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Her er en præsentation af Tornved Skakklub, som for 25-år siden blev dannet af en sammenslutning af Jyderup og
Mørkøv Skakklubber efter stor kommunen Tornved blev dannet. Selve navnet Tornved er en lille landsby mellem
Mørkøv og Jyderup, som ikke fylder meget på landkortet.
I tidernes morgen var det en skakklub med en 30-35 medlemmer og det var naturligt at spille venskabspartier mod
Dianalund Skakklub, selv om de dengang var færre medlemmer end Tornved. Men efterhånden som medlemsmaterialet
gik ned måtte vi desværre opgive dette årlige skakarrangement.
I stedet satser vi på holdskak hvor vor fornemste opgave er at kunne stille et fuldt hold. Det er lykkedes meget pænt i de
sidste 10 år, hvor medlemsskaren er fastholdt på de 10-12 stk.
Ud over holdskak satser vi på hyggeskak, dog også med faste turneringer kørende. Om foråret gennemføres en slags
handicapturnering, hvor spillerne ligeligt bliver honoreret for antal score, rating-fremgang, samt møde-frekvens.
Det er således sjældent at topspillerne løber med de bedste placeringer på denne turneringsform. I de sidste 2 år har Egil
Sørensen (klubbens tidligere formand) således opnået den bedste placering.
Tornved Skakklub forsøger også at komme ungdommen i møde med undervisning for skoleskak-spillere. Sidste år
deltog ikke færre end ti-tolv stykker, men kun en er fastholdt til klubben, så vi har faktisk fået større afkast end Holbæk
Skakklubs skoleskak-afdeling. I år er vi lige startet op men desværre uden den stor tilslutning endnu. Vor juniorleder
Erling Bruun gør ellers en ihærdig indsats for at få nye til.
Klubben har måttet skifte lokaler, da tilgangsvejene på det gamle spillested var vanskelige. De nye lokaler, på
Kildebjerg-skolen i Mørkøv, er da også fremragende til at spille skak i. Vi håber naturligvis på at nye skak-spillere især
fra Mørkøv-kanten således vil møde op til vore skak-aktiviteter.
Klubbens flagskib, er vor årlige CTS DATA CUP koordineret weekendturnering (den første weekend i november) som
spilles på Tornveds nye rådhus, hvor der fra sponsor plejer at være flotte præmier. Deltagerne, der kommer fra nær og
fjern, plejer også at få en god turnering, når rammerne er så optimale. Hele klubben deltager med organisation og
ansvar for turnering og det giver naturligvis et godt fælleskab. Vi håber naturligvis at dette års arrangement også får et
pænt besøg. (se vor annonce andet steds i bladet).
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