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ChessCamp 2002 – skaklejren i 2.HK
Uge 30 ... 21.–27. juli 2002
Det er meningen, at lejren skal ligge et nyt sted hvert år men dog i 2. HK. Lejren debuterede sidste år på Falster, men afholdes i år på
halvøen Reersø syd for Kalundborg.
Lejren ligger i udkanten af et sommerhusområde lige ud til Storebælt. Der er gode faciliteter i huset og mulighed for udendørs boldspil
m.m.
Der er plads til 32 drenge og piger på lejren, og der er egentlig ingen aldersgrænse opad. Nedad skal deltagerne i hvert fald være fyldt 8 år
ved lejrens afholdelse.
Bag lejren står foreningen ”Chess Camp”. Et udvalg af kendte skakfolk fra 2. HK er at finde i bestyrelsen for denne forening, og ud over
bestyrelsen er der en masse flinke og rare mennesker med og uden skakbaggrund, der giver en hånd med i afviklingen af lejren
Vi glæder os til at præsentere et righoldigt og spændende program, som vil indeholde mange og meget forskellige aktiviteter. Vi kan allerede
nu røbe, at en del af dem vil relatere til Kina !
Alle deltagere starter den første dag på ”level 1” og bliver hver dag udsat for en række udfordringer, der fører videre til næste ”level”, som
foregår næste dag. Hvem får Chess Camp’s lejrtrofæ i år 2002? Hvem bliver den første skakspiller på ”muren”?
Vi skal selvfølgelig spille en masse skak – der bliver lejrturnering, teoriundervisning, simultan og lynskak – men der er også konkurrencer i
mange andre discipliner. Vi skal på overlevelsestur, og der bliver også rig lejlighed til at bade, spille bold og hygge sig
Deltagelse i lejren koster 700 kr. Heraf er 350 kr. depositum, som skal indbetales ved tilmeldingen (depositum refunderes ikke). Den 10.
maj 2002 er absolut sidste frist for tilmelding! Samme dato skal hele deltagergebyret (i alt 700 kr.) være indbetalt. Ved framelding efter 10.
Maj tilbagebetales deltagergebyr ikke. Endeligt lejrprogram udsendes til samtlige deltagere ultimo juni indeholdende kørselsvejledning,
huskeliste og andre praktiske oplysninger.
I løbet af september får deltagerne tilsendt lejrdagbogen ”The History of Chess Camp 2002”.
Hvis du vil vide mere, kan du henvende dig til foreningen Chess Camp’s formand, hvortil tilmelding også sker:
Liselotte Madsen,Tinggade 3, 2. th ,4100 Ringsted ,Tlf.: 57 67 45 05,Email: llm@heaven.dk
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