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Tornved Skak. Aflysning af spilleaften 30.august 
 

Udsendt via mail 30.august 2005 Jens Lundberg 

 

Skakklubben har desværre lukket i aften 30.august på grund af at skolen 
skal bruge B-fløjen til andet formål. Vi har godt nok fået alternative 
lokaler, men det virkede umiddelbart for besværligt og jeg har valgt at 
aflyse. 
Næste gang er tirsdag den 6.september, hvor vi igen samles i B-fløjen.  
 
På gensyn Hilsen Jens Lundberg Formand for Tornved Skakklub 
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Hej medlemmer / venner af Tornved Skakklub 
 
Her i den travle tid vil jeg lige tage mig tid til at skrive til jer. 
En status, nej det lader sig næsten ikke gøre. På juniorsiden sker der så 
meget at man taber pusten. Det skal dog nævnes, at Christoffer fik DM og 
de øvrige klarede sig også fremragende. De nordiske mesterskaber venter 
i Finland og vi krydser alle fingre for et pænt resultat. Men det bliver et 
stærkt selskab. 
På holdturneringen forløber det også nogenlunde. Det er vist en 
underdrivelse. Nej – det går faktisk utroligt godt. Både for 1 og 2.holdet.  
Her er bemærkninger til avisen, som netop er tilsendt den lokale afdeling i 
Jyderup: 
”Efter et par spændende skakaftener i holdturneringens B2-række, hvor 
1.holdet mødte Holbæk på udebane og kæmpede sig til sejren med 3-1. 
De individuelle scorer blev udført af Jens Lundberg, Erling Bruun og Claus 
Jensen alle med vundne partier. Claus Jensen er holdets topscore med 3 
af 3 pts. Tornveds 2.hold i samme række mødte Dragsholm på udebane. 
Holdet består udelukkende af juniorspillere og efter solidt spil blev det 
hele uafgjort 2-2 mod et rutineret hold fra Dragsholm. Emilie Christensen, 
Frederik Jensen, Christoffer og Simon Christensen alle remis. Efter 
3.runde ligger Tornved 1 alene spidsen med i alt 10 point og 6 
matchpoint” 
I vor EMT turnering sammen med Kalundborg, deltager Erling, Egil og 
undertegnede, hvor vi da får spillet noget skak. 5 runder er nok for få og 
vi må se om det kan udvides til måske 10-15 runder næste sæson. Man 
kunne spille alle mod alle eller noget med afbuds ret til de enkelte runde 
med minimum 5 eller 7 runder. Mulighederne er mangfoldige.  
Desværre blev det lidt for presset, at vi kunne nå at holde juleafslutning i 
år, hvilket jeg er den første til at beklage. Vi må tage revanche senere. 
  
Jeg håber, du er nået herned, hvor jeg nu vil ønske dig og din familie God 
Jul og Godt Nytår.  
 
Det skulle glæde mig, hvis du på et velvalgt tidspunkt kunne give mig en 
svarmail. 
 
Mange hilsner Jens Lundberg 

 


