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Kære medlemmer af Jyderup Skakklub
ja, skaksæsonen er jo i fuld gang. Vi startede 1.runde af holdturneringen vældig fint, hvor
begge hold sejrede. Skoleskakken er også startet flot med gode og flotte resultater.
Undervisningen torsdage eftermiddage kan blive mere interessant, idet vi har fået bevilget
en projektor (4.000 kr.) af Holbæk Kommune (aktivitetspulje, jer har ansøgt 1.10.2010). Vi
købte projektoren, der var lidt dyrere end bevilget, men mener det er et godt køb, hvor
klubben så måtte hive 1.100 kr. af kassen.
Medlemsmæssigt ser det også godt ud, idet der skulle være 3 nye på vej i klubben. Håber
de også vil få en god skakoplevelse.
Vi har som sædvanlig vort eget JGP stævne i Jyderup, den første lørdag i december. Se
vedhæftet fil.
Jyderup Skakklub har nu også fået adgang til www.nordvestnyt.dk hvor jeg i foreningsforum
kan skrive om klubbens resultater og andet. Såfremt du har stof og input, send gerne en
mail og jeg opretter en artikkel herom.
Endelig har vi modtaget brev fra Flemming Damgaard Larsen, om at komme på besøg i
folketinget. Han har godt nok ikke opdaget, at vi har skiftet navn i foråret, men det kan
være en ældre database, der er brugt. Såfremt du skulle være interesseret kan du rette
henvendelse i første omgang til undertegnede, som så senere vil have et overblik over
mulige deltagere. Se vedhæftet indbydelse.
Venlig hilsen
Jens Lundberg, webredaktør
60789257 (gerne sms)
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Kære medlemmer og støtter af Jyderup Skakklub
Ja, nu er der snart kun 14 dage tilbage af året 2010. Det har været et fint skakår for
klubben. Af de store arrangementer kan nævnes vor hold DM i foråret og JGP her i starten
af december. Tak endnu engang for al den gode hjælp vi modtog i stævnerne.
Klubbens medlemstal er nu oppe på 22 medlemmer, med 2 seniorer, 4 pensionister, 13
børn og 3 juniorer. Her kan ses, at uden vore børn og juniorer var der ikke meget skakklub!
Resultatmæssigt går det pænt fremad. Der var lige været DM i Odense, hvor Jonas var lige
ved og næsten, ellers lå vore deltagere i den bedste tredje del af feltet.
Holdskakken ser også godt ud, her efter 3. runde. Første holdet holder juleferie på
1.pladsen i A2 rækken (takket været en flot indsats i Nykøbing Sjælland) og andet holdet er
foreløbig på en 4.plads i tabellen.
Sikkert som bekendt har klubben nu mulighed for at præsentere resultater og andre
informationer direkte på nordvestnyt.dk, hvor klubbens dybe link hertil er:
http://www.nordvestnyt.dk/kategori/459
Klubben starter i det nye år onsdag den 5.januar i Jyderup, hvor vi har sidste runde i den
fælles EMT med Kalundborg. Børne- og juniortræning er fortsat torsdag eftermiddage.
Alle ønskes en glædelig jul og godt nytår
Jens Lundberg, formand for Jyderup Skakklub
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Jyderup Skakklub
Jyderup den 7. april 2011
Kære skakspillere og forældre!

Skoleskak sæsonen er ved at være slut, nemlig den 28. april hvor der vil være
præmieuddeling og lynskak.
På lørdag d. 9. april afholdes i Haslev det sidste Junior Grand Prix stævne
tilmeldingsfrist i dag.
På næste torsdag før påske spilles der som prøvet før om påskeæg.
Generalforsamling i Jyderup Skakklub onsdag den 27.april kl. 19.30 hos Ziska.
Lørdag den 30. april spilles Sjællandsmesterskabet for de kvalificerede i Jyderup.
Efter Sjællandsmesterskabet lørdag den 30. april inviteres alle skakspillere med
forældre og søskende til pizza spisning og hygge hos Svend kl. 18.30 (Palævej 1) og
efter spisning vil der blive vist en film som handler om skak som alle kan få noget ud
af. Du behøver ikke at have været med til Sjællandsmesterskabet for at komme!
For at vide hvor mange pizzaer vi skal bestille, vil det være fint med en
tilbagemelding på email: svendlone@turbopost.dk senest torsdag den 28. april.
Hilsen
Svend

