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Kommende turneringer
Formanden har ordet
Årets første træk 2015
Lørdag 3 januar 2015

Herning Skakklub deltager traditionelt i flere lokale skak turneringer i
foråret i bl.a. Vorgod og Holstebro.

Midtjylland Open 2015

Ligeledes kvalificerede klubben sig igen til finalestævnet i pokalskak i
Odense, hvor klubben opnåede en flot 3. plads.

Resultater 1. runde holdturnering

Herning By turnering er for de fleste opstarten på en ny sæson, hvor
der er i år var 70 deltagere.

1 division
Mesterrækken
B-rækken
C-rækken

Netop nu er klubturneringen startet - i år med rekord deltagelse, der
er ikke mindre end 49 deltagere med i turneringen.

Referat følger i næste nr. af Bjørnen.

Ligeledes har vi hen over sommeren fået nye medlemmer – dem vil
jeg gerne byde hjertelig velkommen i klubben.
Med klubbens nuværende medlemstal kan vi igen i år deltage med 6
hold i holdturneringen. Det kan vi være stolte af.

Herning – Aalborg
Herning 3 – Herning 2
Herning 4 – Herning 5
Herning 6 – Skive 6

4-4
½-7½
3-1
1-3

Gule ærter aften
Reserver allerede nu mandag den 22. december 2014, hvor vi
afholder klubbens sædvanlige gule ærter aften.
I år starter vi kl. 18.30

Klubben har igen hold med i 1 division, som jeg håber klarer sig bedre
end sidst.
Derudover har klubben 5 hold med i 9 HK holdturnering. Da vi har
mange hold med, så håber jeg, at reserverne er friske til at stille op
ved behov.
Jens Lund Jensen

Som de foregående år kan man også nyde en pizza, hvis man mener,
at ens sarte mave ikke kan tåle en portion gule ærter med tilbehør.
Prisen er som sædvanlig lav: kr. 75,- pr. person.
Drikkevarer – øl, snaps, vand – kan købes til særdeles rimelige
priser.
Skriv dig på den fremlagte tilmeldingsliste i klubben eller tilmeld dig
pr. e-mail: hamborg@post10.tele.dk eller telefon 97216848.

Skoleferieskak 2014

Den 4. og 5. august havde skakklubben omkring 20 børn til
skoleferie skak.
Vi havde et par gode dage, hvor de fleste var nye, men der var også
børn, som der havde været med før.
Kristian styrede børnene gennem en turnering og Leif og Thomas var
med ved brætterne og hjalp til, hvor der var behov.
På grund af ombygning på skolen kunne vi desværre ikke være i
kantinen, så Birgit servicerede børnene med hjemmebagte pølsehorn
m. m. i et andet rum.
På billedet ses Mikkel Guldberg, som bedste deltager med Leif og
Kristian.
Ref. Thomas Stubkjær

Pokal Skak 2014
I bredderækken blev Herning i år nr. 2 i pokalstævnet for
9. hovedkreds, efter Skive. Begge hold var dermed sikret en plads i det
landsdækkende stævne i Odense pinsesøndag d. 8. juni.
Vi var 3 gengangere på holdet: Alexander Jessen, Jens Lund Jensen & Ole
Østergaard. Ny mand på holdet var Kurt Kibsgaard.
Alexander og jeg blev samlet op på banegården i Herning lidt over 9 og afsted
det gik på motorvej hele vejen. Der blev snakket en hel del fodbold inden
Alexander fik den geniale idé, at finde ud af, hvem vi skulle møde i 1. runde.
Vha Mobillos fandt han ud af, at modstanderne var fra Holbæk og at vi var
bedre end dem.
Vi kendte dem godt nok ikke, men kunne se deres ratingtal. Men... Undervurder
aldrig din modstander, glem alt om rating, når du spiller!
Flemming Skjoldager, Holbæk - Ole Østergaard, Herning
1. e4, g6. 2. d4, Lg7. 3. Sc3, d6. 4. f4, e5? (Jeg kører på automatpilot og blander to
varianter sammen, sjusk! Har hvid spillet c4 istf. f4 er e5 et fint træk) 5. dxe5, dxe5. 6.
Dxd8+, Kxd8. 7. Sf3, Sc6 8. Lc4, f6. 9. fxe5, Sxe5. 10. Sxe5, fxe5. 11. Lg5+, Kd7(?) 12. 00-0+, Kc6. 13. Le3, opg.

Nej, nej, nej, sikke noget hø! At kende for lidt teori er værre, end ikke at kende
noget... Jeg trøstede mig selv med, at det kun kunne blive bedre i de
kommende partier!

Betænkningstiden var 20 min plus 5 sek pr. træk, hvilket er meget fint. Min
modstander og jeg havde dog ikke brugt meget mere end 15 min ialt, så jeg
havde god tid til at følge de andres partier.
Alexander spillede et spændende slutspil, hvor modstanderen havde ofret en
officer for at få 2 farlige fribønder. Men Alexander spillede det godt og vandt.
Jens stod tykt til gevinst, men fumlede så lidt og tabte på et tidspunkt, den
officer han havde i overskud. Han måtte så til at vinde et tårnslutspil med et par
bønder mere og det havde han ikke problemer med.

Ole Østergaard, Herning - Steve Dahl, Aalborg.
1. e4, e6. 2. Sf3, d5. 3. e5, c5. 4. b4 (en specialvariant jeg har spillet mange gange og
som er god i hurtigskak. Meget farlig for sort, hvis man ikke kender den... Jeg rejste
mig for at hente vand samt tørre sved af ansigtet samt på bordet, hvor der var blevet
dannet en lille sø. Kikkede til venstre og så Jens, der godt kunne have brug for det
samme og hans sø var endnu større! Hold da kæft hvor vi svedte...),
cxb4. 5. a3, bxa3. 6. d4, f6 (under mistanke. Jeg svedte ikke mindre og slugte glas
vand nr.2!) 7. Ld3, Sc6. 8. c3, h6?? (en kæmpe buk, måske var min modstander
påvirket af Jens og mit sved- og vandsjaskeri?) 9. Lg6+, Ke7? (Kd7 er bedre). 10. Sxa3,
Ld7. 11. Sb5, fxe5 (ikke Sxe5 pga 12. La3 mat!) 12. fxe5, Sxe5 13. Sxe5, Lxb5. 14. Df3!,
opg.

Kurt havde mistet sin dronning for vistnok 2 lette officerer, men kæmpede
længe, inden han måtte give op.
2-2 blev det og det var et ok resultat oven på min blamage.
Vi havde udover bold i bilen også talt om, at 2½ point i snit pr kamp, sikkert ville
være nok til præmie. Og måske havde vi i baghovedet, at vi sidste år kom
stærkt fra baghjul i de sidste runder og blev nr. 3 efter at have tabt i 1. runde...
Efter 2. runde, ville vi være nødt til at gøre det samme i år. Vi tabte nemlig 1½2½ til SK1968.
Alexander blev vistnok fejet af banen, af en angrebsspiller, iklædt en hvid
fodboldtrøje fra et 1. divisionshold, der i den grad har manglet en angriber, da
de for nylig var i superligaen...
Jeg selv, spillede et spændende og godt parti, der blev ret vildt på et tidspunkt,
men jeg holdt hovedet koldt og vandt.
Jens fik klø, selvom hans modstander på et tidspunkt overså mat i een.
Kurt spillede remis. De havde kun konge og tårn hver, som de flyttede lidt rundt
med til sidst.
Så var der frokostpause og i år kom vi, i modsætning til sidste år, til at sidde
sammen. Herning Skakklub gav os spisebilletter til buffeten, tak for det!
Efter maden gik Jens og jeg en tur, der var god tid. Vi gik over en motorvejsbro
og så en bro et stykke henne. Vi mente nok, vi kunne nå at gå hen til og over
den nye bro og så nå tilbage til tiden. Det kunne vi ikke... Vi for ikke decideret
vild, men blev nødt til at gå meget hurtigt/løbe samme vej tilbage, som vi kom
fra. Og det var herre varmt og lummert! Vi kom ca 5 min for sent og så spillede
jeg følgende sved-parti, jeg sent vil glemme:

Min modstander tog det pænt og jeg hentede noget mere vand til Jens og mig
selv!
Jeg tog derefter en runde i spillelokalet (både bredde- og eliterækken spiller i
samme lokale) og så en spiller i eliterækken vælte sin halv fyldte/tømte kaffekop,
da han ville trykke på uret. Han var tæt på panik, men nok mest fordi, han var
bange for, at det var den 600 krs Whiskey han medbragte og drak af, han
havde spildt...
En anden sjov episode skete: Der var moderat tidsnød på bræt 4 i et parti. En
slået brik var faldet på gulvet. jeg samlede den op og stillede den på bordet.
Brikken viste sig at høre til i nabopartiet, der netop var færdigspillet og spillerne
var ved at stille brikkerne op.

Den ene rejser sig halvt op for at kunne nå brikken, en turneringsleder går
samtidig bag ham og tror han er ved at gå, fjerner hans stol for at komme forbi,
hvorefter spilleren sætter sig på gulvet med begge ben i vejret og næsten
vælter bordet i et forgæves forsøg på at modvirke tyngdekraften. Siddende på
gulvet, lignende et meget stort spørgsmåstegn udbryder han temmelig højt på
syngende fynsk: Hva faen laver du maan? Han slog sig vist ikke,
turneringslederen var godt klar over sin brøler og undskyldte mange gange.
Men hold da kæft, det så sjovt ud!
Tilbage til matchen mod Aalborg: Alexander blev faktisk færdig før mig, han tog
en remis, da han så min svedstilling omkring træk 10 eller 11.
Jens stod bedst da jeg kom tilbage og vandt stille og roligt, nu moderat
svedende...
Kurt spillede mod en pige, som Alexander selvfølgelig kender, og manglede et
helt tårn, men ville ikke gi sig. Hun spillede dog godt og gav ingenting væk, så
Kurt tabte selvfølgelig.
Altså 2½-1½ til os og 50%. Nu skulle spurten snart sættes ind og det blev den!
Frem fra Odense var det hold, der satte os igang.
Vi vandt simpelthen 4-0!
Alexander spillede sit bedste parti.
Jeg mødte en spiller, der tog begrebet hurtigskak meget bogstaveligt; han
havde 19.42 min på klokken, da han gav op efter en 30-35 træk. Jeg tror nok,
jeg spillede et tørt, godt positionelt parti, men nåede ikke rigtig at opfatte det, da
jeg hele tiden, var i trækket.
Kurt kom på tavlen med en hel pind, de blev tidligt færdige og jeg så ikke noget
fra det parti.
Jens var ude i et slagsmål og stod klart næstbedst. Men han spillede rigtig godt
i den gensidige tidsnød og snød sin modstander til sidst. Modstanderen gav
pænt hånd, hvorefter han kylede en brik langt pokker i vold i arrigskab, flåede
sit overtøj til sig og hastigt forlod os måbende tilbage. Ham om det!
4-0 betød, vi havde 10 point og var med, hvor det var sjovest.
Det var Helsingør også, så dem mødte vi i 5. runde.
Alexander røg ind i en sidevariant i Botvinnikvarianten i slavisk dronninggambit,
han ikke kendte og fik virkelig stryg. Han mødte Ole B. Larsen, en god spiller,
der så vidt jeg husker, sidst i 1980'erne satte verdensrekord i blindsimultan...
Jeg spillede Hollandsk med sort: 1. d4, f5. 2. c4, Sf6. 3. Sc3, Lg7. 4. e4, fxe4. 5.
f3 !?, hvilket jeg ikke har mødt før. Hvid fik spil for bonden, men ikke helt nok,
tror jeg, og jeg vandt et godt parti, der ikke blev så vildt som åbningen kunne
indikere.
Jens og Kurt vandt ligeledes, men her må jeg igen melde pas på kommentarer,
da jeg havde for travlt med at vinde mit eget parti.
3-1 og dermed 13 point og delt 1. plads inden sidste runde!

Vi delte 1. pladsen med Øbro fra København. En klub jeg har været medlem af i
perioden 1990-2001 og som jeg har rigtig mange gode minder fra. Jeg kender
kun deres spiller på 1. bræt fra dengang, men 2. brættet ved jeg, er på deres 1.
hold, som netop er rykket op i Skakligaen. På bræt 3 og 4 var 2 juniorer, der
næppe var mere end sød kløe hos deres forældre, da jeg forlod klubben.
Alexander måtte desværre ned igen, men gav sig ikke uden kamp. Men, der var
vist for alvor ikke tvivl om udfaldet.
Jeg selv, prøvede uklog af skade igen 1. e4, g6 med sort. Det gik meget bedre
end i første runde, men på et tidspunkt stod jeg så presset, at jeg ofrede/tabte
en bonde. Siden en til og endnu een. Men jeg havde spil og fusk for de 3
bønder og vandt dem efterhånden tilbage igen og var foran på uret. Jeg tilbød
remis da min modstander havde ½ min og jeg selv 2½ min, men han afslog,
hvorefter jeg kort efter unødvendigt tabte en bonde og dermed partiet. Modsat 1.
runde havde jeg nok for stor respekt for min modstander og begge dele er dumt.
Man skal bare spille spillet!
Jens og Kurts partier fik jeg igen ikke fulgt med i, men Jens fortalte mig, at han
satte et tårn i slag i en vundet stilling... Kurt vandt, det var hans 3. gevinst i træk!
Dermed endte det 1-3.
Øbro vandt fortjent bredderækken med 16 point. Alssund blev nr 2 med 15 point
og Herning nr 3 med 14 point! Horsens fik også 14 point men færre brætpoint
end os. Skive fik 11 point.
Mubariz Murtuzov scorede 6 af 6 point på bræt 2 for Alssund. Det gjorde han
også sidste år!
Hans 12 årige søn, Rauf Murtuzov, nykåret Sønderjysk mester nøjedes, med 3
point på bræt 1. Han bliver rigitig, rigtig god!!
Husk, du læste det først i Bjørnen!!
Resultater af klubber og spillere fra 9. hovedkreds: Viborg blev nr. 3 i
eliterækken. Holstebro blev nr 3 i seniorrækken, Erling Høiberg var en af 3
spillere, der scorede 5 af 5 point! I juniorrækken var Rasmus Thøgersen og
Jesper Thybo fra Skive blandt de 4(!) spillere der scorede 6 af 6 point!
Vi spiste på en udmærket motorvejsrestaurant i Odense på vejen hjem og
ramte Herning lidt over halv ti .En meget fin, hyggelig, minderig, morsom og
godt arrangeret skakdag var overstået.
Billeder, resultater osv på skak.dk under fanen aktuel dansk skak
Ref.: Ole Østergaard

Herning Byturnering 2014
Festlig afslutning på sæsonen.
For tredje år i træk kunne Herning Skakklub invitere klubbens
medlemmer til sæsonafslutning med hurtigskakturnering, morgenmad
og en veltillavet italiensk buffet.
27 medlemmer havde fundet vej til vore sædvanlige lokaler på
Vestervangskolen; selvom nogle af de faste deltagere for en gang
skyld manglede, kan man alligevel undre sig over, at kun halvdelen af
klubbens medlemmer har tid til deltage, når man betænker, at
klubben stort set betaler hele fornøjelsen.
Klubbens mandlige medlemmer måtte i år stå for en større del af det
praktiske arrangement, da Birgit Dithlevsen deltog i Sondex Cup i
Kolding og Anette Hamborg var optaget af arbejdsmæssige aktiviteter;
vel er der ligestilling i samfund og klub, men det kan alligevel ikke
skjule den kendsgerning, at Anette og Birgit har større talent og evne
for at stå for en sådan afslutning end klubbens mandlige
medlemmer – måske lige med undtagelse af at trække propperne op
af vinflaskerne!
26 deltog i hurtigturneringen. Flest points opnåede Erik Søbjerg og
Søren Gøgsig, der begge gik gennem turneringens 7 runder med kun
et nederlag. Flot gået af Søren Gøgsig, der på forhånd var
indrangeret i basisklasse 1, mens Erik Søbjerg naturligvis var placeret
i mesterklassen, hvor man vel på forhånd troede, at Steen Bering og
Alexander Jessen ville være de værste konkurrenter til førstepladsen.
Da Søren Gøgsig opnåede 2.pladsen i den samlede stilling, blev Jens
Lund Jensen den bedst placerede spiller i basisklasse 1 – 5 points
blev det til.
I basisklasse 2 opnåede Svend bang og Niels Jørgen Ottosen begge
4 points, mens Thomas Stubkjær i basisklasse 3 opnåede 3 points.

Som de fleste nok har bemærket har der i løbet af efteråret været afholdt
Herning Byturnering årgang 2014. Der var ligesom sidste år en flot tilslutning. I
år satte 70 deltagere sig til brikkerne holdt op imod sidste års 72 deltagere. 27
af deltagerne var fra omkringliggende klubber, hvilket er en lille tilbagegang i
forhold til sidste års 31.
Det var samtidig første gang vi skulle spille med den nye regel omkring
mobiltelefoner, jeg er dog stadig af den overbevisning at det kan lade sig gøre
at snyde hvis man vil, computere bliver mindre og mindre.. det næste bliver vel
at vi skal til at spille nøgenskak?!
Der kom ingen ny bymester, Niels Jørgen Fries Nielsen fra Esbjerg Skakklub
vandt nemlig suverænt igen i år og forsvarede bymester titlen. Det er 4. år i
streg at Niels Jørgen Fries Nielsen vinder turneringen og 4 gang han stiller op.
Det kan snart ikke blive ved, der må da være en herningenser der kan give ham
noget modstand?! .
Hvis vi tager et kig på de andre grupper var der flere Herning spillere med gode
præstationer.
Basis 7:

I basis 7 er resultatet der springer mest i øjnene Sacha Garcia’s 7/7 point,
hvilket giver ham en suveræn førsteplads i basis 7 og en rating fremgang på
hele 275 point! Han er samtidig eneste spiller med maksimum point i
turneringen. Også Birger Østergaard havde en god turnering med 5/7, hvoraf
det ene point blev sat til imod Sacha.
Basis 6:

I basis 6 var det Thomas V. Stubkjær der udmærkede sig med 5½/7 og dermed
en første plads.
Basis 5:

I basis 5 var der mange udenby’s spillere, og det var desværre også dem der
kom til at kæmpe om topplaceringerne.
Basis 4:

Steen Juul Mortensen
I basis 4 var der spænding til det sidste. Kristian Graversgaard kunne med en
sejr i sidste runde have sikret sig gruppens førsteplads, men må se sig slået af
Flemming Kock Jensen. Grundet gruppens tæthed måtte han dele en 2. plads
med 3 andre.

Ringkøbing Weekend-EMT 2014
Basis 3:

I basis 3 var det tæt løb imellem de to Herning spillere Henning Lund Jensen og
Kurt Kibsgaard. Sidste runde var en finale kamp imellem netop de to, hvor
Henning kom ud som vinder på den anden side, og dermed også vinder af
gruppen. Henning ender med at være ubesejret.

Ringkøbing Skakklub afholdt deres årlige 5-runders EMT i den første
weekend i oktober 2014.
Herning Skakklub deltog med 5 spillere. Ole Østergaard, Jens Lund
Jensen, Leif Hamborg, Kurt Kibsgaard og Birgit Dithlevsen.

Basis 2:

I basis 2 var Leo Jørgensen godt med og kunne med en sejr i sidste runde have
taget gruppens første plads, han taber desværre og bliver overhalet af Aksel
Hansen fra Holstebro.
Basis 1:

Selv huserede jeg i basis 1. Jeg havde som lavest ratet i gruppen ikke de store
forventninger, men vidste dog at der ikke var nogen i gruppen jeg ikke var i
stand til at slå på dagen. Jeg taber et parti i gruppen til Jakob Jakobsen, men
kommer alligevel op og matche ham i antal point da Leif slår ham i sidste runde.
Mesterklassen:

Mester klassen blev som sagt vundet af Niels Jørgen Fries Nielsen. Bedst
placeret Herning spiller blev Ole Østergaard, som havde en god turnering, han
fik bla. en ½ imod Niels Jørgen Fries Nielsen.

Jan Rode Pedersen fra Skanderborg vandt overraskende
mesterrækken foran Lars Andersen fra SK 68.
Det betød at brødrene Fries Nielsen måtte tage hjem uden præmier.
Ole spillede i basis 1, en klasse med udelukkende mesterspillere, og
blev en delt nr. 2 med 50% score, dvs. 2½. Der var en meget
jævnbyrdig gruppe, hvor alle spillere endte indenfor 1½ points.
I basis 2 vandt Lars Møller Larsen fra Øbro i København med
maximumpoints. Her blev Jens nr. 2 med 3½ points og Leif på en delt
tredjeplads med 2.
Lars, som blev mesterspiller med sit resultat, boede hos Ole under
turneringen, og de kørte hver dag fra Vildbjerg til Ringkøbing på Lars’
motorcykel.

Ref.: Frank Rasmusen

Kurt og Birgit spillede i henholdsvis basis 4 og 5, men endte uden
præmier. Kurt fik 2½ og Birgit 2 points.
Ref.: Leif Hamborg

Referat af Herning Skakklubs ordinære generalforsamling,
mandag d. 28. april 2014 på Vestervangskolen, Herning.
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.
a. ”Bjørnen” s fremtid.
b. Oprydning efter klubaftener
c.§4, stk. 2 i klubbens love foreslås affattet således: ” Klubbens
generalforsamling afholdes i Herning og indkaldes af bestyrelsen
med 14 dages varsel i skriftlig form eller ved elektronisk post til
samtlige medlemmer og skal indeholde dagsordenen.”
7. Valg af kasserer (Arne Sørensen er på valg)
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer(Steen Juul Mortensen og Kurt Degn).
9. Valg af to suppleanter(Kurt Kibsgaard og Frank Alkærsig er på valg).
10.
Valg af to revisorer(Ole Mikkelsen og Ole Østergaard) og en
revisorsuppleant(Kurt Kibsgaard er på valg).
11.
Valg af udtagelsesudvalg(Erik Søbjerg, Kjærulf Egebjerg og Birgit
Ditlevsen er på valg).
12.
Eventuelt.
Ad. 1. Jesper Maul Vidriksen blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede,
at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Ad. 2. Formanden Jens Lund Jensen startede sin beretning med at oplyse, at 9.
hovedkreds såvel medlemsmæssigt som holdturneringsmæssigt havde udvist
status quo siden sidste år.
Morten Fabrin og Peter Graves, begge Viborg Skakklub har efter flere års
veludført arbejde trukket sig som ledere af holdturneringen. Afløser bliver Leif
Hamborg, der i en overgangsfase vil blive assisteret af Steen Juul Mortensen.
Formanden oplyste endvidere, at årets delegeretmøde i Dansk Skak Union
havde været begivenhedsløst, at Allan Stig Rasmussen var blevet DM samt at
Birgit Dithlevsen og Kirsten Andersen havde været de eneste deltagere fra
klubben i DM.

Herning Skakklub havde nu passeret et medlemstal på over 60 og er den
største klub i 9. hovedkreds. De sædvanlige aktiviteter var blevet gennemført:
Sommeraktiviterne i uge 32 under ledelse af Kristian Graversgaard, Kurt
Kibsgaard og Birgit Dithlevsen havde stået for det såkaldte SPOR-12
arrangement og Leif Hamborg havde stået for skoleskakken med Søren Gøgsig
som administrativ hjælper.
Herning Byturnering var blevet afviklet med 72 deltagere. Vinder Niels Jørgen
Fries-Nielsen.
Årets Første Træk var blevet vundet af Niels Jørgen Fries-Nielsen efterfulgt af
Johni Veng og Jens Ove Fries-Nielsen. 68 spillere deltog i turneringen.
Midtjylland Open var blvet vunder af Jesper Maul Vidriksen. 70 deltagere.
Klubturneringen havde haft 42 deltagere, der pga. tidspres måtte spille i 6mandsgrupper(5 runder).
Formanden kunne glæde sig over, at 1.holdet havde kæmpet sig tilbage i 1
division. Klubbens 2 hold i hovedkredsens mesterrække samt B-holdet og 2
hold i C-rækken var alle sluttet uden for præmierækken.
I pokalturnering i Pinsen 2013 var klubben blevet nr. 3 i Bredderækken(vundet
af Randers Skakklub!); klubben havde også kvalificeret sig til finalen i Pinsen
2014.
Birgit Dithlevsen, Leif Hamborg, Jens Lund Jensen og Martin Winding
Dithlevsen havde alle fået en præmie i forbindelse med hovedkredsens Grand
Prix turnering.
Klubben havde på grund af renovering af Vestervangskolen haft til huse på
Snejbjerg Skole, hvilket havde afstedkommet praktiske problemer, der dog var
blevet løst ved fin indsats af mange af klubbens medlemmer.
Formanden udtrykte tilfredshed og tak til Kjærulf Egebjerg og Kurt Degn for
redaktion af henholdsvis hjemmesiden og ”Bjørnen”.
Klubben havde som sædvanlig arrangeret ”Gule ærter aften” ved juletiden samt
sæsonafslutning. Desuden havde ”private initiativer” stået bag sammenkomster
på Cafe Karma og Cafe Poulsen.
Desværre var den planlagte tur til sommer blevet aflyst pga. manglede
tilslutning.

Formanden overrakte derefter præmier til følgende i klubturneringen:
Mesterklassen: 1. Holger Vestergaard, 2. Steen Juul Mortensen
Basisklasse 1: Jens Lund Jensen, 2. Leif Hamborg.
Basisklasse 2: 1. Martin Winding Dithlevsen, 2. Børge Funch Pedersen.
Basisklasse 3: 1. Birgit Dithlevsen, 2.- 3. Kurt Degn og Hans Jensen.
Basisklasse 4: 1. Nasser Ebrahimzed, 2.-3. Henning Egebjerg og Thomas
Stubkjær.
Basisklasse 5: 1. Birger Østergaard, 2. Verner Christensen.
Basisklasse 6: 1. Anders Hjorth, 2. Flemming Sangild.
-3Følgende modtog topscorepræmier:
Divisionsholdet: Flemming Nielsen, mesterrækken: Jens Lund Jensen og Birgit
Dithlevsen, B-rækken: Kurt Kibsgaard, C-rækken: Dennis Gottenborg
Christensen og Jens Vistisen.
Ingen ønskede ordet til beretningen, hvorefter dirigenten konkluderede, at
denne var enstemmigt godkendt.
Ad. 3. Kasserer Arne Sørensen gennemgik hovedposterne i regnskabet for
2013, der viste et overskud på kr. 1.863,12 og en egenkapital på kr. 63.950,01.
Efter et par opklarende spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Ad. 4. Kontingentet blev fastsat uændret pr. ½-år således:
325, - kr. for pensionister/juniorer
375, - kr. for seniorer
250, - kr. for børn under 14 år.

c. Forslaget blev vedtaget uden kommentarer.
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Ad. 8. Steen Juul Mortensen og Kurt Degn blev genvalgt med akklamation til
bestyrelsen.
Ad. 9. Kurt Kibsgaard og Frank Alkærsig genvalgtes som suppleanter til
bestyrelsen.
Ad. 10. Ole Mikkelsen og Ole Østergaard genvalgtes som revisorer og Kurt
Kibsgaard som suppleant.
Ad. 11.

Erik Søbjerg, Kjærulf Egebjerg og Birgit Dithlevsen genvalgtes.

Ad. 12. Man drøftede kort rejsemål og – form for næste års tur. Der var
stemning for at lægge turen uden for højsæsonen og tage en chartertur samt
indlægge en kort skakturnering.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ved at motivere et længe leve for
Herning Skakklub.
I bestyrelsen:
Jens Lund Jensen

Arne Sørensen

Steen Juul Mortensen

Ad. 5. Steen Juul Mortensen oplyste, at man planlagde – som tidligere – at
spille 7 runder i to lige store grupper efter schweizersystemet.
Kurt Degn
Ad. 6. a. Steen Juul Mortensen oplyste, at man fra begyndelsen af næste
sæson ville sende ”Bjørnen” ud pr. mail, men at medlemmer, der ønskede det,
fortsat kunne få den i fysisk form.
Steen Juul Mortensen oplyste forsamlingens holdning og opfattelse af bladet.
Svend Bang var glad for de 4 numre, og det nuværende indhold. Kristian
Graversgaard ville ikke læse bladet, hvis det kun kom i elektronisk form.
Henning Nikkonen efterlyste opgaver i bladet, og Verner Christensen ønskede
bestemt ikke at nedlægge bladet.
Jesper Maul efterlyste mere stof og at flere følte sig forpligtet til at skrive.
Det blev fra flere sider fremhævet, at passive medlemmer ikke ville føle, at de
fik noget, hvis bladet blev nedlagt.
b. Efter et indledende indlæg fra Steen Juul Mortensen var der opbakning til et
forslag om, at klubbens medlemmer efter partierne bringer bræt, brikker og ur
ud i køkkenet, hvor man så pakker materialerne ned- Verner Christensen, Kurt
Kibsgaard, Henning Nikkonen og Thomas Stubkjær så intet problem i dette, og
der var klar støtte til Leif Hamborgs forslag om, at klubbens gæster ved diverse
turneringer ikke skulle rydde op.

Dirigent: Jesper Maul Vidriksen

Søren Gøgsig

DM i Hurtigskak
søndag d. 28-9-2014 i Skanderborg.

Kalender 2014 / 2015
Betænkningstiden var 20 minutter plus 5 sekunder pr træk og der var
gode pengepræmier.
Mestergruppen:
Jackie Andersen, Skanderborg og Bjørn Møller Ochsner, Jetsmark
endte på 6 point af 7 mulige og spillede derefter omkamp i form af 2
lynpartier. Jackie Andersen vandt sikkert 2-0. Mon ikke han er
Danmarks stærkeste spiller, der ikke har FM, IM eller GM foran sit
navn, også i nærskak?
GM Allan Stig Rasmussen, Jetsmark startede med 5 point af 5 men
tabte så i runde 6 og 7 til ovennævnte. Der var 31 deltagere, men
ingen fra Herning.
Basisgruppen:
”Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget” eller
noget i den stil, lyder et ordsprog. Hm, det ordsprog har egentligt altid
irritereret mig, og da jeg i foråret kom under 1900 i rating for første
gang siden 1997, havde jeg mere end svært ved at se, hvad der
kunne være godt ved det..
Men nu ved jeg det!
Nemlig, at det gav mig mulighed for at stille op i basisgruppen og
vinde den med 6 point af 7 foran Thomas Christensen, Kjellerup med
5½ point af 7. Ham spillede jeg remis med i 3. Runde.
Der var kun 11 deltagere i basisgruppen og jeg var med 1895
højestratet sammen med Per Oehlerich, Nordre. Ham slog jeg i 6.
runde, hvorefter jeg med en taktisk remis, sikrede mig titlen og en god
præmie i 7 runde.
Jeg kan derfor, på billig baggrund, kalde mig Danmarksmester
(i hurtigskak for Basisspillere)!
Ref.: Ole Østergaard.

03. november
10. november
16. november
17. november
24. november

2014
2014
2014
2014
2014

Herning klubturnering 3. runde
Herning klubturnering udsatte kampe
Holdturnering Div. + M-klasse 2. runde
Holdturnering B + C klasse 2. runde
Herning klubturnering 4. runde

01. december
04. december
08. december
14. december
15. december
22. december

2014
2014
2014
2014
2014
2014

Herning klubturnering 5. runde
Herning klubturnering udsatte kampe
Herning klubturnering 6. runde
Holdturnering Div. + M-klasse 3. runde
Holdturnering B+C klasse 3. runde
Gule ærter aften

03. januar 2015
05. januar 2015
11. januar 2015
12. januar 2015
19. januar 2015
25. januar 2015
26. januar 2015

Årets Første Træk
Herning klubturnering 7. runde
Holdturnering Div. + M-klasse 4. runde
Holdturnering B+C klasse 4. runde
Midtjylland Open 1. runde
Holdturnering Div. + M-klasse 5. runde
Holdturnering B+C klasse 5. runde

02. februar 2015
09. februar 2015
15. februar 2015
16. februar 2015
23. februar 2015
26. februar 2015

Midtjylland Open 2. runde
Vinterferie
Holdturnering Div. + M-klasse 6. runde
Holdturnering B+C klasse 6. runde
Midjylland Open 3. runde
Midtjylland Open udsatte kampe

01. marts 2015
02. marts 2015
09. marts 2015
16. marts 2015
23. marts 2015
26. marts 2015
30. marts 2015

Holdturnering Div. + M-klasse 7. runde
Holdturnering B+C klasse 7. runde
Midtjylland Open 4. runde
Midtjylland Open 5. runde
Midtjylland Open 6. runde
Midtjylland Open udsatte kampe
Midtjylland Open 7. runde

13. april 2015
20. april 2015
26. april 2015
27. april 2015

Hyggeaften
Hyggeaften
Pokalskak 9. HK
Generalforsamling

