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Nyhedsbrev fra Jyderup Skakklub 18.september 2012
Sidste onsdag den 12.september 2012 indbød skakklubben til forældre og
medlemsmøde henne hos Svend med seks deltagere. Flere ville have kommet,
men var forhindret.
Først skoleskakken, her taltes om at vore børn måske kunne få undervisning
andre steder, men hvor? Det nærmeste var nok Sorø (Videnskabscenter), hvor
nogle forældre var villige til at køre til, men det ville være svært at nå på
ulvetider. I Holbæk blev der ikke undervist børn i forbindelse med Holbæk
Skakklubs mødeaftener, men der var muligvis skoleskak på Østre Skole om
eftermiddagen. Lidt vanskelig transport, da forældrene er på arbejde. Dermed
faktisk ingen løsning for os.
Jeg fremlagde Mortens tanker fra Præstø, om at der kunne undervises hver
14.dag med 2 eller flere instruktører, så det blev en mindre opgave. Vi spurgte
Svend om han kunne tænke sig mod en passende betaling at undervise de
eksisterende børn hos os? Hvis han kunne afholde det hjemme ville han gerne,
så der startes undervisning igen HVER torsdag eftermiddage de næste 10 gange.
Super - Det var vi alle meget glade for. Der arbejdes nu på, at Tornved Skolen
(tidligere Jyderup Kommuneskole) arrangere skoleskak, måske fra januar 2013
eller i hvert fald næste skoleår. Der er skoleskak på næsten alle Holbæk
Kommunes skoler. Vi fortæller dem at nu er det ikke muligt længere at undervise
i skoleskak i eget regi og Svends tiltag kun er ment som en nødløsning i den
trange tid. Nogle af forældrene kender godt til skolernes systemer og vil præge
de pædagogiske udvalg.
Jyderup Skakklub, lever altså videre, omend på vågeblus uden klubaktiviteter i
øvrigt. Der tilmeldes 1 B hold, så de unge mennesker kan få spillet noget
ratingskak. Nogle af os voksne sættes på som reserve og kan fungere som
chauffører til holdskakken.
De spillere, der ønsker at spille ratede partier kan tilmelde sig de mange EMT
turneringer, der arrangeres rundt omkring. Det kan anbefales at tilmelde til bl.a.
PwC Cup i Holbæk, hvor der stadig er åben for tilmeldinger.
JGP stævnet i Jyderup 8.december arrangeres, men uden Svends deltagelse, idet
han faktisk er rejst på ferie i denne uge, men der er gode forældre kræfter
bagved, der har prøvet det før, bl.a. Ziska. Jeg selv har lovet at modtage
tilmeldinger og styre en gruppe på stævnet.
Alt i alt en rigtig god aften for skakken i Jyderup! (29.november har klubben 83
års fødselsdag)

Jyderup Skakklub
Glædelig jul!
Julen er over os, og Jyderup Skakklub vil gerne ønske dig og din familie en glædelig jul.
2012 var et godt år for skakklubben, hvor det viste sig at medlemmer, forældre og
støtter endnu engang stod sammen, da det gjaldt. Vi håber, at det nye år vil bringe nye
gode oplevelser for skakken og den lokale klub.
Desværre var der også et enkelt minus, idet vi desværre måtte aflyse junior grand prix
stævnet den 8.december på grund af for få tilmeldinger. Det manglede ikke på interesse
for de lokale, men sikkert på grund af den varslede snestorm blev de udenbys deltagere
hjemme. Vi håber at kunne vende tilbage med endnu en invitation til stævnet i 2013.
Hvornår det kan blive vides endnu ikke, da der er temmelig mange stævner og
arrangementer, der skal koordineres.
Holdturneringen er nu godt i gang, hvor Jyderup har spillet 3 kampe. Lidt points er
kommet på tavlen, men ud fra de spillede partier kunne det godt have været blevet til
flere. Rutine og tålmodighed skal der til og efterhånden når der er spillet nogle flere
kampe vil det sikkert vise sig at points vil komme.
Det skal nævnes, at vor voksne spiller, Erling Bruun, har deltaget i PwC Cup 2012 i
Holbæk og vundet gruppe 2 med 56,3%. Stort tillykke herfra.
Klubben tæller pt. 17 medlemmer, heraf 10 børn, 2 juniorer, 2 seniorer og 3
pensionister, hvilket er glædeligt, taget i betragtning af klubben jo har skruet godt ned
for blusset med klubaktiviteter. Heldigvis er der hver uge skoleskak undervisning, hvilket
Svend gerne fortsætter i det nye år.
Endnu en gang tak for din støtte i det forgangne år og glædelig jul!
Venlig hilsen
Jyderup Skakklub
v/ formand Jens Lundberg
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Hej bestyrelse og medlemmer i Jyderup Skakklub
Tak for den gode stemning og positiv tilkendegivelser på generalforsamlingen med at holde vor
skakklub kørende.
Regnskabet er fremsendt til Holbæk Kommune med vore underskrifter.
Generalforsamlingen med bilag (beretning) kan du læse på hjemmesiden.
Ja, der blev skiftet lidt ud i vore rækker, idet Simon blev valgt i stedet for storebroderen. En del
gode tanker og idéer blev præsenteret på generalforsamlingen, så klubbens fremtid ser lidt
lysere ud.
Da vort regnskab har betydelige midler satte vi kontingentet til 400 kr. årligt for alle. Opkræves
2 gange om året med 200 kr. Budgettal for 2013 ser fornuftige ud med et forventet underskud.
Det er muligt at søge hovedkredsen om flere midler til juniorarbejdet i den kommende sæson,
hvilket delegeretmødet stemte for i Tølløse i marts måned 2013.
Der fortsættes med junior undervisning torsdage eftermiddage hos Svend (10 gange i efteråret
og 10 gange i foråret).
Et nyt tiltag hos os er at vi forsøger med 3 klublørdage fra kl. 10 - 14. En ½ times frokostpause
undervejs og med forventet deltagerantal på ca. 20. Det er både for begyndere, forældre og
rutineret voksne og børn. Altså et fint tiltag i stedet for vores manglende klubaftener.
Vi forventer at tilmelde et B hold til den kommende holdturnering. Målet er nu, at vi vil rykke
op i A rækken. Nu er det de stærke spillere (også de voksne), der skal i aktion.
Vi deltager fortsat i juniorhold skakken i KSU holdturnering på 3 lørdage, så her vil vore
deltagere møde jævnbyrdige. Dog må deltagerne desværre ikke have mere end 1400 i rating
ved starten, så vi må finde en løsning for dem, der er i den "uheldige" situation :)
Vort JGP stævne i Jyderup er planlagt til lørdag den 28.september.
Se i øvrigt kalenderen vedhæftet.
Efterhånden når der kommer flere aktiviteter vil den blive opdateret. Holdturnerings ugerne er
fastlagt. Det bliver 44, 46 og 50 i 2013 og 3, 5, 10 og 12 i 2014.
Det forventes ikke, at der vil være behov for at blive indkaldt til et egentligt bestyrelsesmøde
før i september, hvor vi kan få drøftet den aktuelle situation.
Meget kan jo også klares via mail nu om dage <3
Venlig hilsen
Jens Lundberg, webredaktør
60789257 (gerne sms)
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