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Hej medlemmer af Jyderup Skakklub, støttemedlemmer, skakbørn og forældre.
Den nye skaksæson nærmer sig og der er allerede juniortræning hos Svend, Palævej 1, Jyderup
på torsdag den 29. august kl. 14.15-15.45.
Af andre aktiviteter kan nævnes en nyhed, idet klubben arrangerer klubbens dage med start
lørdag den 14.september kl. 10-14 på Tornved Skolen. Se vedhæftet fil. Vi forventer rigtig
mange vil deltage midt på dagen.
Tilmeld dig gerne på dette link eller en mail til Svend:
http://www.hvemkommer.dk/jyderupskak
Vi vil også lejlighedsvis have aktivitet om aftenen, idet klubben deltager med et eller flere hold i
2.hovedkreds holdturnering. Geografisk kommer vi til at spille mod andre klubber i en
acceptabel nærhed. Fem - syv holdkampe i sæsonen. De nøjagtige spilledatoer kendes endnu
ikke, men i ugerne: 44-46-50-3-5-10-12. Klubben har tilmeldingsfrist den 15.september, så du
kan enten give besked om du ønsker at hjælpe med på hold til klubbens dag eller sende en mail
til formanden en af de nærmeste dage.
Der vedhæftet også referatet fra den sidst afholdte generalforsamling den 24.april.
Indbetaling af kontingent kan du blot anvende netbanken: regnr. 3208 kontonr. 3555132980.
Enhedspris alle (børn og voksne, seniorer og pensionister): 400 kr. for hele sæsonen (1-72013 til 30-6-2014). Støttemedlem: 100 kr. Du må selvfølgelig gerne fortsat betale for ½ år ad
gangen, men sæt selv en husker til januar. Betalingen må gerne foretages senest
10.september. Bemærk: skriv dit navn i tekstfeltet (nemmere fra kassereren).
Der vil ikke blive udsendt egentlige kontingentopkrævninger længere. Håber på forståelse
herfor.
Vi ses naturligvis snart!
Venlig hilsen
Jens Lundberg, formand for Jyderup Skakklub
60789257 (gerne sms)

26-04-2014

Jyderup Skakklub
Nyhedsbrev 18.december 2013
Hermed en lille opsummering af efteråret.
Juniortræningen i efteråret har igen været hos Svend privat hver torsdag kl. 14.15 til
15.45. Vi har været mellem 8 til 12 spillere samt en lille hund Trille som vil drille. Vi
startede med en udfordingsturnering indtil efterårsferien og vandt Jonas med 23 p. nr. 2
Mikkel med 21 p. og nr. 3 Gustav som vandt omkamp mod William om 3. pladsen da
begge havde opnået 19 p. I først weekend i efterårsferien var Jonas, Gustav og William +
(Svend) med på Chesscamp i Køge, hvor der var både lejr, juniorskakturnering, træning
og hurtigskak turnering samt gratis hotel ophold. En lærerig weekend og i hurtigskakken
viste Svend vejen med en delt første plads i ratinggruppen han var placeret i!
November var den helt store skakmåned med skak hver lørdag og DM i skoleskak. Vi
havde kredsmesterskaber på hjemmebane og søskende Ellegård Simon, Mette og William
som kredsmestre i hver sin aldersgruppe. Lucas blev også kredsmester og senere på
måneden drog 8 spillere til DM i Odense: Simon, Malte, Mette, Jonas, Gustav, Lucas,
Hjalte og William. William vandt lyn DM lørdag aften og var lige ved også at snuppe DM i
hovedturneringen, men tabte desværre sidste kamp men fik en flot 4. plads. Hjalte
gjorde det også godt med en 10. plads og selvom de fleste havde en god start blev det
ikke til flere i top 10, men det var en fin weekend for alle.
Vi har to hold med i Juniorturnering i Ballerup og scoren er for begge hold 50 procent og
vi ligger i den bedste halvdel af feltet. Næste kamp er jo den 4. januar som I
juniorspillere lige skal huske!
Der har været to klubdage hvor forældre har bakket fint op og her er vi i fuld sving med
Fransk-åbningen og mangler tredje og sidste del midt i januar. Jeg fornemmer, at det er
et godt tiltag, hvor der tid til fordybelse, snak og spisning og håber selvfølgelig på det
helt store fremmøde næste og sidste gang. Juniortræningen starter igen torsdag den 2.
januar.
Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle!
Hilsen Svend
Nyhedsbrevet fortsat fra formanden.
Vil også her gerne udtrykke en glædelig jul og godt nyt skakår til medlemmer, forældre
og støtter.
Det har været fint med de foreløbige 2 klub lørdage med masser af skak, grin og socialt
samvær. Helt sikkert et super initiativ, der kan støtte vor skakklub med en god udvikling.
Vi tilmeldte os i efteråret 2.hovedkreds holdturnering i B rækken. Her ville vi satse på at
rykke op i A rækken, hvis det var muligt. Efter de 2 første runder ligger vi da også som
nr. 1. Lige et points over Dragsholm 1. Spændende bliver det at spille denne indbyrdes
kamp. I sidste kamp mod Holbæk 4, deltog jeg for første gang siden marts 2012, så det
blev noget af en rusten skakkamp for mit vedkommende. Lige som jeg synes, det gik
nogenlunde, ofrede min modstander en løber i min kongestilling. Det var en uklar stilling
og jeg valgte ikke at slå ofret. Senere analyser viste, at det kunne jeg sagtens have
gjort. Bagefter med en bonde og hullet kongestilling kæmpede jeg videre. Nogle træk
senere lavede min modstander dog en fejl, som jeg udnyttede med det samme. Herefter
kunne jeg stille og roligt bytte af og vinde partiet. De individuelle score efter 2.runde har
Svend og Simon begge 2 pt. Erling, Claus, Malte og Jens hver 1 pt.
Tak for ½ sæsonen og på gensyn!
Jens Lundberg, formand for Jyderup Skakklub
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Indkaldelse til generalforsamling i Jyderup Skakklub

Vedhæftede filer: 20140430generalforsamlingIndkald.pdf
Hej medlemmer i Jyderup Skakklub
Vedhæftet fil med indkaldelsen til generalforsamlingen den 30.april 2014. Håber at se jer alle!
Vi afholder generalforsamlingen hos Svend på Palævej.
Her er uddrag af vore vedtægter vedr. generalforsamlingen:
§ 3 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære
generalforsamling,
der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig
indkaldelse
(eller mails). Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 7
dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle
medlemmer, der er
fyldt 15 år eller ved umyndighed under 15 år deres forældre.
Venlig hilsen
Jens Lundberg, formand
60789257 (gerne sms)
jelu@bakara.dk

26-04-2014
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Hej
Nu nærmer vi os påsken og jeg vil her ønske medlemmer og støtter af klubben en rigtig god
påske!
Jeg deltog i hovedkredsens delegeretmøde i lørdags og her blev drøftet holdskak struktur, så
det battede. Det blev et maraton møde (4½ time) før der kom en beslutning.
I holdturneringen blev vedtaget: 1 mesterrække og 1 A række, begge med 8 hold og 8 mand. 2
B rækker med hver 8 hold og 4 mand. Et antal C rækker (4 mandshold) med 1½ times
betænkningstid og start kl. 19 og slut senest kl. 22. Dette vil tilgodese junior skakklubber, så
det ikke bliver en midnatsforestilling før man er hjemme. Kun i C rækken bliver der fri
tilmelding.
Til den kommende sæson vil kun de 4 øverste for hver af de nuværende A1 + A2 blive i A
rækken, hvorfor B rækkerne vil blive langt stærkere end i dag.
Da vi rykkede op, vil vi komme i B rækken, hvor vi blandt andet skal møde Dianalund, Korsør,
Tølløse, Slagelse, Nykøbing Sj. og muligvis Dragsholm. Kommer selvfølgelig an på tilmeldingen
efter sommerferien. Vort gennemsnitsrating vil derfor mere matche de andre hold, så det
forventes at blive nogle gode og spændende holdkampe. Hvordan det så går med de klubber,
der ikke i 2015-16 har mulighed for at rykke op i A rækken med mindre end 8 mand er et andet
spørgsmål. Det kunne jo også tænkes, at der kom flertal for 4 mands hold også i A rækken, så
vi igen kunne få en smartere geografisk opdeling i nord og syd. Nuvel det ville forsamlingen i
lørdags ikke høre tale om. Det er en demokratisk proces og jeg anerkender selvfølgelig
beslutningen på mødet.
På klubbens generalforsamling den 30.april vil jeg naturligvis give flere detaljer om den nye
holdstruktur og øvrige beslutninger på mødet. Forventer naturligvis, at alle deltager hos Svend
på Palævej. Husk lige at give tilsagn hos Svend af hensyn til det praktiske med forplejningen.
Du kan stadig nå at komme med forslag til generalforsamlingen, dog senest 1 uge før eller den
23.april.
Venlig hilsen
Jyderup Skakklub
v/ formanden Jens Lundberg
60789257 (gerne sms)
jelu@bakara.dk
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