Nykøbing Sj. Skakklub
Referat af formandens beretning for sæsonen 2017 – 18
Medlemmer:
I efteråret 2017 meldte Ole Therkelsen sig ud af klubben. Lasse Holst melder sig også ud af klubben nu, og det
samme gør Claus Jensen.
For få uger siden døde Asger Hansen. Bisættelsen foregik i Holbæk, hvor Villum og jeg mødte op. På klubbens
vegne var der sørget for en bårebuket og kort med teksten: ”Tak for godt samvær gennem årene./ Nyk. Sj.
Skakklub”.
Klubbens medlemstal er hermed nede på 21.
Anlægsønsker i Aktivitetscenteret:
Den nye leder af biblioteket, Jesper Bertelsen har holdt møde med brugerne af Pakhuset m.m. Mødet fandt sted
den 7. februar, og ca. 30 personer deltog i mødet. Det er tanken at afholde flere af den slags møder.
Jesper vil gerne imødekomme de fleste af vore ønsker for Aktivitetscentret, men skal lige finde nogle penge først.
Nyt fra hovedkredsen:
Henning Jakobsen fortsætter som holdturneringsleder.
Resultater fra vinterens holdturnering:
Mesterrækken: Køge 2 rykker op, medens Nykøbins Sj. 1 rykker ned.
B2-rækken: Dragsholm rykker op, medens Nykøbins Sj.2 rykker ned.
C2-rækken: Køge 4 rykker op, medens Nykøbing Sj. 3 placerede sig i midten af feltet.
Plan for holdturnering 2018-19:
A, B og C rækker spiller i følgende uger: 44 - 47 – 50 – 3 – 5 – 9 – 11
Vi kan stille med et hold i A-rækken og to hold i C-rækken.
Som tidligere vil Jan ringe rundt for at høre, hvem der ønsker at deltage i holdkampe og efterårsturnering.
Derefter tilmelder bestyrelsen hold til holdturneringen, og sammen med Villum planlægges efterårsturneringen.
Enkeltpræstationer ved sæsonens kampe:
Turnerin
ger
Efterår
2017
Julelyn

Forår
2018
Holdturnering*

Præmier
125kr/75 kr.
125 kr./75 kr.
125 kr./75 kr.

A
B
C

Gave for 100 kr.
Kun symbolske
præmier.

Ingen præmier

1. plads

2. Plads

Ove W. (87%)
Per Tolshave (50%)
Jørgen K. (56%)

Jan G. (75%)
Flemming Nielsen (50%)
Per D. (55%)

Ove Wagner

Peter Holst

A
Ove Wagner (90%)
Jan Gottfredsen (78%)
B
Kjeld Madsen (58%)
Flemming Nielsen (56%)
C
Per Dornonville (56%)
Jørgen Kjelstrup (44%)
Jan 58% score og Peter 50% score - begge i Mesterrækken.
Flemming 50% score (i M+B+C).
Bjarne Madsen 75%, Per Dornonville 50% og Villum 50% score alle i C-rækken.

Hvem
overrækker

Hvornår

Flemming

Ved/efter
julefrokosten
Efter
lynturneringe
n

Jan køber og
overrækker

Villum og
Thomas
Nævnes i
beretningen

Årets
Gave eller klipning?
Bjarne Madsen vandt 142 ratingpoint.
Jan sørger for
Springer
præmie
*Spillere med mindst 50% score og deltagelse i mindst 50% af rækkens kampe fremhæves i beretningen.

Ved GF

Ved GF

Ved GF

Flere enkeltpræstationer ved holdturneringen kan findes her: 2-hk → Holdturnering → Række → Klub → Spiller

Pokalskak
For første gang i en del år har fire af vore spillere også deltaget i 2-hk´s Pokalskak, som i år fandt sted i Sorø
søndag den 29. april.
De fire spillere er Michael, Peter, Leif og Allan.
Allan fortæller at de klarede sig så godt, at de var tæt på at gå videre i Landspokalfinalen 20/5 i Svendborg.

Generelt:
Sæsonen 2018 – 18 har budt på både op- og nedture, men som alle sunde planter bøjer vi af for blæsten og rejser
os flot igen. Det vigtigste er at bevare det gode humør og lysten til at spille skak, og der er vi som klub langt
fremme i skoene.

Nykøbing den 04/6 – 2018

Referent:
Flemming Nielsen

