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Jens Kurt Lundberg
Slagelsevej 33
4450 Jyderup
Tlf: 59277938
E-mail: jelu@mobilixnet.dk

Tornved Skakklub
14.juni 2000

Folkeoplysningsudvalget
Walther Jensen
Rugvænget 2
4440 Mørkøv

Vedr.: Fællesprogram 2001/2002
Vedlagt 2 annoncer for vor skak aktiviteter. I forhold til sidste år er der ændret i
teksten og annoncen for skoleskak er totalt ændret, idet vi forsøger at lægge den
ud til Svend E. Christensen private bopæl. Hvis der kommer for mange (over 16)
vil vi forsøge at få Jyderup Kommuneskole?!
Med venlig hilsen

Jens Kurt Lundberg
Formand
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Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv !
Juniorer kl. 19,00
Seniorer kl. 19,15
•
•

•

•

•

Sæsonstart
15.august 2000
Hvad er Tornved Skakklub?
Tornved Skakklub blev stiftet den 28.02.1972 efter en sammenlægning af
klubberne Mørkøv og Jyderup. I klubbens storhedstid var der næsten 50
medlemmer og førsteholdet var i divisionsklasse. I dag ligger holdet i A-rækken
og på vej fremad igen. Klubben har i dag et godt førstehold, men mangler en
større bredde. Vi forsøger for tiden at stable et juniorhold på benene i erkendelse
af, at uden en ungdomsafdeling vil klubben ikke kunne overleve på langt sigt. Vi
har startet skoleskak op i Mørkøv, og vi håber det vil skærpe interessen hos de
unge.
Samtidig prøver vi også at lokke pensionisterne til klubben, hvor man en gang
om ugen har mulighed for en gang ”hyggeskak” og lidt social samvær. Vi glæder
os til at tage imod dig, og vi skal gøre opmærksom på, at spillet ikke blot er for
mænd, men vi ser også gerne, at pigerne tager sig sammen til at udfordre
mændene.
Det er ikke nødvendig, at du kan spille skak, men blot har lysten til det, så skal vi
nok lære dig spillet. Vi har flere veluddannede instruktører som tålmodigt står til
din rådighed. Der er mulighed for at komme ned til os, for at spille et par
måneder, før du beslutter dig til, om det er noget for dig. Skak er en billig og
interessant sport, som kan dyrkes på mange forskellige niveauer. Du vil altid
finde en spiller, der passer til din styrke.
Altså endnu engang…..vi ses og velkommen til en hyggelig sæson!
Hvad koster det?
Seniorer………………230 kr. pr halvår
Juniorer………………115 kr. pr halvår
Pensionister…………. 115 kr. pr halvår
Hvad laver vi i løbet af sæsonen?
Aktiviteter: holdturnering, klubturnering, lynturnering, undervisning,
udfordringsmatcher, simultan og mange andre ting.
Hvis du vil vide mere kan du kontakte:
Formand: Jens Lundberg, 59277938 e-mail: jelu@mobilixnet.dk
Se vor skak hjemmeside: http://www.mobilixnet.dk/~mob80370/
Juniorleder: Erling Bruun, 59472184

SKOLESKAK
Hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv kl. 19.00 – 20.00
Alle interesserede piger og drenge er velkomne.
Sæsonstart: 15.august 2000

• Vi tilbyder:
- Bræt, brikker og ure til fri afbenyttelse.
- Vi løser opgaver med varierede sværhedsgrader: Bronze-, sølv- og guldspringeren.
- Når opgavehæftet er løst, kvitterer vi med diplom og stofmærke.
- Undervisningen er gratis. Særligt interesserede henvises til Tornved Skakklub,
hvor der findes en juniorafdeling. Det første halvår er gratis, de efterfølgende koster
kr. 115 pr. halvår.

• Hvorfor Skak?
- Først og fremmest fordi skak er sjovt, når du først har lært reglerne.
- Du for mulighed for at deltage i Amtmesterskaberne, som er en kvalifikation til
Junior DM. Du kan både spille individuelt og på hold.
- Du lærer at tage beslutninger under tidspres og frem for alt tålmodighed og
koncentration. Altsammen færdigheder som vil hjælpe dig i dit daglige arbejde i
skolen.
- Skøre ideer, hemmelige planer og snedige fælder. I skak er du tvunget til at løse
opgaverne selv.

• Hvis du vil have mere at vide:
Juniorleder Erling Bruun ........... 59472184
Formand Jens Lundberg……….. 59277938
Se også skakklubbens hjemmeside: http://www.mobilixnet.dk/~mob80370/

