
Tornved Skakklub

07.11.2001
Palle Mogensen, (HAV, KF og Jyderup Posten). 
Tornved Skakklub har været i holdkamp mod Skovbo, hvor gæsterne vandt 4½ - 3½. Der blev ikke 
givet ved dørene og partierne sluttede først ca. ½ time før tidsudløb. De individuelle score blev 
Svend Christensen og Egil Sørensen begge med sejre, mens Jens Lundberg, Claus Jensen og Bent 
Søndergård accepterede remis. 
For skoleskakafdeling med 18 deltagere kører det fint, hvor spilerne deltager i mange junior grand 
prix turneringer. I lørdags var der Amtsmesterskab i Ringsted, hvor Christoffer Christensen blev nr. 
2 i F-rækken (alders inddelt) med 7½ ud af 9 mulige. Christoffer er således kvalificeret til DM i 
skoleskak. 
Hilsen Tornved Skakklub v/ Jens Lundberg

21.11.2001 
Til avisen! 
På valgaftenen mødte Torved Skakklub ude mod Køge i A2-rækkens holdturnering. Rundens 
resultat blev meget lige, idet slutresultatet blev 4-4. Der blev spillet 6 remis, ikke fordi man skulle 
hjem og følge valget, men fordi spillene var meget lige og uafgjorte. De individuelle score på holdet 
Svend Ellegård Christensen, som ene vandt sit parti og remis for Erling Bruun, Jens Lundberg, 
Claus Jensen, Bent Søndergård, Egil Sørensen og Claus Sørensen. Tornved Skakklub ligger nu 
placeret midt i rækken med 7½ point. 
Hilsen Tornved Skakklub v/J.Lundberg 

12.12.2001
Til Holbæk Amts Venstreblad, Kalundborg Folkeblad, Jyderup Posten! 
Den sidste holdturneringsrunde før jul blev uafgjort 4-4 mellem Tornved og Slagelse Skakklubber. 
Der blev taget og givet, men ikke mindst et tidsdrama på 1.brættet afgjorde sagen, hvor Svend E. 
Christensen i sidste minut satte modstanderen mat! De øvrige individuelle resultater blev skabt af 
Erling Bruun og Claus Jensen, der også vandt. Remis af Bent Søndergaard og Frantz Buchwaldt. 
Efter juleafslutning på tirsdag kan spilleren holde en velfortjent juleferie, så alle er klar til nye 
udfordringer i det nye år. 
Hilsen Jens Lundberg

7.01.2002
Til Venstrebladet, Kalundborg Folkeblad og Jyderup Posten. 
"Tornved Skakklub har spillet 4.runde i holdskakturneringen ude mod Dragsholm og det blev helt 
uventet at Tornved spillerne kunne holde uafgjort 4-4, idet der var afbud på 1. og 3. brættet, 
således at spillerne skulle rykke opad på de lidt vanskeligere pladser. Men de 6 faste spillere og de 
2 reserver gjorde en udmærket indsats. De individuelle resultater blev Erling Bruun, Egil Sørensen 
og Ole Andreasen (reserve), der vandt deres partier, hvor Keld B Andersen og Frantz Buchwaldt 
holdt remis. Efter holdkampen beholder Tornved 4.pladsen i A-rækken side om side med Holbæk 
Skakklub. Næste opgør er om 3 uger, hvor netop disse klubber møder hinanden, så der er lagt op 
til et brag af en kamp." 
Med venlig hilsen Tornved Skakklub, v/Jens Lundberg 

06.02.2002
Til Venstrebladet, Kalundborg Folkeblad! Palle Mogensen! 
Tornved Skakklub havde besøg af Holbæk for at spille 5.runde af holdskak turneringen i A2 
rækken. Det blev en komfortabel sejr til Holbæk, som vandt med 5½ mod 2½. Svend E. 
Christensen (1.bræt) og Jens Lundberg (3.bræt) vandt deres partier og Erling Bruun (2.bræt) holdt 
remis. Efter resultatet bliver det en udfordring at blive hængende i rækken, men der er 2 runder 
tilbage at revanchere stillingen. 
Søndag 3.marts afholder Tornved Skakklub sin årlige hurtigskakturnering i samarbejde med CTS 
DATA som sponsor. Turneringen spilles for 3. år i træk på Tornved Rådhus, hvor vi bestemt regner 
med et pænt stærkt felt, der ønsker at måle deres skakstyrke. 
Med venlig hilsen Jens Lundberg 
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