Jyderup, 20-12-2008

Nyhedsbrev Tornved Skakklub
Ja, vi nærmer os jul og nytår med hastige skridt og jeg vil her benytte lejligheden til at udtrykke en
hjertelig tak til medlemmer og støtter til skakklubben for en stor indsats for klubben i året, der gik.
Håber at næste år også bliver god og udviklende for vor skakklub.
Medlemstallet er stigende, idet vi nu består af 20 medlemmer, alle registreret i Dansk Skak Union.
Vi er i den gode situation at vi nu kan erhverve maksimalt medlemstilskud i 2009 for ”børn og unge
under 25 år”, som andrager 14 x 300 kr pr medlem. Skakklubben bliver således i stand til at hjælpe
de unge medlemmer med rejsetilskud, indskud for turneringer, forplejning mv. Det skal nævnes at
vi lige har indkøbt nye elektroniske skakure for 2.349 kr til klubben. Herefter udgør vor
bankbeholdning, pt. 2.659 kr., hvilket gerne skulle være vor normale reserve og buffer til driften.
På det skaklige har vi her i efteråret haft vor fælles enkeltmands turnering i samarbejde med
Kalundborg Skakklub, hvor vi deltog med 6 deltagere. Simon E (3½ p), Erling (3½ p), Claus (2 p),
Simon S (1½ p), Thomas (1 p) og Filip (½ p). Simon E blev klubmester med den bedste score over
forventet score, i alt 0,40 i tæt opløb af Erling med 0,35.
I holdturneringen, hvor vi i denne sæson har 2 hold med, hvor A2 holdet klarer sig hæderligt og har
en 3.plads med 13 points. Svend og Erling er topscorere og begge har 3 p for 3 kampe. C2 holdet
med vore talentfulde unge spillere, var som ventet kommet ud i nogle hårde kampe. De 2 første gav
kun erfaring, men 3.runde ude mod Korsør, blev en rigtig fin kamp, hvor Tornved gav Korsør
spillerne tørt på. Vi vandt kampen 2½-1½. Jeg har hørt at selv Korsør-holdet (med
gennemsnitsalder 64 år) blev meget overrasket over denne flotte indsats af Tornved holdet (med
gennemsnitsalder 11 år).
På juniorområdet er der sket rigtig meget i efteråret med deltagelse i mange stævner og aktiviteter.
Vi har selv haft JGP stævne i B-fløjen 6.december med 31 deltagere, heraf 13 fra Jyderup.
Resultatmæssigt også rigtig udmærket med toppladser til Simon E, Thomas og Jonas. Tak til Svend
og alle de frivillige hjælpere og de 2 sponsorer. Udover stævnet kan nævnes, at
udfordringsturneringen som har kørt hele efteråret i skoleskakken blev vundet af Jonas, nr. 2 Simon
S, nr. 3. Filip nr. 4 Simon E. nr. 5 Mette nr. 6 Thomas, nr. 7 Frank nr. 8 Katrine nr. 9 efter omkamp
Inge. De første 8 fik vaser fra Weidinger glas og nr. 9 fik en suduku bog.
Du og din familie ønskes en rigtig god jul og et godt nytår.
Jens Lundberg, formand for Tornved Skakklub

