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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.  
Som vi aftalte på generalforsamling, hvor vi sidst var samlet, at klubben består endnu 
en sæson og spiller med i externe turneringer samt muligvis holdturneringen. Der blev 
indbetalt kontingent i juni måned, så kassereren fortsat kunne betale vores regninger. 
Regnskabet er ved at være klar for året 2016 og det forventes at give et overskud på 
godt 1.200 kr. Vi lander på en formue på ca. 6.700 kr. Se vedhæftet fil med budget 
2016. På generalforsamlingen 2017 (tirsdag den 25.april) vil vi igen drøfte klubbens 
fremtid, kontingent og aktivitets niveau.  
 
Vi er ved året udgang 10 medlemmer: 3 voksne + 2 pens + 2 børn + 3 juniorer.  
 
Vi har desværre ingen hold med i holdturneringen for første gang i klubbens levetid, 
men vi må jo se realiteterne i øjnene. 
 
En del af medlemmerne deltager i åbne turneringer, hvilket er meget glædeligt! 
 
6-11. september 2016. Holbæk Løvfald: 
Erling Bruun: Gruppe 4. Opnået 2 p. (4 kampe) 2. plads. Ro 1719. Rn 1713 
Brian Holm Nielsen: Gruppe ”max 1300”. Opnået 2 p. (6 kampe) 6.plads. Ro 923. Rn 932 
Marcus Juul Nielsen: Gruppe ”max 1300”. Opnået 6 p. (6 kampe) 1.plads. Ro 1224. Rn 1332 
 
30. september – 2. oktober 2016 DM i skak for ungdom. U 12: 
William Ellegaard Christensen: Opnået 3,5 p (7 kampe). 12.plads af 24. Ro 1283. Rn 1315 
 
23. august – 6. december 2016: Holbæk efterår: 
Erling Bruun: Opnået 6 p. (11 kampe). Ro 1713. Rn 1722 
Brian Holm Nielsen: Opnået 1 p (11 kampe). Ro 923. Rn 905 
Marcus Juul Nielsen: Opnået 6,5 p (11 kampe). Ro 1262. Rn 1255 
 
Jyderup Skakklub (Tornved Skakklub) har opdateret sin hjemmeside med arkivet. Nu med 756 
pdf filer med resultater, medlemsblade mm. Scanningen af Kina bøgerne (de håndskrevne 
protokoller 1972 til dato) er jeg også i færd med. Forventer at dette projekt bliver færdiggjort i 
foråret 2017, som også udgives på hjemmesiden. Herefter kan samtlige protokoller fra 1972 
afleveres til lokal historisk arkiv, hvis de er interesseret. Vi har jo for år tilbage afleveret den 
første protokol 1929 til 1972 samt CD rom med de scannede sider. 
 
Det er med andre ord alligevel en positiv og optimistisk formand, der slutter dette 
nyhedsbrev og håber alle er godt tilfreds med skakklubben, om end vi stadig kører på 
vågeblus.  
 
Venlig hilsen 
Jyderup Skakklub 
v/Jens Lundberg 
6078 9257 (sms) 
jelu@bakara.dk 
 
 


