
Jens Lundberg

Fra: Jens Lundberg [webmaster@2-hk.dk]

Sendt: 17. august 2011 11:18

Til: 'medlemmer@jyderupskak.dk'

Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub

09-04-2012

Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen 
på Jyderup Kommuneskole. 
Samt at tidspunktet for i aften er fremrykket til kl. 19.00.

Venlig hilsen
Jens Lundberg, webredaktør
60789257 (gerne sms)



Jens Lundberg

Fra: Jens Lundberg [webmaster@2-hk.dk]

Sendt: 8. september 2011 23:54

Til: 'medlemmer@jyderupskak.dk'

Emne: Aflyst EMT Jyderup-Kalundborg - i stedet har vi fortsat teori aftener

Vedhæftede filer: 20110817kalender.pdf

09-04-2012

Hej medlemmer og støtter af Jyderup Skakklub

Desværre blev den fælles turnering aflyst, da der var for få deltagere både hos os og i 
Kalundborg. 

Vi fortsætter vor teori med Svend som oplægsholder henne i vor klublokaler i B-fløjen. Næste 
gang er således den 14.september, hvor vi starter kl. 19.00.
Vedhæfter fil med opdateret kalender (ved ikke om Svend har så mange lektioner, som jeg har 
anført i kalenderen, men så finder vi sikkert hen ad vejen andre spændende skak aktiviteter).

Håber at se en stor del af jer. Selv om du ikke har været til de første lektioner, kan du sagtens 
følge med, da der er nye temaer hver gang.
Vi bruger vor fine professionelle projektor, som er indkøbt til skakklubben. Det er smarte 
manøvre, der vises, og kan bruges i praktisk spil, hvor vi bliver lidt klogere. Alle får opgaver, 
hvor vi skal forsøge at finde mulige løsninger og får points for de smarte træk.

ps! Medio september vil jeg begynde udsendelsen af klubkontingenter for andet halvår af 2011.

Venlig hilsen
Jens Lundberg, formand for Jyderup Skakklub
60789257 (gerne sms)



Jyderup Skakklub
17.december 2011

Julebrev til medlemmer og støtter af Jyderup Skakklub:

Vi har haft mange aktiviteter i gang i efteråret, både for de voksne og børn samt 
juniorer. Ungdommen har spillet med i JGP stævnerne, som sædvanlig med stor succes. 
Vi er nærmest forvente med gode resultater. Men uden træning ingen skarphed i skak 
angreb og forsvar. Jeg ved, der trænes flittigt henne på skolen, hver torsdag 
eftermiddag, hvor Svend, vor juniorleder, stadig gør et stort arbejde for at få alle med op 
i gear. 

Også hver anden onsdag aften har vi træning, også med de voksne, hvor der arbejdes 
intenst med Jusupov skakbog med tilhørende opgaver. Desværre blev vor fælles EMT 
turnering med Kalundborg ikke til noget, da der ikke var nok deltagere til at danne en 
fornuftig turnering. 

Vi håber, at klubbens eget tiltag med Jyderup Åbne Forår 2012 vil kunne oprettes. For at 
tilgodese børn og juniorer har vi tidlige start tider med stor fleksibilitet. Den spilles over 
5 runder og startes onsdag den 4.januar. Se indbydelsen på hjemmesiden. Bemærk 
sidste tilmelding er 28.december 2011 hos undertegnede.

Medlemstallet er fortsat stabilt, pt. 21 med 2 seniorer, 3 pensionister, 12 børn og 4 
juniorer. Vi vil igen søge Holbæk Kommune om medlemstilskud for medlemmer under 25 
år for 2012. I 2011 var taksten 260 kr. pr medlem. I skrivende stund kender jeg ikke 
beløbet for 2012, men forventer niveauet holder.  Det forventes, at der udsendes 
opkrævning for ½-årskontingent 2012 medio januar. Som sædvanlig fremsendes 
opkrævningen via mail. Hvis du har ændret din mail, vil jeg meget gerne notere dette, så 
alt bliver korrekt. Enkelte medlemmer har haft svært med at få indbetalt kontingent. Det 
skyldes ikke uvilje fra medlemmernes side, men en teknisk detalje, idet Danske Bank 
Regstrup filialen blev nedlagt og der blev ændret regnr. for banken. Fremover er korrekt 
netbank: regnr. 3208 og kontonr. 3555132980. Det vil også fremgå i 
indbetalingsbrevene.

Holdturneringen er nu gennemført med 3 runder i hovedkredsens fornemste række, hvor 
vi i mester rækken virkelig har fået modstand. Vi har 9 point og ligger på en 6.plads. 
Holdet har kæmpet godt og det skal vel bemærkes, at kun formanden endnu ikke har 
tabt. Næste runde er mod Vordingborg ude den 15.januar, og vi håber, det stadig er godt 
føre at køre i. 

I januar skal der afvikles holdmesterskab med kvalifikation den 19.januar i Gislinge. Vi 
arrangerer pige DM 10.-11.marts i Jyderup. Klubben vil søge diverse sponsorer.

Du og familie ønskes en Glædelig Jul og et Nyt – Godt Skak - år. 

Jens Lundberg
formand for Jyderup Skakklub



Jens Lundberg

Fra: Lone og Svend Ellegård Christensen [svendlone@turbopost.dk]

Sendt: 18. februar 2012 23:01

Til: skole@jyderupskak.dk; 'Ziska Seirup'; anders_brondby@hotmail.com

Emne: Stævne og flødebolle skak torsdag

Vedhæftede filer: Mærsk Klubben indbyder til skakstævne d.pdf

Side 1 af 1

19-02-2012

Hej Alle!

Hermed vedhæftet stævne til næste lørdag i Sorø. Bemærk tilmelding onsdag og mulighed for frokost 
bestilling! Det er et flot sted og der er mulighed for en flot gåtur rundt om Sorø sø.

På torsdag til skoleskak vil der være flødebolle skak, vi bytter alle brikkerne ud med flødeboller, så det bliver 
sjovt. Vi vil gerne fejre os selv med flere fantastiske skakresultater i vinterferie. Ved Viking Cup i 
Frederikssund blev Gustav nr. 1 i sin aldersgruppe, Mette nr. 2 i sin og Svend fik en 4. plads i Mesterrækken 
og vandt 400 kr. Ved Holberg turneringen i Dianalund fik Mette en 2. plads og vandt 500 kr. og Jonas og 
Svend blev hver især nr. 1 i deres grupper og vandt 1000 kr. Finn opnåede rating fremgang i hans første 
turnering!! Så der er brede smil til alle på torsdag!!

Lektien fra før vinterferien er en enkelt side nemlig side 38.

Tilmeldingerne til Pige DM i Jyderup drysser ind, det bliver spændende at se hvor mange vi bliver.

Mange hilsener
Svend



Jens Lundberg

Fra: Jens Lundberg [webmaster@2-hk.dk]

Sendt: 27. februar 2012 16:38

Til: 'medlemmer@jyderupskak.dk'

Emne: undervisning onsdag hos Svend

22-04-2012

Se meddelelse fra Svend om undervisningen på onsdag den 29.februar.

Bemærk, at vi forventer at spille runde 6 i mesterrækken, hjemmekamp (på skolen) søndag 
4.marts fra kl. 12.00. Til deltagerne kom gerne i god tid. 

Venlig hilsen
Jens Lundberg, webredaktør
60789257 (gerne sms)

Fra: Lone og Svend Ellegård Christensen [mailto:svendlone@turbopost.dk] 
Sendt: 27. februar 2012 16:21
Til: 'Jens Lundberg'
Emne: undervisning onsdag hos Svend

Hej Jens!
Vil du meddele at undervisningen på onsdag fra kl. 19-21 i skakklubben er hos Svend pga. renovering på 
skolen.

Hilsen Svend



Jens Lundberg

Fra: Jens Lundberg [webmaster@2-hk.dk]

Sendt: 26. marts 2012 12:00

Til: 'medlemmer@jyderupskak.dk'

Emne: VS: onsdagstræning aflyst

22-04-2012

Denne nedslående bemærkning fra Svend om aflysning. 

Formanden (Jens) deltager i hovedkredsens delegeretmøde lørdag den 31.marts i Tølløse. Fra 
forslags bunken ses ikke de store ændringer, der skulle få betydning for os. Dog skal der 
vælges ny juniorleder, idet Michael Espensen forlader jobbet.

ps! Sidst på ugen vil der udsendes indkaldelse til klubbens generalforsamling, reserver onsdag 
aften den 25.april 2012. 

Venlig hilsen
Jens Lundberg, webredaktør
60789257 (gerne sms)

Fra: Lone og Svend Ellegård Christensen [mailto:svendlone@turbopost.dk] 
Sendt: 26. marts 2012 10:19
Til: 'Jens Lundberg'
Emne: onsdagstræning aflyst

Hej Jens! 
Vil du sende ud til klubbens medlemmer at onsdagstræningen er aflyst. Lone skal til møde med hendes 
arbejde og den manglende tilslutning til undervisningen gennem sæsonen gør at jeg ikke synes det er 
umagen værd.
Mvh. Svend



Jens Lundberg

Fra: Jens Lundberg [webmaster@2-hk.dk]

Sendt: 30. marts 2012 11:57

Til: 'medlemmer@jyderupskak.dk'

Emne: Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Jyderup Skakklub

Vedhæftede filer: 20120425GeneralforsamlingIndkald.pdf; 20120201regnskab2011_budget2012.pdf; 
20100427love.pdf

22-04-2012

Hej medlemmer

Håber vi ses til generalforsamlingen den sidste onsdag i april. Jeg forventer at I selv har print af 
indkaldelse og regnskab/budget med, ellers tager jeg et begrænset antal tryk med.
Vedhæftet indkaldelse, regnskab og budget, samt vedtægter til orientering.

ps! Hvis der ændres i stedet for afholdelse af generalforsamlingen vil jeg naturligvis orientere 
jer herom.

God påske til alle...

Venlig hilsen
Jens Lundberg, formand 
Jyderup Skakklub



Jens Lundberg

Fra: Jens Lundberg [webmaster@2-hk.dk]

Sendt: 18. april 2012 23:14

Til: 'medlemmer@jyderupskak.dk'

Emne: Ny dato og sted for generalforsamlingen Jyderup Skakklub

Vedhæftede filer: 20120425generalforsamling.pdf

22-04-2012

Hej medlemmer
Da både Svend og Christoffer var fraværende den oprindelige skitseret onsdag pga. 
uddeling af støtte fra Y´men´s Club, er det besluttet at 
den nye dato og ugedag hermed bliver TORSDAG den 26.april 2012 hos Svend, 
Palævej 1, Jyderup med start kl. 19.30. 
Håber at rigtig mange kan komme alligevel.

Vedhæftet ny fil med ændringen. Husk at tage regnskab med som blev udsendt 
tidligere til dig.

For en god ordens skyld vil jeg gerne have besked om din deltagelse på grund af kaffe 
og kage mm.

Venlig hilsen

Jens Lundberg, formand for Jyderup Skakklub

60789257 (gerne sms)



Jens Lundberg

Fra: Jens Lundberg [webmaster@2-hk.dk]

Sendt: 3. maj 2012 01:24

Til: medlemmer@jyderupskak.dk

Emne: nyhedsbrev 3.maj Jyderup Skakklub

03-05-2012

Hej medlemmer og støtter af Jyderup Skakklub

Her er det 9.nyhedsbrev i sæsonen 2011-2012:

For ca. 70 år siden havde man faktisk op til 3-4 sommerudflugter med skakklubben, hvor 
ægtefæller var inviteret. Det foregik dengang på cykel! Her festede man igennem med sang, 
musik og dans. Selvfølgelig blev der også spillet skak ind i mellem. Men meget hyggelig....
Ja, læs mere herom på hjemmesiden, hvor arkivet nu er udvidet med hele protokollen fra 1939. 
Her er lidt læsestof til en regnvejrsdag fra arkivsiden: http://www.jyderupskak.dk/arkiv.html
Protokollen er samlet fra scannede billeder til pdf. filer med 5 sider af gangen. Når du klikker på 
et emne, vil du kunne komme frem til den eksakte pdf side med det samme. Sådan virker det 
hos mig.
Rigtig god fornøjelse!

Sidste torsdag havde vi generalforsamlingen. Fra hjemmesiden kan du læse om beretning, 
regnskab og mini referat.
Der var enighed om at nedsætte kontingentet for at få regnskabet i bedre balance. Det er jo 
ikke så tit det sker, men vi er ikke bange for at skabe noget nyt i skakklubben.
Klubben afholder konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 30.maj hos formanden, hvor vi 
skal drøfter klubbens fremtidige virke. Selve skakklubben bliver vi nok nødt til at sætte på 
"vågeblus", men børn og junior afdelingen kører fortsat videre med den ugentlige 

undervisning samt tilskynde at de unge skal til alle de skakstævner og evt. holdkampe, de har 
lyst til. 

For de unge påtænkes en skaklejr, som klubben vil støtte økonomisk. Herom mere fra Svend, 
når det nærmer sig.

Venlig hilsen
Jens Lundberg, formand for Jyderup Skakklub
Klubben bliver 83 år den 19.november 2012


