
Hej Jens 

 

Som aftalt de tre spørgsmål til serien "mit år". 

 

1. Hvad er det bedste, der er sket for dig i 2004? 

2. Hvad er det bedste, der er sket for Jyderup/Tornved i 2004? 

3. Hvad forventer du af 2005? 

 

Svarene skal munde ud i en lille artikelserie, skal bringes i dagene omkring jul og 

nytår. Alle deltagere får de samme tre spørgsmål. 

 

Jeg har forestillet mig noget i retning af, at du svarer på egne vegne og/eller 

skakklubbens. 

Det er meningen, at der også skal bringes et lille foto af de adspurgte, men det 

kan vi snakke nærmere om, når jeg ringer i morgen. 

 

Venlig hilsen 

 

Palle Mogensen 

Bladhuset i Jyderup 

 

 

Palle  
Jeg foretrækker at svare for skakklubben: 
I 2004 har vi fået integreret juniorspillerne i Tornved Skakklub, således at klubben nu tæller 25 
medlemmer. Tidligere var klubben delt i en voksen afdeling og en børneafdeling, hvilket i længden 
ikke var praktisk.  
I november blev klubben 75 år, hvilket blev fejret med en åben reception. Klubben har fået et 
fortrinligt samarbejde med Kalundborg Skakklub, hvor vi i flere år har haft en fælles turnering 
med spillested skiftevis mellem Jyderup og Kalundborg. I år ville vi prøve noget nyt, idet 
turneringen for første gang fik tilladelse til at kunne give rating point. 
De øvrige resultater for klubben har heller ikke udeblevet, idet især de unge spillere har vist 
betydelig fremgang. Juniorspillerne er dygtigt ledet af Svend Ellegaard Christensen, hvor de nu 
trænes 2 gange om ugen. 
I 2004 er der således kommet potentiale til at tilmelde 2 hold i skalunionens holdturnering. Begge 
hold klarer sig godt og kan matche naboklubberne.  
I året er klubben blevet optaget i kommunen som folkeoplysende forening, hvilket klubben har 
kæmpet for i en del år.  
For 2005 forventer jeg at de unge spillere yderligere tager over og spiller sig fremad. Jeg selv og 
andre af klubben skakspillere har efterhånden vanskeligheder med blot at holde remis mod disse 
dygtige juniorer, der kan diverse åbninger, midtspil og slutspil på fingrene.  I det kommende år vil 
vi også stadig satse på hygge- og seniorskak, hvor man uden at være medlem kan modtage et 
gratis ”klippekort” til 10 gange. Det er ikke nødvendigt, at kunne spille skak, blot lysten er der, så 
vil klubbens veluddannede instruktører tålmodig stå til rådighed, 


