
Pedersen fra Evans:
1. d4 Sf6 2. Lg5 d5 3. Lxf6 exf6 4. g3 Le6 5. Lg2 Dd7 6. e3 c6 7. Sd2 Sa6
8. Se2 Lh3 9. O-O Lxg2 10. Kxg2 h5 11. h4 Ld6 12. b3 g5 13. Sf3 Df5
14. Th1 O-O-O 15. c4 g4 16. Se1 c5 17. Dd3 De6 18. Sc2 f5 19. Thd1 The8 20. Sc3
Sc7 21. Tac1 dxc4 22. bxc4 Le7

Søren finder nu en højst overraskende plan til at fortsætte angrebet, som reelt
afgør partiet. Hvis du selv vil prøve at finde planen inden du læser videre, så er
tippet at den hvide dronning skal have en bedre placering i løbet af få træk!

23. Kg1!! Genialt! 23…Kb8 24. Tb1 Df6 25. Df1! f4 26. gxf4 Dg6 27. Dg2!
Så er den på plads! 27… b6 28. Tb2 Se6 29. Sd5 Td6 30. a4 Lxh4 31. a5 Ld8
32. axb6 axb6 33. Ta1 Sg7 34. Se7! 34.Ta8+ vandt også, men dette
springertræk er dog det eleganteste og sort opgav, da der er mat i få træk.
Ref: Erik Søbjerg

Mesterrækken
Herning 2 og Herning 3

Runde 1

(Red: Sjovt nok ikke noget referat fra denne kamp..., eller at
redaktøren har forlagt den.)

Runde 2

Vi tog til Ringkøbing med en noget reservespækket hold mod stærke
Ringkøbing.
Per kommer dårlig fra en større afbytning, taber en springer for en
bonde og kan ikke modstå presset og taber.
Kurt spiller en god og lige kamp, remis.
Kai måtte se sig slået i en kamp som jeg ikke så meget til, men Kai fik
ikke spillet til at køre.
Thomas leverede en lige parti i lang tid, men en fejl kostede en
springer og en løber hvorefter han opgav.
Dennis kommer flot fra start, bringer sig foran med en bonde, men
overser så en gaffel og taber en tårn, det var mere end Dennis kunne
modstå og taber.
Birgit var tæt på tabt kamp, med en fejl reder Birgit, der flot får remis.
Peder H. kom tidlig bagud med en bonde, kæmper en lang kamp,
kommer yderligere bagud. Peder H. har 2 bønder og en hvid løber,
modstander havde 4 bønder og en sort løber. Peder H. klarer at få
remis.
Tilbage var Martin i en hård, lang og flot spillet kamp, Martin kommer
bagud med en kvalitet og må se sig slået.
Nogle gode kampe til os alle blev det til, på denne gråvejrsdag i
november.
Referent
Thomas

Runde 3

Igen en stor mundfuld for vores hold, i gennemsnit var vi 250 ratingtal
lavere end vores modstandere fra Lemvig, men alle gik frisk til
opgaven og holdet opnåede et flot resultat.
Først opnåede Birgit en flot remis, hvilket var meget passende, da
hun skulle servicere os andre med kaffe og brød.
Næste ½ point kom i hus da Svends modstander tilbød remis.
Så var det Kurt der også meget flot tilkæmpede sig remis mod en
stærk modstander.
Og sandelig om ikke også Thomas fik ½ point, efter at have stået lidt
dårlig.
Peder H. ville det anderledes. Han vandt sit parti, havde overtaget
lige fra begyndelsen. Først vandt han en bonde og derefter en løber
og så var det kun et spøgsmål om tid før Peder kunne bringe os foran
med 3-2.
Kurt kæmpede flot på vores 1. bræt i lang tid, men kom så ud for en
voldsom angreb og tabte.
Henning havde i kampens hede tabt en løber. Det blev kostbar, for i
slutspillet havde Henning 4 bønder mod 3 og så havde modstanderer
en løber der kunne styre begivenhederne og Henning tabte.
Tilbage havde vi så Martin der kunne udligne til 4-4, men Martin kom
under større og større pres og tabte.
Trods en god dag er vi dog stadig sidst i stillingen, men med kun 1
point op til Viborg er vi slet ikke uden chance for at blive i rækken.
Referent
Thomas

Runde 4

Efter 3 runder hvor vi trods alt for mange afbud (siger holdlederen,
der ofte ringer til ca 10 for at finde 2 reserver) havde klaret os godt
skulle vi 11. januar til Viborg.
Vi havde forventning om at vinde, men at vi skulle få 6½ havde jeg nu
ikke regnet med. Frank stod hurtigt næstbedst og kom aldrig over det.
Henning tog en sikker remis. Først færdig var dog Steen Funch med
en sikker sejr. Leif H. angreb med hvid i skandinavisk og fik uden at
ofre (sic!) en sejr. Den anden Leif (Søndergaard) kom under et
voldsomt pres.
Pludselig førte han dog med en officer for 2 bønder og pointet kom
herefter hurtigt i hus. Jens og jeg stod presset. Jeg fik dog hurtigt et
modangreb, som bare vandt. Arne spillede mod en ung gut, som
længe gjorde det godt, men slutspillet havde Arne styr på. Jens kom
ind via de hvide felter og med knap 30 sekunder til de sidste træk
lykkedes det ham at vinde.
Efter 4 runder ligger vi på en 2. plads og næste runde kan blive
afgørende for om vi evt. rykker op.
Ref. Søren Gøgsig,

Ja så prøvede vi også at få en storsejr, med en 6½ - 1½ sejr over
Kjellerup 2 slap vi væk fra bunden.
Det var også dagen, hvor vi ikke havde afbud til holdet.
Det var også dagen, hvor jeg stort set ikke så meget andet end mit
egen bræt, jeg havde så rigelig at gøre mod min 11 årrige modstander.
Kurt K. og Kurt D. var i vanskeligheder, men kæmpede sig flot op til
remis. Det samme opnåede Kærluf.
Birgit og Martin vandt deres partier.
Ud af øjenkrogen så jeg at Svend og Henning havde godt styr på
deres spil og pressede deres modstandere. Det endte da også med
sikre sejre til Svend og Henning.
Jeg selv sad stadig og kæmpede, selvom jeg havde fået en tårn i
forspring, måtte jeg kæmpe hårdt for min sejr, også unødig hårdt,
kunne de fleste se, og mig selv, efter analysen bagefter.
Referent
Thomas
Runde 5

Så blev det hverdag igen, efter sejr i sidste runde tabte vi klar til
stærke Skive.
Men en god start blev det dog til, efter få træk havde Arne vundet,
hans modstander kom rigtig dårlig fra start og Arne gjorde kort proces.
Martin blev den første der tabte, havde ellers spillet flot, men et
truende angreb betød tab for Martin.
Thomas taber efter et tab på 2 bønder og en springergaffel, derefter
opgav han.
Svend kom i et voldsom stormvejr, forsvarede sig godt, men måtte se
sig slået.
Birgit kom bagud med en officer i et forsøg på en ofring, men
stillingen blev endnu værre og også hun tabte.
Kurt D. kom mere og mere under pres, prøvede at ofre sin dronning,
men denne forsøg endte galt og tabt parti var snart en kendsgerning
trods flot spil.
Henning spillede sig til remis, i en lige og god parti. Der blev byttet af,
så hver havde 4 bønder og en tårn, før modstanderen tilbød remis.
Kurt K. kæmpede en brag kamp på 1. bræt efter en del afbytninger
havde begge 4 bønder og en dronning, men desværre for Kurt var
hans bønder meget spredt og til slut måtte Kurt opgive.
Referent
Thomas
Runde 6

På denne søndag skulle vi så møde rækkens suveræne tophold
Kjellerup.
Alle på holdet ydede meget flot spil, mod hver sin modstander.
Jan G. spillede flot angrebsspil med løber og dronning en farlig
springer, der var med i angrebet blev for meget for modstanderen der
opgav.
Thomas ydede pæn modstand, men efter 2 timers spil blev han løbet
ned af stærk bondefremstød og opgav.
Kurt D. kæmpede bravt, men tabte en kvalitet og en bonde mod
slutningen og tabte.
Kurt K. sad ved 1. bredt, selvom det så hæderlig ud for Kurt i lang tid
måtte han også give op.
Svend spillede en lige kamp, var i problemer, men Svend klarede en
flot remis hjem.
Birgit spillede i lang tid også lige op mod sin modstander. Men måtte
til sidst opgive mod overmagten.
Peder H. kæmpede sig også til remis, efter flot spil.
Tilbage var nu Martin, som også havde sit storspil fremme. Han
brugte alt sin tid, ligesom modstanderen næsten gjorde. Partiet
sluttede med et nederlag til Martin.
Referent
Thomas
Runde 7

Afslutning i Mesterrækken
Skive havde igen i år afslutningen i Mesterrækken. Derudover havde
de også afslutningen i 2. division, så der var masser af skak denne
søndag.
Herning 2 havde næsten en teoretisk chance for at rykke op. Dette
ville kræve en 8-0 sejr over Skive og samtidig skulle Ringkøbing slå
Kjellerup med samme cifre. Desværre ville Ringkøbing dermed ende
et ½ point foran os, så derfor kun næsten en mulighed. Dette
bekymrede vi os dog ikke om, vi ville vinde alligevel og har i øvrigt
intet at gøre i 2. division.
Herning 3 skulle kæmpe for at undgå nedrykning. Det lykkedes
desværre ikke.
Til dagens kamp havde vi 3 reserver med. De gjorde det alle godt.
Jan G. Sørensen kom presset ud af åbningen, men fik afbyttet en del
og styr på stillingen. Det gav ½ point. Ole Østergarrd havde som jeg
så det styr på Lars Agger og vandt. Steen Funch havde en mægtig
spændende stilling, som nok burde have givet point, men efter 5
timers spil gik det desværre ikke. Leif Hamborg spiller godt i tiden og
vandt i blændende stil. Henning stod lidt uldent i starten, men fik
remis. Jens og Leif Søndergårds partier så jeg ikke så meget til. De
tabte begge. Mit eget var dårligt hele vejen. Jeg overså bl.a.
officerstab i 1 træk og tabte fortjent.
Årets topscorer blev Leif Søndergård med 5 point i 7 kampe.
Ref. Søren Gøgsig

B-rækken

Frænde er som bekendt frænde værst. Det indledende lokalopgør i Brækken så på papiret ud til at være en overkommelig opgave for
Herning 4. Ratinggennemsnittet for hold 4 og hold 5 er henholdsvis
1509 mod 1190. Men…..
Skønt Hans Jensen og Birger Østergaard spillede dagens længste
parti og fik brugt en god del af noteringsarkets bagside, var de først
færdige. Det stærkeste hold fik en advarsel og måtte indkassere det
første nul.
Kristian Graversgaard fik ret hurtigt byttet sig til en kvalitet og senere
en bonde. Det ret udramatiske parti blev derefter spillet hjem til
stillingen 1-1.
Leo Jørgensen tiltuskede sig en centrumsbonde, som langt hen ad
vejen var eneste materielle fordel. Men da det samtidig åbnede op for
at presse egne bønder frem i centrum, blev det afgørende, og hold
fire var foran 2-1.
Per Gram og Peder Henry var åbenbart begge indstillet på, at der
skulle point ind på kontoen. De sloges bravt, og kom ud i et slutspil,
hvor Per Gram havde 6 bønder mod 4. Men idet begge havde både et
tårn og ensfarvet løber, stod noget gennembrud for bondeovervægten
ikke lige for døren. Efter lange tænkepauser lykkedes det dog at
fremtvinge en løberafbytning og vinde på merbønderne.
Slutresultatet 3-1 til hold 4 kunne med lidt held i afgørende situationer
have været 2-2.
Ref: Kristian Graversgaard

Herning 5 i B-rækken.
Lidt om vinterens turnering.
Efter første runde mod Herning 4, hvor det blev til 1point, stod det
klart, at det ville blive op af bakke i B-rækken.
Vi var enige om, at vi i det mindste kunne prøve, om vi kunne
overraske eller drille de andre hold. Som det ses af tabellen, gik det
ikke så ringe endda. Vi vandt da over Skive 5 og Lemvig 2, og fik
point mod så stærke hold som Herning og Ikast.
Sidste runde var i Herning, hvor alle B-hold var samlet. Her håbede vi
på sejr.
Vi skulle møde Skive 4, og med en sejr ville vi rykke forbi både
Lemvig og Skive. Men det gik slet ikke, som det ses på tabellen, var
der ingen af os der fik gevinst. Herefter måtte vi konstatere, at vi blev
nummer 6.
Birger blev topscorer med 4 vundne af 6 kampe, og med +61 i rating
tilvækst. Det er flot klaret.
Jeg føler, at alle har haft nogle gode og spændende partier, selvom
mange er tabt.
Det har været let at være holdleder – ikke et eneste afbud.
TAK for det.
Niels Jørgen
C-rækken

Kalender 2014 / 2015

09. marts 2015

Midtjylland Open 4. runde

16. marts 2015

Midtjylland Open 5. runde

23. marts 2015

Midtjylland Open 6. runde

26. marts 2015

Midtjylland Open udsatte kampe

30. marts 2015

Midtjylland Open 7. runde

13. april 2015

Hyggeaften

20. april 2015

Hyggeaften

26. april 2015

Pokalskak 9. HK

27. april 2015

Generalforsamling

