Jyderup Skakklub
20-10-2014: Vi nærmer os første holdkamp i den nye B-række, der spilles som
hjemmekamp: tirsdag den 28.oktober. Ud over denne tirsdag, spiller vi hjemme:
tirsdage, den 16.december 2014, 27.januar 2015 samt 3.marts 2015. altså 4
hjemmekampe.
Jeg har ikke pedels mail længere. Har du stadig nøgle til vort rum og lokaler?
Planen er som følger:
Runderne spilles således, idet vi selv har hjemmekampe på tirsdage!
(tirsdage blev valgt, som jeg fortalte på sidste bestyrelsesmøde (her spiller jeg ikke
bridge))
1.rd tirsdag
28-10-2014 Hjemme mod Sorø 2
2.rd onsdag
19-11-2014 Ude
mod Dragsholm 1
3.rd tirsdag
16-12-2014 Hjemme mod Slagelse 2
4.rd onsdag
14-01-2015 Ude
mod Dianalund 3
5.rd tirsdag
27-01-2015 Hjemme mod Korsør 2
6.rd tirsdag
03-03-2015 Hjemme mod Dianalund 2
7.rd onsdag
18-03-2015 Ude
mod Korsør 1
Sidste runde spilles i Dianalund

Den 24-10-2014: Hej Klaus
Så fandt jeg din mailadresse. Havde skiftet mailprogram og alt var næsten slettet.
Vi (Jyderup Skakklub) ønsker gerne booking af lokaler i B fløjen. Som eneste aktivitet
spiller vi holdskak og vi bliver blot 8 deltagere.
Nye uge aftener: tirsdage den 28.oktober, den 16.december 2014, 27.januar
2015 samt 3.marts 2015. altså 4 hjemmekampe.
Kampene starter kl. 19.00 og vi er færdige ca. kl. 23.30, hvis alle bruger deres tid
fuldt ud.
Vi har stadig selv nøgler til rum, hvor skakmateriel forefindes.
Jeg vil stadig gerne have adgang bagfra B fløjen, hvor jeg forventer at kunne køre ind
med min handicapbil.
Beklager den sene henvendelse, men skakklubben hænger på en tynd tråd. Vi vidste
ikke engang om der var grundlag for at fortsætte skakklubben, men vi gør endnu et
forsøg. Vi agter ikke at skulle bruge lokaler til juniorskak stævner.
27-10-2014: Hej Jens
Så er B-fløjen Booket til de datoer, kontakt Tony på 72366064 for brik til døren,
mandag – fredag fra kl. 10.00 til 15.00
Med venlig hilsen
Klaus Peter Rønne Jensen
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Telefon:72366063
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