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Nyhedsbrev nr. 1. udsendt 31. maj 2001  
Kære medlemmer på nettet!  
Dette er det første brev med lidt skaknyheder. Vor hjemmeside er nú ajourført med alle 
efterårets aktiviteter. I dag har vi endog reserveret Byrådssalen til søndag den 3.marts 
2002, hvor vi håber vi kan løbe en ny hurtigskakturnering af stablen.  
Husk vore private sommerturneringer. Den første er berammet hos Frantz (min nabo) 
det er sidste tirsdag i maj, nemlig 29.5. Vi har taget lidt skakmateriel med fra klubben, 
så vi kan klare en pæn tilmelding. For at forberede turnering, og det praktiske er det dog 
nødvendig for os at få din forhåndstilmelding senest på mandag. Frantz Buchwaldt bor på 
adressen Slagelsevej 29A, 4450 Jyderup og har telefon 5920 9002. Eller du kan maile til 
mig eller ringe på 5927 7938. Vi håber på et godt fremmøde!  
Den sidste tirsdag i juni er det hos Svend og den sidste tirsdag i juli hos Kaj.  
Ellers har vi i dag fået afslag fra Kulturelt Forvaltning i Tornved Kommune om at være en 
folkeoplysende forening. Dette indebærer at vi intet tilskud kan få. Det er ikke vore 
vedtægter der anfægtes, men der lægges en meget hård linie. Vi kan anke sagen 
indenfor 4 uger. Men det er meget tvivlsomt om vi får noget ud af det, bortset fra at 
samarbejdet med Tornved Kommune derved kan lide et betydeligt knæk. Vi kan stadig få 
"gratis" lokaler på skolen, men vi kan overhovedet ikke stille krav om bedre lokaler eller 
lignende.! Jeg har allernådigst fået lov til at høre pedellen på Jyderup Kommune skole 
om alternativer der, men her er total rygeforbud og vort materiel skal vi formentlig tage 
med fra gang til gang! (Upraktisk)  
Hilsen  
Jens Lundberg 

Nyhedsbrev nr. 2 udsendt 30.juni 2001  
Kære medlemmer på nettet!  
Dette er det andet brev med lidt skaknyheder.  
Husk vore private sommerturneringer. Den første var berammet hos Frantz (min nabo) 
det var sidste tirsdag i maj, nemlig 29.5. Der deltog 4 så vi havde absolut en god 
turnering. Alle mod alle med en dejlig kaffepause undervejs, hvor vi naturligvis også 
snakkede om andet end skak!  
Den anden åbne turnering er på tirsdag den 26 juni kl 19,30. For at forberede turnering 
og forplejning, og det praktiske er det dog nødvendig for os at få din forhåndstilmelding 
senest i morgen! (mandag) 25.6 ). Svend bor på adressen Palævej l ( nemmest at 
parkere på Netto parkeringen og gå lidt af Teglværksvej). Svend har telefon 5927 6869. 
Eller du kan maile til mig eller ringe på 5927 7938. Vi håber på et godt fremmøde!  
Den sidste tirsdag i juli er det hos hos Kaj.  
Du kan følge den internationale turnering via Holbæk hjemmeside. Link hertil via DSUs 
side.  
2. hovedkreds hjemmeside (som jeg er webmaster for) er også ajourført!  
Hilsen  
Jens Lundberg  

Nyhedsbrev nr. 3 udsendt 31. juli 2001  
Så er sommerferien vist ved at nærme sig sin afslutning og vi skal i gang igen med 
skakken. I klubben spiller vi første gang tirsdag den 14.august på Kildebjergskolen i 
Mørkøv. Det er ikke rigtig lykkedes at få spillested i Jyderup.  
Af nyheder kan nævnes Svends flotte præstation i Esbjerg (Vesterhavsturneringen), hvor 
han klarede 4 (ud af 7) en 3. plads i M-l rækken og fik 21 ratingpoint og ligger nu som 
nummer 189 på DSU's liste.  
Det er på tirsdag den 31.juli vi spiller sommerskak for sidste gang, denne gang i 
Skamstrup hos: Kaj Normann  
Andersen, Nørreskovvej 7, 4440 Mørløv, 59275335 .  
Af hensyn til praktisk arrangement er det nødvendig med en forhåndstilmelding senest 
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dagen før hos formanden 59277938 eller selvfølgelig kan en mail gøre det! Klubben 
håber på en god tilmelding. De forudgående arrangementer var da rigtig gode!  
Hilsen og vel mødt!  
Jens Lundberg  

Nyhedsbrev nr. 4 udsendt 31. august 2001  
Det er nu 1 måned siden sidst og jeg synes det måske var på tide med en ny melding!  
Vi er god i gang med sæsonen og skal spille 2.runde i klubturneringen i aften 28.august 
kl 19,30!  
Erling mod Svend  
Claus J mod Jens  
Keld mod Egil  
Bent mod Kaj  
Frantz mod Per  
Selv om turneringen er startet kan nye godt nå at tilmelde sig. I så fald må du give dig til 
kende inden klubaften senest kl 18,30 på tlf 59277938 og jeg vil forsøge at finde en 
modstander, således at ingen spillere skal køre hjem uden at have en modstander.  
Det er selvfølgelig et must at du ringer afbud både til modstander og turneringslederen 
inden runden.  
Til slut regner vi med at tilmelde et A-hold til holdturneringen. Fristen nærmer sig hastigt 
og hvis du ønsker at spille med på holdet må du gerne give mig en mail!  
Hilsen  
Jens Lundberg  

Nyhedsbrev nr. 5 udsendt 15. oktober 2001  
Hej klubmedlemmer! i Tornved Skakklub  
Nu synes jeg ,det er på tide igen at sende en lille hilsen fra Tornved Skak. Vi har nu 
overstået første fjerdedel af sæsonen og er startet lidt forsigtigt op. Klubmester blev ikke 
uventet Svend Ellegaard Christensen, der vandt samtlige partier 10 ud af 10!. 
Turneringsformen med 2 partier pr aften skulle vi da lige vende os til med opsparet tid 
m.v. Vi er nu gået over til ½ times partier (der står godt nok 20 min.partier i vort 
program, dette er sikkert overset af de fleste). Vi spiller obligatorisk min. 2. partier pr 
aften med frivillig mulighed for 3, hvis der er stemning for dette.  
Jeg vil lige sige, at passive medlemmer også er velkomne, da man sagtens kan komme 
dumpende og deltage i turneringen, selv om det kun er (engangs deltagelse).  
Holdturneringen skal nu snart starte 1.runde.Kig på datoerne som følger: /og 
holdstyrkelisten med reserver m.v.  
Alle henvendelser til:  
Holdleder: Bent Søndergård, Tlf: 5927 5273  
Der henvises til holdturneringsprogram 2001-2002, eller 2.hk.webside,  
hvor du kan få oplyst de fleste detaljer om spillested, m.v.  
Meddel gerne Bent Søndergård, hvilke runder du evt kan spille også selv om du er 
reserve!  
bent.kate.soendergaard@get2net.dk  
PS! Vi holder efterårslukket i næste uge og starter igen op tirsdag den 23.oktober 2001.  
Se evt. klubbens webside: http://www.mobilixnet.dk/~mob80370/skak/index.htm  
Med venlig hilsen  
Tornved Skakklub  
Jens Lundberg  
Formand  

Nyhedsbrev nr. 6, udsendt 16.dec.2001  
Her 8 dage op mod jul vil jeg lige skrive lidt til jer om en status. Vi har nu som bekendt 
gennemført 3 af de 7 holdkampe og vi ligger med 11½ point på en delt 5.plads sammen 
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med Køge. Det er meget lige i A2 gruppen, idet der kun er 4 point fra bund til top, så alt 
kan ske! Topscore er Svend med 3 pinde, hvor vi andre må nøjes med mere middelmådig 
score. For de resterende 4 kampe vil vi sikkert have brug for reserverne idet der på 
forhånd ser ud til at være nogle afbud.  
På tirsdag har vi juleafslutning med den sædvanlige gang jule handicap turnering med 
indlagte overraskelser med at "brættet" nu skal byttes rundt og at der "skal fjernes 
brikker fra F7 og F2 (grim ting). Der spilles om lidt julekonfekt. I år har jeg hørt at Kaj 
ville organisere en gang gløgg og æbleskiver (det lyder dejligt!). Jeg håber derfor at alle 
vil møde op og afslutte året lidt festligt.  
Bent Søndergaard har udtrykt sig om vores netside om vore skakpartier behøver at 
komme ud til alle og enhver. Nej ! Det er vel ikke nødvendig bl.a. vore holdmodstandere 
at kunne iagttage vore ynglings åbninger og spillestil, så derfor indfører vi med 
omgående virkning en kode til vore skakpartier, som kun medlemmer får adgang til (eller 
kontrollerede personer udenfor klubben). Vi kan jo altid ændre koden, hvis det bliver for 
populært!  
Skriv derfor koden ned, når du bliver spurgt om den på "nettet". Vi starter med: 
☺☺☺☺☺☺☺☺ (password). Det er meningen at vi senere kan udvide med interne 
meddelelser på disse hemmelige sider.  
God jul og godt nytår!  
Hilsen Jens Lundberg  
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12-10-2001 Nyhedsbrev
Hej klubmedlemmer! i Tornved Skakklub
Nu synes jeg ,det er på tide igen at sende en lille hilsen fra Tornved Skak. Vi har nu overstået 
første fjerdedel af sæsonen og er startet lidt forsigtigt op. Klubmester blev ikke uventet Svend 
Ellegaard Christensen, der vandt samtlige partier 10 ud af 10!. Turneringsformen med 2 partier pr 
aften skulle vi da lige vende os til med opsparet tid m.v. Vi er nu gået over til ½ times partier (der 
står godt nok 20 min. partier i vort program, dette er sikkert overset af de fleste). Vi spiller 
obligatorisk min. 2. partier pr aften med frivillig mulighed for 3, hvis der er stemning for dette.
Jeg vil lige sige, at passive medlemmer også er velkomne, da man sagtens kan komme dumpende 
og deltage i turneringen, selv om det kun er (engang deltagelse).
Holdturneringen skal nu snart starte 1.runde.Kig på datoerne som følger: /og holdstyrkelisten med 
reserver m.v.
Meddel gerne Bent Søndergård, hvilke runder du evt. kan spille også selv om du er reserve!
bent.kate.soendergaard@get2net.dk
PS! Vi holder efterårslukket i næste uge og starter igen op tirsdag den 23.oktober 2001.
Se evt. klubbens webside: http://www.mobilixnet.dk/~mob80370/skak/index.htm
Venlig hilsen Jens Lundberg

16.12.2001  
Hej Tornved Skakklubs medlemmer! 
Nyhedsbrev nr. 6, 16.dec.2001 
Her 8 dage op mod jul vil jeg lige skrive lidt til jer om en status. Vi har nu som bekendt gennemført 
3 af de 7 holdkampe og vi ligger med 11½ point på en delt 5.plads sammen med Køge. Det er 
meget lige i A2 gruppen, idet der kun er 4 point fra bund til top, så alt kan ske! Topscore er Svend 
med 3 pinde, hvor vi andre må nøjes med mere middelmådig score. For de resterende 4 kampe vil 
vi sikkert have brug for reserverne idet der på forhånd ser ud til at være nogle afbud. 
På tirsdag har vi juleafslutning med den sædvanlige gang jule handicap turnering med bl.a. 
indlagte overraskelser med at "brættet" nu skal byttes rundt og at der "skal fjernes brikker fra F7 
og F2 (grim ting). Der spilles om lidt julekonfekt. I år har jeg hørt at Kaj ville organisere en gang 
gløgg og æbleskiver (det lyder dejligt!). Jeg håber derfor at alle vil møde op og afslutte året lidt 
festligt. 
Bent Søndergaard har udtrykt sig om vores netside om vore skakpartier behøver at komme ud til 
alle og enhver. Nej ! Det er vel ikke nødvendig bl.a. vore holdmodstandere at kunne iagttage vore 
ynglings åbninger og spillestil, så derfor indfører vi med omgående virkning en kode til vore 
skakpartier, som kun medlemmer får adgang til (eller kontrollerede personer udenfor klubben). Vi 
kan jo altid ændre koden, hvis det bliver for populært! 
Skriv derfor koden ned, når du bliver spurgt om den på "nettet". Koden er: dronning (et ord 8 
bogstaver med småt). Det er meningen at vi senere kan udvide med interne meddelelser 
(nyhedsbreve m.v.) på disse hemmelige sider. 
God jul og godt nytår! 
Hilsen Jens Lundberg 
ps! vi ses vel på tirsdag! 

Den 08.03.2002 Nyhedsbrev kl. 18,20
Hej klubmedlemmer i Tornved Skakklub 
Først lige en afsluttende bemærkning fra undertegnede. Jeg synes i det store 
og hele, at vor CTS DATA Cup turnering gik godt, bortset fra Jesper Friis, som hellere ville 
have 2.præmie (i stedet for 1.præmien)og lod det 7.parti tabe med vilje? Det 
gik ud over andre, der så kunne have vundet en præmie.
Jeg håber deltagerne alligevel synes, det var rart at være med. Vi har fået 
et pænt stykke om skak i Holbæk Amts Venstre Blad og Kalundborg Folkeblad 
mandag den 4.3.2003. Det er jo det i bund og grund det handler om, nemlig at 
skaffe nye interesserede til at spille skak!
Claus Sørensen, vor sponsor, der tog billeder har nu sat et stort antal på 
"nettet" i mini format, som du kan klikke på og således fremtræde i stort format.
Linket er http://www.ctsdata.dk/skak/cup2002.htm
eller du kan gå ind fra Tornved Skakklubs hjemmeside via CTS DATA CUP 
Turneringen balancerede med et overskud på 5 kr. Ikke mindst takket være kiosk salget, 
hvor jeg takker hele personale holdet for en god opbakning.
Venlig hilsen Jens Lundberg
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