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Formanden har ordet
Kommende turneringer:
Endnu et år er gået, hvor man har nogle tilbageblik fra året, der gik. Et
af de store højdepunkter var sommerturen til Skt. Petersborg.
Vi går mod nye tider. Derfor har vi anskaffet nye elektroniske ure, da
klubben endnu en gang opnåede tilskud.

DM Påsken 2012 i Helsingør
Indledende runde i Pokalskak 2012
i Herning 22 april 2012

Klubmester 2011 blev for første gang vundet af Jesper Maul Vidriksen
– 40 af klubbens spillere deltog i 2 grupper.
Referat følger i næste nr. af Bjørnen.
Denne sæson har klubben opnået markant tilslutning til alle vore
turneringer. Der har været mere end 70 deltagere til hver turnering.
Ringkøbing Amtsmesterskab er netop startet med 74 deltagere.
Holdturneringsmæssigt ser vi frem til en spændende afslutning.
Klubbens flagskib i 1 division kæmper en hård kamp for at undgå
nedrykning. Måske fik de en hjælpende hånd, da Skolerne har trukket
sig, men i sidste ende skal de jo selv klare skærene.
Fra DSU`s side er der måske nyt organisatorisk tiltag på vej.
Der bliver diskuteret sammenlægninger af hovedkredse.
Et stort ønske i det nye år er, at flere klubbens medlemmer kommer
med nogle indlæg til Bjørnen.
Jens Lund Jensen

Der kommer opslag i klubben om disse aktiviteter.

Herning Byturnering 2011
Med ialt 72 deltagere var vores byturnering 2011, en god mulighed for
at møde andre spillere som var på ens niveau. Mange spillere fra
andre byer havde ligeledes fundet vej til Herning i de 7 mandage i
august – oktober. Igen i 2011 var Vorgod rigtig flot repræsenteret med
hele 9 spillere.
Vinderen blev Niels Jørgen Fries Nielsen, fra Skanderborg.
Fra Herning, blev Alexander Jessen, Arne Sørensen og Morten
Damm gruppevindere.

Juleafslutning
Guleærter aften
Den 19 december 2011 afholdt vi vores juleafslutning.
Vi nød en omgang guleærter med godt tilbehør. Dem med de sarte
maver nød pizza.
Bordene var flot dækket op med flotte duge og hyggelig stearinlys.
Der deltog i alt ca. 40. Vi sluttede aftenen af med lynskak og
tidshandicap. Under lynturneringen serverede Anette kaffe og
julesmåkager på klubbens regning.
En hyggelig ting skete, da lyset gik ud i køkkenet, så Anette måtte
vaske op i stearinlynets skær.

Præmietagere i lynturnering:
Mesterklassen:

1. John Noe
2. Søren Gøgsig
3. Alexander Jessen
Basis 1:
1. Kurt Kibsgaard
2. Leif Hamborg
3. Frank A. Rasmussen
Basis 2:
1. Svend Bang
2. Peder Henry Pedersen
Basis 3.
1. John Jessen
2. Nasser
(Jens Lund Jensen)

6 point
5½ point
5 point
6 point
5 point
4 point
4½ point
4 point
3 point
3 point

Turneringen nederste gruppe var en kombineret skoleskak klasse /
basisspillere.
Det viste sig at være et godt supplement, da skoleskakspillere klarede
sig flot. Hyggeligt at der var nogle forældre med til at bakke op om de
unge talenter.
Analyse / kantinen var flittigt besøgt – Anette havde en travl dag.
Det stærke felt, gjorde at vi skal ned i Basis 1 og basis 2 for at finde
Herning spillere. Men her gik det til gengæld rigtigt flot.
I basis 1 vandt Alexander Jessen gruppen med flotte 5½.
I basis 2 vandt Leif Hamborg foran Henning Lund Jensen.
Magnus Merrild fra Skoleskak Herning, vandt en delt 1-2 plads i
gruppen.

Årets Første Træk 2012
Rekorddeltagelse ved 'Årets Første Træk 2012' !

Klubbens traditionelle hurtigskak turnering blev en stor succes.
Ikke mindre end 75 deltagere mødte op fra nær og fjern for at få en
god skakdag ud af det.
Vejret viste sig fra den bedste side, så der var ingen trafikale
problemer.
Klubben mod nord Thy skakklub havde for deres medlemmer
arrangeret bustur.
I den øverste gruppe var det unge stor talent Jesper Thybo kommet
på en svær udfordring.
Han opnåede dog en flot sejr over hans overmand i byturneringen
Niels Jørgen Fries Nielsen.
Der var undtagelsesvis ingen af vores egne medlemmer med i
øverste gruppe, da de havde en vigtig holdkamp dagen efter.
Håber det bliver bedre næste år.

Resultaterne var de forskellige grupper kan ses i nedenstående
skemaer.

Til Kredsmesterskabet spilles i grupper efter alder. Adam (årgang
1995) og Simon (årgang 1999) fik begge 4 point, mens Magnus
(årgang 2001) fik 6 point.
Dette betød at de alle 3 kvalificerede sig til Jysk Mesterskab og Adam
og Magnus derudover også skal til DM.
Godt gået! På forhånd var Alexander Jessen kvalificeret, så 3 spillere
fra Herning kommer i år til Abildgaardskolen i Odense.
Magnus er i øvrigt nevø til Staffan og Andreas Wiwe og det var en
meget stolt mormor jeg talte med efter stævnet!
(Søren Gøgsig)

Silkeborg Julehurtigturnering 2011
Torsdag den 29. december 2011 afviklede Silkeborg Skakklub
traditionen tro en julehurtigturnering.
Fra Herning Skakklub deltog Birgit Ditlevsen, Jens Vistisen og
Leif Hamborg.
Dagen startede med en lækker morgenbuffet i spillelokalerne på
Lunden i Silkeborg. Derefter 7 runders hurtigskak med 25 minutters
betænkningstid pr. spiller.
Jens og Birgit opnåede henholdsvis 2 og 3 points i basis 3.

Kredsmesterskab i skoleskak 2011
Lørdag den 5. november afholdte Viborg og Ringkøbing kredsen et
samlet kredsmesterskab i skoleskak. Dette stævne afgør, hvem der
kvalificerer sig til DM og JM i skoleskak.
Fra Herning Skoleskak deltog Magnus Merrild, Simon Amdi og Adam
Vergara og de gjorde det godt!
53 deltagere var samlet denne lørdag på Vestfjendsskolen i Vridsted.

Undertegnede (Leif) havde derimod en af de mere heldige dage. Min
første modstander dukkede aldrig op, min næste vandt en officer,
men valgte så at gå i en matfælde, hvor jeg kunne ofre et tårn og en
dronning og sætte mat med kun to løbere og 5 bønder på brættet,
mens han havde det meste af sit materiale tilbage.
Min tredje modstander vandt en kvalitet, men kom så i tidnød og
tabte. Den næste overså en mattrussel på g2 i en lige stilling.
I femte runde vandt jeg et par bønder og kom ud i et vundet
tårnslutspil. Så smed jeg en bonde væk og vandt kun på den sidste
fordi jeg i skoleskak ugen før havde kigget på en lignende stilling.

I sjette vandt jeg sikkert og i syvende vandt jeg for anden gang på at
min modstander undlod at parere en mattrussel.

Holdturneringer 2011/2012
1. Division, gruppe 2

Mit syvende parti.
Hvid: Vagn Skov Andersen, Horsens
Sort: Leif Hamborg, Herning

1.c4 e5 2.Sc3 Sf6 3.e3 Lc5 4.Sge2 Sc6 5.g3 e4 6.Lg2 Se5 7.Lxe4
Sxe4 8.Sxe4 Sf3+ 9.Kf1 d5 10.Sxc5 Lh3# 0–1
Så havde jeg 7 points og en gevinst på 850 kroner. Desværre var det
for sent på dagen til at spille onsdagslotto, så derfor er I (i skrivende
stund) stadig med i kampen om de mange millioner.

Runde 1

Der var i alt 71 deltagere. I Silkeborg er man basis 1 spiller, hvis man
har mellem 1700 og 1899 i rating, basis 2 mellem 1500 og 1699 og
basis 3, hvis man har under 1500. Deraf de mange grupper med ulige
antal deltagere.
Mesterklassen (24 deltagere) blev vundet af Nicolai Vesterbæk
Pedersen med 6½ point foran Niels Jørgen Fries Nielsen med 6 point.
Basis 1 (7 deltagere) blev vundet af Steen Farup Christensen.
Basis 2 (17 deltagere) blev som nævnt vundet af Leif Hamborg.
Basis 3 (23 deltagere) blev vundet af Joen Lesner med 6 point.
Alle resultater kan ses på Silkeborg Skakklubs hjemmeside.
(Leif Hamborg)

Runde 2

Runde 3

Mesterklassen

Per Gram er altid sikker for mindst et halvt point og i dag leverede
han varen ½-½. Martin spillede med hvid skandinavisk. Fik hurtigt
muligheden for at tage en officer, men Frank Kristensen valgte i
stedet at ofre Damen for 2 lette.
Dette vandt Martin uden problemer. Leif havde et meget idérigt
angreb i gang. Da chancen for at slå til var der, turde han ikke
(jamen Leif altså, det var med offermulighed. Hvorfor tøve??☺).
Det betød et parti med en springer mindre, men stadig med
muligheder. Til sidst var der remis, men ak, sådan gik det ikke.

Runde 1

Tilbage sad jeg med et udækket søvnbehov (noget med rødvin
lørdag) og halvsov den første time. Heldigvis var Arne Præstholm
ikke på toppen og jeg fik derfor lov at vinde bl.a. efter 8 bondetræk i
træk!
Vores forventede score var 3,1 så med 3½ burde vi ikke være
utilfredse, men med lidt mere koncentration have vi vundet kampen.
(Søren Gøgsig)

Årets første holdkamp

Runde 2

Søndag den 30. oktober drog vi en flok af sted til Lemvig. Henning
Lund havde afbud og jeg havde fået lokket et af de nye talenter med
på turen.
Morten Dam hedder han og han har siden Byturneringen kun sat ½
point til i 11 kampe. Imponerende! Morten levede op til mine
forventninger og vandt hurtigt sit parti. En god start for os.
Jens startede også godt. Vandt en bonde og stod fint, men det næste
jeg så var at han var et tårn bagud. 0-1.
Adam havde længe et lige spil. Han afviklede til bondeslutspil og som
han (og jeg!) så det, var det vundet. Erik Skov var ikke enig og vandt.
Alexander var kommet op mod Bent Olesen, som altid er farlig. Det
var han også denne dag.

Runde 3

3. runde i mesterklassen

Runde 1

Denne søndag gik turen til Ringkøbing. Vi havde et enkelt afbud, men
heldigvis var Morten Dam igen klar og han kvitterede med at vinde.
Leif kom hurtigt foran med en kvalitet og efter lidt grumset spil fik han
en officer mere og førte partiet til gevinst. En god start for os.
Jens stod bedst under det meste af partiet, men kom i et slutspil med
uligefarvede løbere og 6 bønder til hver. Remis.
Alexander kom dårligt fra start. Hans modstanders dronning raserede
på kongefløjen og fik undervejs gaflet et par bønder. Efter en del
afbytninger kom de i slutspil, hvor de 2 merbønder ikke kunne vinde
partiet. Godt kæmpet. Remis.
Per Gram havde en lovende stilling, men godt presspil fra
modstanderen gjorde at vi indkasserede dagens første nederlag.
Adam satte en officer i slag. Det er så vidt jeg ved ikke sket før. På
trods af fejl fra Ringkøbingspilleren senere endte det med tab til
Adam.
Mortens stilling var presset fra start. Hans brikker stod ikke optimalt,
men han fik afviklet til 2 løbere og 2 bønder på begge sider og havde
den bedste teknik.
Martins parti var dagens længste. De spillede ca. 90 træk og brugte
stort set al tiden. Martin havde det bedste spil, men desværre ofrede
hans modstander og det endte med Konge mod Konge og 2
springere. Remis.
Mit eget parti bliver forbigået i stilhed. Dårlig start, for passivt spil og til
sidst overså jeg mat i et træk…
(Søren Gøgsig)
A-klassen

Holdturneringen startede med hjemmekamp mod Skive, en kamp der
på forhånd så ret lige ud.
Det startede ganske godt da Poul allerede efter 50 min. havde bragt
os foran, og blot en halv time senere havde Frank vundet sit parti
med et par smarte kombinationer.
Men så var vores held ligesom opbrugt. Kurt var gået i offensiven,
stod ganske godt, da han ofrede et tårn for at få en hurtig afgørelse,
hvilket desværre mislykkedes.
Thomas kom bagud med et par bønder og tabte, bedre gik det ikke
Birgit der gav en officer for to bønder. Henning havde spillet en lige
kamp, men uden jeg havde bemærket det, var han blevet noteret for
et nederlag.
Vi havde stadig chancen for uafgjort, da Morten vandt en sikker sejr,
men foran med en kvalitet, lykkedes det mig at smide en god stilling
væk. Så vi må håbe på lidt mere held næste gang.
(Arne Sørensen)
Runde 2

Efter vores lidt dårlige start, skulle vi i anden runde møde Ikast, et
hold der på papiret var betydelig stærkere, så her skulle virkelig
kæmpes for hvert points.
Frank kom hurtig ud i en svær stilling og måtte opgive efter godt en
times spil.
Kurt Kibsgård gik frisk til sagen og i en offensiv stilling fremtvang han
en remis, ligeledes spillede jeg remis, da stillingen blev meget lukket.

Med 3 bønder i over overvægt, vandt Frank sikkert i slutspillet. Men
ved de to sidste partier måtte Kjærulf og undertegnede erkende at det
ikke blev til sejr denne gang. Et godt resultat, der bragte os væk fra
bunden.
(Arne Sørensen)
B-klassen

Henning fulgte godt med, men en mindre fejl førte til et nederlag.
Birgit mistede en bonde, men kæmpede sig til en remis.
Thomas kom ud i en svær stilling mistede en løber og tabte.
Kurt Degn kom lidt skidt fra start, spillede sig op og havde måske
vinder chance men tabte. Vores eneste sejr stod Morten for, han
lagde pres på, fra start, vandt to bønder og da han fik en tårn foræret,
var den sag afgjort. Igen måtte vi indkassere et klart nederlag, så vi
kan kun håbe på bedre held næste gang.
(Arne Sørensen)
Runde 3
Herning 4-Lemvig 2.
I første runde sad vi over, derfor skulle vi først spille første
turneringskamp 14/11. mod Lemvig 2. hold. Det er altid spændende
med første kamp om, hvordan det går.
I de første to runder var resultaterne ikke lige faldet ud til vores fordel,
så vi håbede på at det lykkedes denne gang. Vi var foran allerede fra
start da Morsø stillede op med kun 7 mand.
Stillingerne viste ret hurtigt at der var flere points på vej, allerede efter
godt en times spil havde Morten vundet sit parti.
Thomas vandt et par bønder og kørte den sikkert hjem.
Birgit kæmpede som sædvanlig og denne gang lykkedes det at hive
en sejr hjem.
Henning havde efterhånden oparbejdet en god stilling og sluttede af
med et flot angreb.

Svend har sommetider udtalt sig om, at når han faldt i rating, kunne
han godt tænke sig at spille sammen med os, det kan jo også ske, at
vi andre falder sammen med ham, så derfor spiller Svend 1. bræt, det
beviste han, at han passer godt til. Svend var hurtig færdig med sit
parti, så førte vi med en.
Hans byttede mange brikker med sin modstander og måtte se sig
slået.
Jeg havde fået nok at se til og var tæt på at tabe, men var heldig
med, at min modstander rokerede lang, hvorved jeg kunne komme i
angreb med min dronning og kunne vinde.

Peder Henry tog mod remis, dermed endte det med, at vi vandt. Vi
kom hermed godt fra start.
Holdskak i B klassen d. 6/12. blev aflyst.
Vi var velforberedt på, at vi skulle spille i Lemvig, hvor vi skulle møde
Lemvig 3.hold. Martin Noe havde lovet at spille i stedet for Hans
Jensen, som havde meldt afbud. Tirsdag formiddag fik at vide at
Lemvig ikke kunne stille hold.
Selv om vi vinder 4-0 er det nu bedre at vinde på normal vis. Men vi
blev da sparet for køreturen.
(Niels Jørgen Ottosen)
C-klassen
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Ma

26

Amtsturneringen 6. runde

2

Amtsturneringen 7. runde

APRIL
Ma

Runde 2

Runde 3

Sø

22

Pokalskak

Ma

30

Generalforsamling

