Jyderup Skakklub
Onsdag den 7.oktober 2015 kl. 17.00
Nyhedsbrev Jyderup Skakklub
Cc: medlemmer i Jyderup Skakklub, holdturneringslederen,
hovedkredsbestyrelsen, Faxe, Haslev, Kalundborg, Næstved, Nykøbing Sj.,
Skovbo og Sydøstlollands skakklubber.
Efter at have afholdt medlemsmøde (via mail den 5.oktober) har klubben
besluttet at trække sig fra holdturneringen i hovedkredsen, hvor vi
tidligere var oprykkere til A-rækken.
Nogle uddybende kommentarer:
Klubben har afholdt generalforsamling i april 2015, hvor det blev besluttet at vi
ville forsøge at deltage i holdturneringen 2015-2016.
Efter kontingent opkrævning ultimo juni viste det sig at 3 medlemmer blev
udmeldt. Vi er stadig 12 medlemmer tilbage. En del passive (4), men
forventede stadig, at det kunne arrangeres at vi kunne stille 8 mand i A
rækken.
Derfor meldte formanden holdet til holdturneringslederen ultimo august inden
hovedkredsen bestyrelsesmøde.
Primo oktober kunne vi se tavler og kampdage. Desværre kunne formanden
ikke tidligere se de korrekte data eller indberette holdstyrkeliste før en
alternativ browser blev taget i anvendelse.
Nu kunne jeg se hvilke hjemme- og udekampe, vi var blevet tildelt. Ingen
kritik af holdturneringslederens opsætning af kampe. Ved selv i min tidligere
karriere som administrator i holdturneringen, at det var svært at dele sol og
vind lige. Nogle skal have 4 eller 5 udekampe, før det kan gå op.
Formanden (Jens Lundberg) måtte skrive til medlemmerne i skakklubben, at
han formentlig kun kunne deltage i 3 tirsdags kampe (2 hjemme og 1 ude mod
Skovbo) og ikke mandage, som de fleste klubber anvender. Denne besked fik
”snebolds effekten” til at gå i gang. Nu bad flere forældre om at deres børn
heller ikke kunne deltage på grund af de lange afstande til udekampene. Heller
ikke søndags kampe virker særligt motiverende for vore spillere.
Vi synes det var bedst i så god tid som muligt at melde klart ud. Om det kan
lade sig gøre at få et andet hold ind som erstatning for os kan jeg ikke
vurdere, men det må være op til holdturneringslederen og hovedkreds
bestyrelsen.
*) Jyderup Skakklub ønsker heller ikke plads i hverken B eller C rækken.
Motiveringen og stemningen for at spille almindelig holdskak vurderes som
helhed i klubben at være på lavpunktet og opgivende. Vi har endnu ikke taget
stilling til om vore juniorer deltager i junior holdturneringen, men det kunne
være en mulighed.
Vi vil meget gerne undskylde for den store ulejlighed vi herved har forvoldt og
håber at kunne vende tilbage til holdturneringen en anden gang.
Med venlig hilsen Jyderup Skakklub, v/Jens Lundberg
*) Holdturneringsleder anmodede om at vi alligevel stillede op i holdturneringen. Der kunne skaffes plads
til os i C-rækken. Efter en rundspørge hos forældrene til vore skakbørn så det ud til at kunne lade sig
gøre. Mindre afstande og kortere betænkningstid for spillet. Derfor deltager vi alligevel i holdturneringen.

