Tornved Skakklub

Nyhedsbrev nr. 10, 17.juni 2003
Hej klubmedlemmer i Tornved Skakklub!
Denne sommermail for at orientere om vor skakklub og nærmeste aktiviteter. Vi er nu
otte, der har mailadresser.
Klubben har afholdt bestyrelsesmøde sidste tirsdag i maj måned, som opfølgning på
generalforsamlingen. Det væsentlige indhold er, at klubben efter sommerferien skifter
lokaler tilbage til Jyderup Kommuneskole. Desværre kunne vi ikke få B-fløjen, da der her
var automatiske alarmer kl 22.15, hvor skolen bliver lukket. I midlertid fandt pedellen et
for os glimrende alternativ. Vi kunne få "højhuset" (2.sal) lige indenfor på skoleområdet,
hvor vi kan parkere i nærheden. Her kan vi få et pænt stort skab, hvor vi kan have alt
vort materiel stående på en meget overskuelig måde.
Vi kan have lokalet lige så længe vi har lyst til (vi får selv nøgle og ansvaret for låsning
m.v.). Lokalerne har Svend og undertegnede besigtiget og vi synes de var meget
hyggelige og rare at spille skak i. Håber medlemmerne også synes det.
Selve flytningen af materiel fra Kildebjergskolen finder sted tirsdag den 12.august 2003
kl 19.00, hvor vi mødes hver især evt med flyttekasser, gode kurve til at bære materiel
med osv. Håber at alle møder frem og giver en hånd med. Dernæst kører vi i samlet flok
til Jyderup Kommuneskole, hvor vi så holder "indvielse" i nye omgivelser.
Skakaktiviterne i den nye sæson bliver temmelig faste, hvor du med faste runder både
spiller et til to partier mod samme modstander og enkelte gange har vi 10 min. partier.
Svend har lovet at give os teori undervisning næsten hver gang. Vi starter klubaftenerne
kl 19.00, også for at give ungdommen en chance for at deltage, uden det bliver en
midnatsforestilling. Vi planlægger at stoppe klubaften ca kl 22. For holdturneringen må vi
kæmpe lidt længere , men med det nye holdturneringsreglement bliver det aller senest kl
23.30. Når vi kommer tættere på sæsonstart får du en detaljeret oversigt for vore
aktiviteter tilsendt via mail og som også senere kan ses på internettet.
Tornved Skakklub har nu fået sit eget domæne nemlig www.tornvedskak.dk hvor du kan
se vore stamoplysninger. Der kan godt være lidt småfejl på siderne endnu, hvor
hyperlinks ikke rigtig virker mv. Jeg gennemgår sites i løbet af sommeren og retter dem.
Hvis du synes der kunne være noget der mangler må du meget gerne sende en mail med
forslag!
For at skakken ikke helt skal glemmes i sommer perioden er der private sommerskak
stævner sidste tirsdag i juni og juli. I juli er det hos Svend tirsdag den 29 kl 19.30.
Første gang tirsdag den 24.juni kl 19.30 er det hos Peter Jakobsen, Ulkestrupvej 19,4440
Mørkøv, tlf 59120210. Tilmelding kan finde sted senest dagen før (på mandag) på min
mailadresse eller mit tlf.nr 59277938, og jeg sørger for at vi har det fornødne materiel at
spille skak med samt jeg meddeler Peter, antal deltagere af hensyn til kaffe, brød mv.
Som sædvanlig plejer vi at lægge 20 kr hos værten for kost og logi.
Jeg vil da være meget glad for et svar fra dig også i tilfælde af du ikke kan deltage i
sommerstævnerne!
Vi ses forhåbentlig snart - og på gensyn!
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Jens Lundberg
Tornved Skakklub - den lille klub med det store potentiale!

Nyhedsbrev nr. 11, 26.juli 2003
Hej medlemmer i Tornved Skakklub!
Jeg havde egentlig ikke forestillet mig at skulle forstyrre jer med mail her i juli heden.
Men der er indtruffet begivenheder der kræver en information.
Svend, der havde accepteret at afholde sidste sommerstævne, nemlig på tirsdag den
29.juli er blevet forhindret i at stille lokaler til rådighed, da han har fået tilbudt et job.
Nemlig at være i ledsagevogn på et stort "cykkelløb" i en 4-5 dage i Nordsjælland og
Odsherred. Om der er "stjerner og vandbærer" med fra "Tour de France" vides ikke?!
Svend spurgte mig om jeg i stedet kunne afholde stævnet og det vil jeg godt!
Jeg håber derfor at mange vil deltage, så vi kan få en hyggelig og god skakaften (uden
stress og jag). Da jeg kun selv har 1 sæt skakbrikker, bræt og 1 ur, vil jeg samtidig
spørge om deltagere evt kunne tage materiel med. Ellers har jeg et par pc'er der har
skakprogrammer, så vi kommer absolut til at spille skak (worst case).
Vi starter som sædvanlig kl 19.30 og spiller til 21.30 hvor vi afslutter med karf' og kae'
Tilmelding som sædvanlig dagen før som er mandag den 28.juli.
ps! Jeg har endnu ikke et helt færdig program for vore skak aktiviteter fra sæsonstart
12.august (stadig flyttedag hvor vi samles foran indgangen til Kildebjergskolen kl 19.00).
Årsagen til program forsinkelsen er at Kalundborg Skakklub lige skulle samle bestyrelsen
for at tilrettelægge program for sæsonen, hvor vi i fællesskab ønsker en
venskabsturnering, der strækker sig over nogle flere måneder).
Vor skakside www.tornvedskak.dk udbygges stadig fra dag til dag. Nu kan du igen finde
vore skakpartier via http://www.tornvedskak.dk/arkiv/kode.htm . Adgangskoden er den
samme som tidligere. Hvis du har glemt den send mig blot en mail.
Hilsen Jens Lundberg
- og vel mødt på tirsdag!

Nyhedsbrev nr. 12, 11.august 2003
Hej medlemmer af Tornved Skakklub
Nu er de udendørs temperaturerne jo snart kommet så langt op, at vi ligeså godt kan
begynde skakken.??? !!!
Som bekendt har bestyrelsen bestemt, at det er første gang i morgen tirsdag 12.august
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kl 19.00 [foran indgangen på Kildebjerg skolen].
Det er vigtigt at du kommer præcist inden for + / - 5 minutter, da vi straks går i gang
med flyttekasser mv.
Hvis du er i besiddelse af papkasser, plastickurve og lignende egnede flytte container,
ville jeg være taknemmelig for om du kunne medbringe dette. Hellere for meget end for
lidt.
Når vi har fyldt bilerne op med skakmateriel mv. kører vi i samlet trop til Jyderup
Kommuneskole, hvor vi arrangerer os for den nye sæson.
Jeg regner med, at jeg har et udkast til sæson kalenderen med på denne aften, hvor du
gerne skulle give tilsagn om vores arrangementer og turneringer. Betænkningstiden er
her 14 dage ( dog ikke pr træk :-)
PS! Vi kan desværre ikke udskyde flytningen, da Kildebjergskolen ønsker at materiel
skabene bliver tømt og nøglerne afleveret.
Jeg håber at alle deltager i flytningen, så de tilstedeværende ikke behøver at "rende frem
og tilbage" 20- 30 gange.
Klubben er naturligvis vært med øl og vand, da det er vigtig med at holde
væskebalancen i orden.
Hilsen Jens Lundberg
formand for Tornved Skakklub
Den lille - men meget hyggelige klub - vel mødt!
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