
Tornved Skakklub har
skiftet navn. Ikke til et helt
nyt navn, men til noget,
man kunne kalde for klub-
bens ungpigenavn, nemlig
Jyderup Skakklub, som
den også hed i sine yngre
dage.
- Da klubben blev stiftet

den 29. november 1929,
hed den Jyderup Skakklub,
og det hed den frem til fo-
råret 1972, fortæller Jens
Lundberg, som har været
formand for den lokale
skakklub siden midten af
1980’erne, og stadig er det.
Formanden forklarer, at

skakklubben skiftede navn
første gang i forbindelse
med en fusion, der fulgte i
kølvandet på kommune-
sammenlægningen i 1970:
- Der var to skrantende

skakklubber i den nye Tor-
nved Kommune. Den ene
hed Jyderup Skakklub, og
den anden hed Stigs
Bjergby-Mørkøv Skak-
klub.
Man blev enig om, at de

skulle samarbejde på den
måde, at man simpelthen
sammenlagde dem. Og i
den nye klub valgte man så
navn efter kommunen, så
den kom til at hedde Torn-
ved Skakklub, beretter Jens
Lundberg.

Det har været svært at
finde på landkortet
Selv om det for en fusio-

neret klub i den nye kom-
mune kunne synes at være

et oplagt navn, så var sted-
navnet Tornved ikke lige-
frem noget, der gav anled-
ning til genkendelse uden
for kommunegrænsen:
- Det har været et navn,

som har været svært for vo-
res skakmodstandere at
finde på landkortet. Og da
vi så kom ind i Holbæk
Kommune, blev vi enige
om, at nu var tiden kommet
til, at vi skulle gå tilbage til

vores gamle navn, Jyderup
Skakklub.
- Og det blev enstemmigt

vedtaget på vores general-
forsamling. Vi spiller jo og-
så på Jyderup Kommune-
skole, så geografisk passer
det fint sammen, siger Jens
Lundberg.

15 ud af 20 medlemmer
er børn og juniorer
Sådan som medlemsska-

ren er sat sammen, har Jy-

derup Skakklub først og
fremmest karakter af at
være en juniorskakklub:
- Ud af de 20 medlem-

mer, vi har, er de 15 børn og
juniorer, oplyser forman-
den.
Godt nok er de unge,

men de er skrappe. Og selv
om modstanderne måske
har haft svært ved at place-

re klubben geografisk, så
har de næppe kunnet over-
se Jyderup-spillernes for-
måen ved et skakbræt:
- Det er nogle meget

stærke skakspillere, vi har,
lyder det med en vis stolt-
hed fra Jyderup Skakklubs
formand, Jens Lundberg.
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Vind en

og et lille
fødselsdagsflag

Hver uge trækker vi lod om en
kagemand pyntet med slik og et
fødselsdagsflag, blandt de ind-
sendte børnehilsner.
Kagen kan ved bestilling i forve-
jen, afhentes hos en af ovenstå-
ende bagere.

Ugens vinder:
Mathias Ende Kuligowski

Eskebjergvej 68
4593 Eskebjerg

SEND EN LYKØNSKNING TIL ET BARN PÅ OP TIL 12 ÅR

KAGEKASSEN
Lene og Erik Jensen

KNABSTRUP
Tlf. 59 27 30 19

MMaatthhiiaass EEmmddee
KKuulliiggoowwsskkii
4593 Eskebjerg
fylder 66 åårr tirsdag
den 25. maj 2010.

NNaannaa VViitthhøøfftt SSeehheesstteedd
4470 Svebølle
fylder 1122 år fredag den
21. maj 2010.

GGuussttaavv NNooaahh NNiieellsseenn
4470 Svebølle
fylder 11 åårr lørdag den
22. maj 2010.

JJoosshhuuaa JJaammeess WWiissee
Nordvestvej 2, 4470 Sve-
bølle fylder 44 år man-
dag den 17. maj 2010

MMaarrcc MMoorrtteennsseenn
Ellebjergvej 26, 4450
Jyderup fylder 77 år tors-
dag den 20. maj 2010

CCeelliinnaa CChheerrii HHeennrriikksseenn
Hanerupvej 5, 4420
Regstrup fylder 66 år ons-
dag den 19. maj 2010

40.- KR.
Barnets navn og adresse:

Fylder år dag den
Indsendt af:

Kuponen skal sammen med et foto af barnet sendes/
afleveres til Jyderup Posten, Nyvej 14, 4450 Jyderup
senest torsdag før indrykning kl. 9.00.
Tillykke annoncen koster 40 kr. der skal vedlægges
enten som kontanter, check eller frimærker. Hvis der
vedlægges en frankeret svarkuvert, sendes foto til-
bage, ellers kan det afhentes på vores kontor.

MØD OS PÅ

LEDREBORG
LIVSSTILSMESSE
I PINSEN

Kom og se langborde/spiseborde, lædersofaer
og Royal Teak havemøbler.

MESSERABAT 15 – 30%

I N H A R M O N Y

AFHOLDES PÅ STRANDMØLLEENGEN I HOLBÆK FOR ENDEN AF STORMØLLEVEJ
- FOLKEKIRKEN I HOLBÆK PROVSTI, BAPTISTKIRKERNE, DEN KATOLSKE KIRKE & HOLBÆK FRIKIRKE -

KOMKOMKOM OGOGOG VÆRVÆRVÆR MEDMEDMED
MEDBRINGMEDBRINGMEDBRING TÆPPETÆPPETÆPPE OGOGOG MADKURVMADKURVMADKURV

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Bandet Breeze of Gospel

Gospelkorene Uprising & Liberty

PINSEPINSEPINSE PÅPÅPÅ STRANDENSTRANDENSTRANDEN
24.24.24. MAJMAJMAJ KLKLKL. 11. 11. 11

Formand Jens Lundberg fortæller, at Jyderup Skakklub med
sit navneskift blot har fået sit oprindelige navn tilbage - det
navn, som klubben fik ved dens stiftelse den 29. november
1929. Foto: Mik


