Tornved Skakklub. Sæson 2005-2006

Tornved Skakklub er en mindre klub med en halv snes voksne medlemmer. Vi mødes til skak
ugentlig på Jyderup Kommuneskole, hvor vi hver tirsdag aften har mulighed for en gang
"hyggeskak" og lidt socialt samvær. Ud over disse medlemmer er der tilknyttet 15 skoleskak
spillere, hvor flere har deltaget i et par år. På skolen trænes desuden juniorskak på onsdage
eftermiddage.
Skakklubben er for alle også nybegyndere. Det understreges at klub livet er meget andet end
skaknørder, der bare sidder og spiller. Det sociale element har høj prioritet - og klubben vil
bl.a. arrangere analyser af de sidst spillede stormester partier, foredrag med skaklige indslag,
simultanskak og andre mere hyggebetonende tiltag.
For de mere entusiastiske bliver der mulighed for at spille turneringskampe.
Tornved Skakklub spiller i hovedkredsens holdturnering i B-rækken. Klubben har i dag et godt
førstehold, og præsterer ind i mellem flotte resultater, men mangler en større bredde til at
deltage med flere hold.
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 nødvendigt, at du kan spille skak, blot du 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 og 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 kunne finde en spiller, der passer til din styrke.
Vil du spille med eller i første omgang blot vil vide mere om skakklubben kan du kontakte
formanden: Jens Lundberg tlf. 5927 7938 E-mail: jelu@mobilixnet.dk
Vi starter sæson tirsdag 16.august 2005. Mødetid: kl. 19.00
Spillested: Jyderup Kommuneskole, Holbækvej 108, B-fløjen, 4450 Jyderup
www.tornvedskak.dk

Tornved Skakklub – En juniorskakklub med succes - Kom og vær med….!
Skoleskak hjælper børn og unge med at koncentrere sig bedre og støtter generelt børns
overgang fra helt konkret tanker til også at kunne håndtere mere abstrakte størrelser. Det
hele sker via leg og dyst - og de er vilde med det. Skoleskak tilbyder en individuel tilgang til
fællesskabet! Skoleskak er skak for alle børn!
Fordelene ved skoleskak er mange. Vi fremhæver her de indlæringsmæssige gevinster,
koncentrationsevne og gode kammeratskaber. Alle børn med specielle egenskaber – også de
særligt dygtige elever har stor glæde ved skoleskak. Du vil blive opfordret til at deltage i
skoleskakstævner (visse lørdage fra kl. 10-16) rundt omkring på Sjælland, hvor vi helst ser
forældre imellem skiftes til at køre.
Computere? Vi bliver ikke udkonkurreret af computere – alle børn spiller/benytter jo
computere i dag. Og de fleste ønsker jo at deltage i sammenhænge med mennesker af kød og
blod. Modsat kan man sige, at de der virkelig gerne vil spille meget skak, med Internettet har
alle muligheder. Og de fleste kan nok blive enige om, at skoleskak er væsentligt bedre end
playstation?! Så hvor der er en leder, er der også en masse unger der gerne vil spille skak.
Vi spiller og træner skak onsdage kl. 15.00-17,30 og tirsdage kl. 19.00-20.30 på Jyderup
Kommuneskole, Holbækvej 108, B-fløjen, 4450 Jyderup.
Med ønsket om en god sæson og et godt kammeratskab.
Sæsonstart onsdag 24.august 2005 kl. 15,00, så tilmeld dig nu til.
Juniorleder/instruktør Svend Ellegård Christensen Tlf. 5927 6869
E-Mail: 59276869@christensen.mail.dk
www.tornvedskak.dk/junior

