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I Skovbo kan vi også hygge   

Sæsonafslutningen i Skovbo Skakklubs juniorafdeling løb af stabelen i tirsdags. Dette var kun for dem der spiller "i den rigtige
klub" om tirsdagen inden de voksne. 17 børn har der været i løbet af vinteren og de 16 dukkede op og havde slæbt 17
søskende med og 29 forældre. Så der var fyldt op i salen = 62. 

De to kvinder i forgrunden (Britta med front til og Vibeke med ryggen til ) havde lige fremstillet spaghetti med kødsovs til alle
og bagt kager til kaffen !!! Det er jo nemt at holde gang i en klub med frivillige nok at læne sig op ad.

 Forsamlingen lytter til de mange indslag

Vi havde arrangeret et tilløbsstykke af dimensioner. En kamp mellem de voksne og de unge, hvor de rutinerede kræfter fra
klubben sammen med flere forældre udfordrede de unge. De unge kunne have spillet til midnat - de blev ved med at ville
kæmpe trods tørre tæsk i de fleste tilfælde. Flødeboller var rusmidlet og der var rigeligt til alle børn og barnlige sjæle.

Hvis man kikker grundigt på billedet ( yderst til venstre med fronten til ) er det Danmarksmesteren fra Veteranklassen som
kæmper med mod børnene !!!  

Ind i mellem var der orientering omkring den forgange sæson og fremtiden. Henrik Mølvig (Xtra -Con ) er trådt ind som
sponsor for Bo Garner Christensen og dennes arbejde i klubben til næste sæson. Så en kapacitet til juniorarbejdet sammen
med Hans Dahl Pedersen ( to danmarksmestre !! ) har vi fået og det må også siges at være en forstærkning til vores
holdturnering ?? 

Børnene fik medaljer og pokaler. Medaljerne blev givet ud fra ratingfremgang under sæsonen og der var flere som fik guld
uden dog at have været med i topstriden - stolte det var de alle ( også dem med sølv og bronzemedalje ). 

Det må jo være et bevis på at skaklivet ikke behøves at være helt dødt i en klub - slet ikke hvis man har juniorer der har deres
gang i klubben ( og engagerede forældre ).  

Michael Espensen, Roskilde Skoleskak 
kildemateriale:"ME 10.05.2005"

© 2005 Dansk Skak Union. 2.hovedkreds. Redaktør Jens Lundberg.01:30   
  
 
  


