Tornved Skakklub

Nyhedsbrev fra Tornved Skakklub
1) Turen til Island (18-20.september) kan du følge her:
http://www.tornvedskak.dk/pdf/20090918Jyderup_til_Island.pdf
2) EMT Kalundborg-Tornved. Gruppe 1 fører Erling og har nu 3½ p. Før sidste runde
er der gode chancer for ham både at blive klubmester for Tornved Skakklub og
vinde EMT’en! Gruppe 2 mangler der nu 2 runder, idet runde 3 er udsat, som
følge af Islands-turen. De udsatte partier spilles før sidste runde. Vore unge
spillere hænger på, men har haft det svært i de afgørende træk, hvor det
afhænger af tab elle gevinst. Der er ikke andet at gøre end at blive ved og træne
skak.
3) Vi arrangerer kredsmesterskab i Jyderup, lørdag 7.november, se indbydelsen:
http://www.2-hk.dk/pdf2009/tornvedKredsmester20091107ju1334.pdf
4) Holdturneringen 2009-2010. Vi har tilmeldt 2 hold. A2 og B4 rækken. Vor
holdstyrkeliste findes på dette link: http://www.2hk.dk/hold/hold2009_2010/ST201172.htm . A2-række tabel: http://www.2hk.dk/hold/hold2009_2010/A2.htm B4-række tabel: http://www.2hk.dk/hold/hold2009_2010/B4.htm Til første kamp, tirsdag 10.november,
hjemme for begge hold, skal vi spille mod henholdsvis Nykøbing Sj og Skælskør
Skakklubber. Holdhæfter til spillerne er ankommet og vil blive udleveret til
spillerne 1.kamp.
5) JGP juniorstævne i Jyderup er planlagt til lørdag 5.december, hvor vi håber, der
bliver stor deltagelse, både fra lokale og udenbys.
6) Sidste nyhed er, at vi arrangerer hold DM i Jyderup i weekenden 19-21.marts
2010. En stor mundfuld, hvor vi virkelig har brug for alle ledige hænder både til
det praktiske og som skak dommere. Vil du kunne hjælpe til, må du meget gerne
kontakte Svend, som koordinerer og planlægger projektet.
Med venlig hilsen
Jens Lundberg, formand for Tornved Skakklub
(nogle links er desværre flyttet og virker ikke, se i klubbens arkivsystem i stedet)
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Emne: Tornved Skakklub - resultater fra holdopvarmning i Køge weekenden 30.okt til 1.nov
Hej medlemmer i Tornved Skakklub
Ja, denne information synes jeg lige du skulle have!
Det gik forrygende godt i Køge for vore 3 unge spillere: Simon E, Thomas og Simon S. Alle fik
fine resultater, men ikke mindst skal Thomas flotte indsats nævnes med rating stigning på ikke
mindre end 131 til ny rating 1535 (kun på 5 runder).
Her er referatet fra skakdommeren i Køge:
1. november 2009 - Køge Holdopvarmning 2009 - v/Jacob Kaaber.
Kun 14 deltagere havde fundet frem til denne turnering, hvilket var noget mindre end håbet. Feltet var
rimelig jævnbyrdigt, efter altså hele toppen have ladet sig udskifte grundet små og store skader.
Der blev spillet med seedningspoint hele vejen. Det betød i de første 2 runder, at der ikke var de store
ratingforskelle i partierne. Først fra runde 3 og frem, mødte spillere med superpræstationer og dem, der
spillede den anden vej, frem til nye seedningslag.
Turneringen blev vundet af Simon Ellegård Christensen (junior) og Bo Heine Larsen, begge fra øverste
seedningslag. Med 3,5 point delte de førstepladsen i ratinggruppe 1. Samme antal point som Thomas
Fyhn (også junior) fra andet seedningslag vandt ratinggruppe 2 med. Thomas havde en forrygende
turnering. De 3,5 point betød at han gik 2,2 over forventet og han hentede dermed hele 131 ratingpoint,
den største ratingfremgang jeg har set i en 5 runders turnering. Turneringens sidste to juniorer, Martin
Percivaldi og Simon Seirup endte begge med 3 point og tog dermed 2-3 pladsen i ratinggruppe 2
samtidig med at de fik pæne ratinggevinster.
Præmietagere:
Ratinggruppe 1:
Simon Ellegård Christensen 3,5 1-2
Bo Heine Larsen 3,5 1-2
Ratinggruppe 2:
Thomas Fyhn 3,5 1
Martin Percivaldi 3 2-3 (og delt ratingpræmie)
Simon Seirup 3 2-3 (og delt ratingpræmie)

Ps! 1.runde i holdturneringen er på tirsdag, den 10.november, hvor begge vore hold har
hjemmekampe. Vi ses.
Med venlig hilsen
Jens Lundberg, webredaktør
60789257
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Emne: nyhedsbrev Jyderup Skakklub
Hej
Her knapt 1 uge efter vor generalforsamling, står skakken ikke stille.
Seks af vore spillere deltog i weekenden i Sorø med flotte resultater.
I Absalon EMT 2010 fik Simon C, 3½ p og en delt 1.plads i sin gruppe. Thomas, 3 p en 2.plads i
basis 2, Simon S opnåede 2 p. Anders i basis 4 fik 4 p og en 2.plads. I skoleskakklassen fik
Mette 6 p (ud af 7) samt William 2 p.
Vor generalforsamling blev skelsættende, idet vi enstemmig vedtog nyt klubnavn til Jyderup
(Tornved eksisterer således ikke mere). Vi besluttede at vort domæne fremover er
www.jyderupskak.dk . Hvis du af vanvare kommer til at trykke vort gamle domæne, som vi
beholder 1 år frem, vil et særligt script sørge for at du kommer til den nye side. Ikke alle
funktioner virker helt endnu, men det forventer jeg at få klaret i løbet af sommeren. Hvis du
synes der mangler noget, er du meget velkommen til at give mig en mail herom. Allerede nu
kan du se referat fra generalforsamlingen og vore nye vedtægter under nyheder på vort
website.
Efter B-rækkens kvalifikations kampe er overstået for holdskak, vil vor A2 række antagelig
bestå af følgende hold: Dragsholm1, Holbæk 3, Jyderup 1, Kalundborg 1, Korsør 1, Nykøbing
Sj. 1, Ringsted 2 og Slagelse 2. For vort 2.holds modstandere er det derimod svært at gætte.
Det lander måske på i alt 3 B rækker med 8 hold i hver. Først efter holdtilmeldingsfristen,
forventet medio september bliver det muligt at klargøre de endelige rækker.
På generalforsamlingen under eventuelt blev vor klubaften (pt. tirsdag) berørt. Der var stort
behov for at vi ændrer netop tirsdag til en anden aften. Bl.a. spiller en del af vore juniorer EMT i
Holbæk på tirsdage og er derfor forhindret i at deltage hos os selv. Vi kom det ikke nærmere,
men vil behandle punktet på bestyrelsesmødet 1.juni 2010 i Jyderup Skakklub. Nu viser det sig,
at det nok er muligt, at vi har klubaften på onsdage (formanden spiller bl.a. ikke længere fast
bridge på onsdage). Det ville således være smart, da vi jo har fælles EMT med Kalundborg
(hvor begge klubber fremover har spilledag onsdag?). Håber det kan tiltale medlemmerne. Som
det blev sagt på generalforsamlingen vil vi på klubaftener tage fat på udvidet teori, spille vore
partier igennem fra holdskak og lære heraf, spille seriøse partier og i det hele taget få et godt
klubliv, hvor børn og voksne spiller sammen.
Til slut vil jeg ønske medlemmer og støtter af skaklubben en rigtig god sommerferie. Efter
skakklubbens bestyrelsesmøde i juni vil I få en nyhedsmail med bestyrelses beslutninger.
Med venlig hilsen
Jens Lundberg, formand for Jyderup Skakklub
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Emne: nyhedsbrev Jyderup Skakklub
Hej
Her knapt 1 uge efter vor generalforsamling, står skakken ikke stille.
Seks af vore spillere deltog i weekenden i Sorø med flotte resultater.
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basis 2, Simon S opnåede 2 p. Anders i basis 4 fik 4 p og en 2.plads. I skoleskakklassen fik
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Vor generalforsamling blev skelsættende, idet vi enstemmig vedtog nyt klubnavn til Jyderup
(Tornved eksisterer således ikke mere). Vi besluttede at vort domæne fremover er
www.jyderupskak.dk . Hvis du af vanvare kommer til at trykke vort gamle domæne, som vi
beholder 1 år frem, vil et særligt script sørge for at du kommer til den nye side. Ikke alle
funktioner virker helt endnu, men det forventer jeg at få klaret i løbet af sommeren. Hvis du
synes der mangler noget, er du meget velkommen til at give mig en mail herom. Allerede nu
kan du se referat fra generalforsamlingen og vore nye vedtægter under nyheder på vort
website.
Efter B-rækkens kvalifikations kampe er overstået for holdskak, vil vor A2 række antagelig
bestå af følgende hold: Dragsholm1, Holbæk 3, Jyderup 1, Kalundborg 1, Korsør 1, Nykøbing
Sj. 1, Ringsted 2 og Slagelse 2. For vort 2.holds modstandere er det derimod svært at gætte.
Det lander måske på i alt 3 B rækker med 8 hold i hver. Først efter holdtilmeldingsfristen,
forventet medio september bliver det muligt at klargøre de endelige rækker.
På generalforsamlingen under eventuelt blev vor klubaften (pt. tirsdag) berørt. Der var stort
behov for at vi ændrer netop tirsdag til en anden aften. Bl.a. spiller en del af vore juniorer EMT i
Holbæk på tirsdage og er derfor forhindret i at deltage hos os selv. Vi kom det ikke nærmere,
men vil behandle punktet på bestyrelsesmødet 1.juni 2010 i Jyderup Skakklub. Nu viser det sig,
at det nok er muligt, at vi har klubaften på onsdage (formanden spiller bl.a. ikke længere fast
bridge på onsdage). Det ville således være smart, da vi jo har fælles EMT med Kalundborg
(hvor begge klubber fremover har spilledag onsdag?). Håber det kan tiltale medlemmerne. Som
det blev sagt på generalforsamlingen vil vi på klubaftener tage fat på udvidet teori, spille vore
partier igennem fra holdskak og lære heraf, spille seriøse partier og i det hele taget få et godt
klubliv, hvor børn og voksne spiller sammen.
Til slut vil jeg ønske medlemmer og støtter af skaklubben en rigtig god sommerferie. Efter
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Med venlig hilsen
Jens Lundberg, formand for Jyderup Skakklub
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