
Jyderup Skakklub 

arkiv 10-11-2010 

 

Jyderup Skakklub holdresultater uge 45 

10.november 2010. Jens Lundberg 

Jyderup Skakklub har haft begge hold i aktion i ugen. Først vandt 2.holdet 
ude mod Nykøbing Sj. 2 i B3 rækken med 3½-½. De individuelle score 
blev udført af Simon Seirup, Anders Pedersen og Mette Ellegaard 
Christensen, der alle vandt deres partier. Remis til Jonas Nielsen.  
 
Dernæst vandt 1.holdet over Kalundborg 1 i A2 rækken med 5½-2½. Her 
vandt Svend Ellegaard Christensen, Christoffer Ellegaard Christensen, 
Emilie Ellegaard Christensen, Bent Søndergård samt reserven Simon 
Seirup, alle med sejre. Remis til Erling Bruun.  
 
Præstationen lover godt for de resterende holdkampe for begge hold. Om 
14 dage starter 2.runde i holdturneringen, hvor spændingen er intakt. 
 
  
 

 

 



Jyderup Skakklub 

arkiv 24-11-2010 

 

Jyderup Skakklub holdresultater i uge 47 

25. november 2010 00:59Af JENS LUNDBERG 

 
Begge skakhold var onsdag aften i ilden med hjemmekampe mod 
henholdsvis Holbæk og Kalundborg. 1.holdet tabte knebent med 3½-4½ 
til Holbæk 3. De forventede resultater burde sikkert have været omvendt, 
men Jyderup kiksede nogle stillinger og havde ikke heldet med sig. De 
individuelle score blev udført af Christoffer Ellegård Christensen, Claus 
Jensen og Bent Søndergaard med sejre samt remis til Jens Lundberg. 
 
2.holdet spillede lige op med Kalundborg 2. De unge mennesker spiller 
bedre og bedre mod de voksne erfarne spillere. Simon Seirup og Anders 
Pedersen vandt deres partier.  
 
Her i den kommende weekend spilles der DM i skoleskak i Odense, hvor 
Jyderup naturligvis er repræsenteret med 6 deltagere. Lørdag den 
4.december arrangerer Jyderup Skakklub junior grand prix turnering, hvor 
der plejer at deltage en hel del børn og unge fra hele Sjælland.  
  
 

 

 



Jyderup Skakklub 

arkiv 6-12-2010 

 

Jyderup Skakklub holdresultater i uge 49 

07. december 2010 01:03 Af JENS LUNDBERG 
 
Jyderup skakhold mødte Nykøbing Sj. på udebane i A2 rækken den 
6.december 2010.  
Resultatmæssigt blev det en flot sejr med 7-1 til Jyderup. Der var en del 
heldige partier rundt omkring, og chancerne kommer med tålmodighed. 
De individuelle score blev udført af Svend Ellegård, Christoffer Ellegård, 
Erling Bruun, Emilie Ellegård, Simon Seirup og Anders Pedersen alle med 
vundne partier. Remis til Jens Lundberg og Claus Jensen. 2.holdet skal i 
kamp på næste mandag (13.12) i Skælskør, så det bliver spændende og 
se, hvad de kan få med hjem derfra. 
 
Fra runde 3 kendes endnu ikke alle spillede kampe, men mon ikke de syv 
points vil hjælpe med klubbens placering.  
 
 
 
 
  
 
 



Jyderup Skakklub 

arkiv 13-12-2010 

 

Jyderup Skakklub holdresultater mandag 

13.december 2010 

14. december 2010 00:19 Af JENS LUNDBERG 
 
Skakklubbens 2. hold havde en udsat kamp mod Skælskør 1 mandag 
aften på udebane.  
Vort unge hold kunne ikke magte seniorerne fra Skælskør. Ud fra de 
forventede score skulle det blive svært. Simon Seirup, Jonas Nielsen og 
William Ellegård (5 år) stred sig frem, men måtte til sidst lægge kongen 
som tegn for overgivelse. Anders Pedersen holdt dog remis for sin stilling 
med forventet score 86%-14% i Skælskør spillerens favør. Absolut en 
anerkendt indsats for holdet som helhed. 
 
Efter aftenens resultat ligger Jyderup 2 nu som nr 4 i B3 rækken, som 
foruden det lokale hold omfatter hold fra Dianalund 2, Dianalund 3, 
Kalundborg 2, Korsør 2, Nyk Sj 2 og Skælskør 1. 
 
Nu har julefreden sænket sig over Jyderup Skakklubs spillere. Lige efter 
nytår spilles sidste runde enkeltmandsturneringen Jyderup-Kalundborg, 
hvor 12 deltagere mødes onsdag 5.januar på Jyderup Kommuneskole i B-
fløjen. Her er spændingen intakt, da 3 spillere kan tage 1.pladsen i gruppe 
1.  
 
 
 
  
 
 



Jyderup Skakklub 

arkiv 19-1-2011 

 

Jyderup Skakklub holdresultater i uge 3  

20. januar 2011 00:26Af JENS LUNDBERG 
 
Jyderup skakhold mødte onsdag aften Sorø 2 på hjemmebane i A2 
rækken.  
 
Resultatmæssigt blev det en pligt sejr med 7-1 til Jyderup, hvor de 
forventede score viste de samme cifre. De individuelle score blev udført af 
Svend Ellegård, Jens Lundberg, Christoffer Ellegård, Erling Bruun, Claus 
Jensen, Simon Seirup og Anders Pedersen (modstanderen udeblev) alle 
med vundne partier. Efter sejren ligger Jyderup Skakklub fortsat i spidsen, 
men der er 3 runder endnu hvor holdet skal spille solidt for at slutte som 
endelige vinder.  
 
 
  
 
 



Jyderup Skakklub 

arkiv 7-3-2011 

 

Jyderup Skakklub holdresultater i uge 10 

08. marts 2011 00:55 Af JENS LUNDBERG 
 
Skakklubben spillede ude mod Korsør i næstsidste kamp i A2 rækken.  
Holdet kæmpede, men næsten forgæves, idet resultatet blev 5-3 i Korsørs 
favør. Jyderup manglede sit stærke 1.bræt, idet der var sygdom, 
hvorefter der måtte indkaldes reserver. De individuelle score blev udført 
af Jens Lundberg og Anders Pedersen, begge med vundne partier. Remis 
til Christoffer Ellegaard og Claus Jensen. Efter kampresultatet ligger 
Jyderup Skakklub dog fortsat i spidsen, men med spænding til det sidste 
om 14 dage, hvor der skal kæmpes om oprykningen til mester rækken. 
 
Onsdag den 23.marts er Jyderup Skakklub vært med afslutningen, hvor 
samtlige hold med 64 skakspillere i A2 rækken mødes på Jyderup 
Kommuneskole. Tilskuere "ugler" er meget velkomne.  
 
 



Jyderup Skakklub 

arkiv 23-3-2011 

 

Jyderup Skakklub holdresultater i uge 12 

24. marts 2011 00:31 Af JENS LUNDBERG 
 
Jyderup Skakklub arrangerede 23.marts sidste runde i A2-rækken med 
deltagelse af i alt 64 skakspillere i Nordvestsjælland.  
Hjemmeholdet vandt sidste holdkamp i A2-rækken med 5½-2½ over 
Slagelse. De øvrige holdresultater i rækken opnåede Sorø-Holbæk 3-5, 
Dragsholm-Kalundborg 2½-5½ og Nykøbing Sj.- Korsør 3-5. 
 
De individuelle score for Jyderup blev udført af Svend Ellegaard, 
Christoffer Ellegaard, Claus Jensen, Jonas Nielsen og Anders Pedersen alle 
med sejre. Remis til Thomas Fyhn. 
 
Topscorer på holdet blev Christoffer, der opnåede 6½ ud af 7 mulige. 
 
Det flotte holdresultat betyder, at Jyderup Skakklub fik første pladsen med 
38 p., som giver oprykning til mester rækken i næste sæson.  
 


