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Jule nyhedsbrev fra Jyderup Skakklub
Her kort tid før jul og nytår vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle
medlemmer og støtter i Jyderup Skakklub en glædelig jul og godt nyt skak år.
Det har været lidt op ad bakke for klubben i det forløbne år.
På generalforsamlingen 2015 ønskede alle de tilstedeværende dog, at klubben skulle
fortsætte. Det var helt nødvendigt at alle betalte kontingent for 2015. Det kom i hus
den 1.juli. Tak for det.
Regnskabet er ved at være klar for året 2015 og det forventes at give et lille
underskud på godt 500 kr. Vi lander på en formue på ca. 5.500 kr. Beløbet burde
være stort nok til at dække udgifter til DSU kontingent for de 2 første kvartaler og
kørselsudgifter til holdet. På generalforsamlingen 2016 (tirsdag den 26.april) vil vi
igen drøfte klubbens fremtid, kontingent og aktivitetsniveau.
Vi er ved året udgang 12 medlemmer: 3 voksne + 3 pens + 3 børn + 3 juniorer.
En del af medlemmerne deltager i åbne turneringer samt skoleskak, så helt stille står
skakken ikke i Jyderup. William havde et godt DM i skoleskak, vandt DM i lyn og var
0,5 p. fra 2 pladsen i hovedturneringen. Svend vandt en 1.plads i Holbæk!
Vi har hold med i holdturneringens C række, hvor vi har spillet 3 runder. Tilbage står
endnu 3 runder i foråret med udekampe. Vi håber at få lidt points med hjem. I
tabellen står vi pt. desværre sidst, så vi har alt at vinde, intet at tabe. De to første
holdkampe, hvor jeg deltog som dommer, gik det egentlig meget godt for Jyderup
holdet. Der blev kæmpet helt energisk til sidste brik stod på brættet. Sådan skal
indstillingen være i skak!
Det er med andre ord en positiv formand, der slutter dette nyhedsbrev og håber alle
er godt tilfreds med skakklubben, om end vi stadig kører lidt på vågeblus.
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