
ChessCamp 2003 – skaklejren i 2.HK  
[se også de 4 bulletiner fra lejren, der kan ses på vore arkivsider]
 
Uge 30 ... 20.–26. juli 2003

ChessCamp 2003 startede på sommerens hidtil varmeste dag, søndag den 20. juli med 25 
deltagere [8-15 år] i Møllevangslejren, der ligger ved Toreby på Lolland. Vejret holdt hele ugen 
med fint sommervejr. 

Tema var i skakkens, middelalderens og det sociale samværs tegn. En hel uge uden cameboy, 
computer, tv og mobiltelefoner.

Overlevelsesturen.
Af Tove Jakobsen.

Onsdag skulle vi traditionen tro på overlevelsestur. Solen skinnede fra en skyfri himmel, så det 
kunne jo ikke være bedre. De fleste lod regntøjet være hjemme. Vi fik drikkedunke og et æble 
med hver og blev som noget nyt i år, hentet af en bus.
Busturen varede dog ganske kort – nogle få minutter – så blev vi sat af ved en natursti. 
Gruppevis gik vi langs vandet, og min gruppe snakkede vi om det var en sø eller hvad, men 
fandt dog frem til, det måtte være Guldborgsund og vi nok stadigvæk var på Lolland, da vi ikke 
var kørt over nogen bro.
Efter ca. et kvarters gang nåede vi Middelaldercentret, hvor Liselotte og Lis allerede var 
ankommet. På det tidspunkt trak der mørke skyer over himlen, men optimismen var stadigvæk 
helt i top.
Efter nogle få minutters ventetid åbnede centreret, og vi blev lukket ind. Hver gruppe fik et 
spørgeskema. De første spørgsmål var lette, selv ikke spørgsmålet om hvilken ø Middelcentret, 
Nykøbing F. ligger på, og det skyldes måske, at der var børn fra Lolland i alle grupper. De 
næste spørgsmål var derimod sværere, og der måtte udforskes og spørges rundt i centret. Kl 
12 så vi den store blide blive fyret af og så gik turen efter mad, som vi selv skulle grille og 
dertil udmærket salat og brød.
Efter maden så vi ridderturnering og den lille blide blev fyret af. 
Kl. 15.45 gik turen hjem til lejren efter en dejlig dag, hvor vejret havde været perfekt – ikke 
regn og hverken for varmt eller koldt.

Opgaver til overlevelsesturen.

1. Hvilken ø ligger ChessCamp på i år?  Er det Falster, Møn eller Lolland?
2. Hvad hedder det vand vi går langs med? Er det Bronzetårnsund, Sølvspringersund  eller 

Guldborgsund?
3. Hvilken ø ligger Middelaldercentret, Nykøbing  Falster på? Er det Lolland, Falster eller Møn?
4. Hvor mange gange har der  været ChessCamp ( i år medregnet) ? Er det 2, 3 eller 4 gang?
5. Hvad hedder formanden for ChessCamp? Er det Poul Buhl, Nikolaj Buhl eller Liselotte 

Madsen?
6. Hvad hedder lejren i år? Er det Vikingelejren, Middelalderlejren eller Møllevangslejren?

Morgenløb: Der var en del aktivitet allerede tidligt hver morgen, der blev gabet og spillet 
morgenskak og så var der nogle, der løb en lille tur. 
Mandag 3, vi nævner ikke navne her
tirsdag  5,
onsdag 10,
torsdag  9,
fredag   14,
lørdag      9, der nævnes stadig ingen navne, men en dag lykkedes det at få 100 % deltagelse 
fra pigegruppen!!



Lejrturneringen gruppe 2.
Her deltog alle, der i den indledende lynturnering havde fået mindre end 5 point.
Det lykkedes for alle at vinde mindst et parti. Der var et tilbud om at skrive ned, notere træk 
for træk i hvert parti, men det var kun få, der havde mod på det. Stefan skrev dog alle sine 
partier ned, og derfor var han altid med i det parti der trak længst ud i gruppen. Når man 
skrev ned, havde man 45 minutters betænkningstid mod ellers 30 min. til hele partiet.
Efter 3 runder lagde Kristoffer sig alene i spidsen, og her blev han liggende og sluttede som nr. 
1 med 7 point af 7 mulige. Stefan blev nr. 2 med 6 point, mens Jonas blev nr. 3 med 5 point. 
Samme pointantal fik Ole på 4.pladsen, men han havde en lidt dårligere korrektion. Det var en 
fornøjelse at se, hvordan alle kæmpede og spillede det bedste de havde lært. Hver 
turneringsrunde lå lige efter en halv times teori, og så var der fri leg indtil alle var færdige med 
at spille.

Robin

Møllevangs lejren 2003. 25 
deltagere

1 Nicklas Stenspil
2 Daniel Jakobsson
3 Mads Jensen
4 Sune Jakobsen
5 Jonas Klink
6 Mads B. Pedersen
7 Steffen Pedersen
8 Danni Olsen
9 Rasmus Hansen

10 Paw Pedersen
11 Kristian Kløft
12 Jens Neergaard
13 Elias Hvidsten
14 Lasse Dinesen
15 Peter Sørensen
16 Emil Larsen
17 Christoffer Christensen
18 Emilie Christensen
19 Ruben Pedersen
20 Henrik Jensen
21 Kristoffer Bitsch
22 Erik Lundbak
23 Ole Christensen
24 Kim Vadstrøm
25 Stefan Suadicani


