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Lejrturneringen
Af Martin
– alias kaptajn
Edward Teach
Traditionen tro var der lyn turnering
søndag aften, hvor resultaterne havde
indflydelse på hvilken gruppe man skulle
spille lejrturnering i.
Sidste års vinder af lejrturneringen Sune
Jakobsen var på forhånd favorit til begge
discipliner. Men sidste år gik det galt i
lynturneringen, så intet var sikkert. Det var
nemlig Daniel Jakobsson der lavede rent
bord med max i 2003.
I år skulle det vise sig at være en anden
som havde trænet lidt i årets løb. Det var
nemlig Emilie Christensen, som fik en 2.
plads i lejrturneringen sidste år.

Gruppe A
I år var det åbenbart blevet meget moderne at spille remis blandt nogle spillere,
13 ud af 42 partier i Gruppe A blev remis.
Det viste sig ”heldigvis for skakken” også
at det var dem der spillede på gevinst der
var med helt fremme.
Både Emilie og Sune lagde ud med 2 af 2
inden de stødte ind i hinanden. Daniel
spillede remis med Andreas Thim (som
skulle vise sig at være en svær spiller at
vinde over) i 1. runde. Så derfor var det
Emilie og Sune der skulle mødes først,
det trak Emilie sig dog bedst ud af. Daniel
måtte senere ned mod både Emilie og
Sune, så derfor var det et kapløb mellem
Emilie og Sune. Emilie spillede senere
hen remis mod både Andreas og Mads,
især partiet mod Mads var meget
spændende.
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Lejrchefen
flankeret af de
to lejrmestre –
Sune (tv) og
Emilie (th),
meeen Emilie
står med
pokalen fordi
hun vandt deres
indbyrdes parti.

Emilie afslog et remis tilbud, selvom hun
stod i underkanten i et springer mod
løber slutspil. Og kom senere til at stå til
gevinst. Men det ebbede fortjent ud i
remis.
Da det hele skulle afgøres viste det sig at
Emilie og Sune havde nøjagtig samme
korrektion, men da Emilie havde vundet
det indbyrdes parti, snuppede hun pokalen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Emilie E. Christensen ............
Sune Jakobsen.........................
Daniel Jakobsson....................
Andreas Thim .........................
Mads Tudvad ..........................
Christoffer E. Christensen .....
Lasse Dinesen..........................
Stefan Suadicani.......................
Frederik Jensen........................
Steffen Petersen .......................
Jens Neergaard ........................
Kristoffer Joanesarson ...........

6
6
4½
4
3½
3½
2½
2½
2½
2½
2½
2

Gruppe B
Her var det sidste års gruppe A spillere
Paw og Henrik der hele tiden var et skridt
foran de resterende. Men Henrik måtte
ned mod Shawn, så Paw kunne tillade sig
at tage et par remiser til sidst. Og dermed
vinde på korrektion.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Paw Petersen............................
Henrik Jensen..........................
Shawn Holst............................
Bjarke Gregor ..........................
Mikkel Wilki Hasbo................
Peter Sørensen .........................
Simon E. Christensen ............
Ole Christensen.......................
Klaus Maagesø........................
Kristian Hersom Kløft...........
Emil Wly Larsen .....................
Søren Geertsen ........................
Casper Christensen .................
Julius Mølvig...........................

5½
5½
4½
4½
4
4
3½
3½
3
3
2
2
2
2

10

The History of ChessCamp

Sommeren 2004

Paw får overrakt pokalen for førstepladsen
i B-gruppen af kaptajn Morgan.

Erik får overrakt pokalen for førstepladsen
i C-gruppen af kaptajn Morgan.

Gruppe C

Et parti

Her så det længe ud til at være David som
skulle rende med sejren da han slog sin
nærmeste konkurrent Erik i 3. runde.

Her skal vi se et af remis partierne fra
gruppe A, men det er dog et af dem hvor
der blev kæmpet lidt.

Men det satte Thor og Hans Kristian en
stopper for da de vandt over David i
henholdsvis andensidste og sidste runde.
Så Erik kørte den hjem ved at vinde de
resterende partier.

o Mads Tudvad
n Kristoffer Joanesarson

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Erik Lundbak.......................
Simone Petersen...................
David Slotsgaard ..................
Emil Jensen..........................
Thor Junker..........................
Hans Kristian Møller...........
Danni Olsen .........................
Jonas Slotsgaard...................
Victor Suadicani....................
Malthe Hersom Kløft..........

6
5
4½
4½
4
4
4
1½
1
½

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

e4, e5
Sf3, d6
Lc4, Sc6
Sc3, Le6
Lxe6, fxe6
d3, Sg-e7 (6…Le7 ser mere naturligt
ud)
Lg5, g6? (Taber en bonde, 7…Dd7
med lang rokade til følge var bedre)
Lf6, Tg8
0-0? (Der var bondegevinst med
9.Sg5! hvor enten bonden på e6 eller
h7 ryger) 9…Lg7
Lxg7, Txg7
Dd2 (Med ideen Dh6), Sg8

The History of ChessCamp

11

12. d4, (Ikke et træk man er glad for at
spille, da det retter sorts dobbeltbonde ud, men på den anden side set
er det også svært at se hvordan hvid
skal komme videre hvis han ikke åbner
spillet) 12…Sxd4 (Her var 12 …g5!?
interessant. Ideen er 13. dxe5, g4
14.Sd4, dxe5 15.Sb3, Dxd2 16. Sxd2,
Sd4 17.Ta-c1, b5 hvor sort mindst har
lige spil).
13. Sxd4, exd4
14. Dxd4, e5
15. Dc4 (Db4 var skarpere da det truer på
b7), Dd7

XABCDEFGHY
8r+-+k+n+(
7zppzpq+-trp'
6-+-zp-+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+Q+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
16. Ta-d1 (16.f4 var bedre, da det hvids
tårne godt spil i f-linjen, eller d-linjen
hvis sort ikke slår igen), 0-0-0
17. Da4? (Nu udligner sort, 17.f4 var stadig svagt fordelagtigt for hvid), Dxa4
18. Sxa4, Sf6
19. Sc3, Tg-d7
20. f4, Sg4
21. Td3, exf4
22. Txf4, Se5
23. Td4, Tf7
24. Txf7, Sxf7
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25. Sd5, Sg5
26. h4, Se6
27. Td3, Sc5
28. Td4, Te8
29. Sf6, Se6? (Taber en bonde, 29…Te7
var nødvendigt, hvor sort har en
minimal fordel)
30. Tc4? (30.Txd6, Te7 31.Td2 vandt en
ren merbonde, nu er det hvid der har
ryggen mod muren), Te7
31. Tc3?! (31.Sd5, Tf7 32.Kh2 er bedre
pga. ”se næste note”), Sd4
32. Tc4, Te6? (Nu udligner hvid let,
interessant og godt var 31…Sd2+
32.Kf1, b5 33.Tb4, c5 34.Txb5, Sd4
35.Ta5, Tf7 og springeren er bundet.
Et bedre forsøg for hvid var 32.Kh2,
men efter 32…Tf7 ser det heller ikke
for godt ud).
33. Txd4 (lige spil), Txf6
34. g3, c5
35. Td3, Kc7
36. Kg2, h5
37. Tf3, Te6
38. Tf4, Kc6
39. Kf3 = ½ - ½

KkQq
NnLlRr
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Overlevelsesturen
Af Tove
– alias kaptajn
Anne Bonny
Det var en flok meget små og unge skakspillere, der dominerede denne morgen.
De, der var med første gang, var lidt matte
i sokkerne og nogle ville helst hjem. Vejret
var ikke med os, men lejrchefen ringede til
færgen og fik udsat starten to timer.
Nekselø var umulig at få øje på. Det havde
regnet det meste af natten, og hvad værre
var, det så ikke ud til at regnen ville stoppe
lige med det samme. Måske derfor var det
let at få plads til os alle på en senere færge.
Nu havde vi to timer, som vi udnyttede til
at få holdlynturneringen færdigspillet.
Så gik turen mod havnen og vi kom til
Nekselø hvor vi delte os i tre grupper med
to ledere i hver. I starten var det en smule
støvregn, men det ophørte, og vi fik fint
vejr til resten af turen. Det var en lille ø,
med meget høje bakker og stejle skrænter
ned til vandet. En rigtig sørøverø.
Her skulle vi lave dagens ”level”. Der var
spørgsmål om øens navn, om naboøernes og mange andre spændende ting
blandt andet et skrabelod, der stillede
meget store krav til opfindsomheden. Alle
skulle også sjippe, blæse ballon og der
skulle laves en sang.
Alt imens vi gik øen rundt. De fleste med
godt våde fødder.

Enten var man våd fordi ens sko havde
taget vand ind – eller også var ens fødder
våde af sved efter en lang tur indespærret i
gummistøvler.
Dagens højdepunkt var madpakken, som
Lis havde forberedt til mindste detalje. En
slikpose. Her gik alle og troede, at man
skulle overleve på et æble og en flaske
vand. Så var der sandelig også to pakker
kanelgifler som dessert efter en pakke
rugbrød, pålæg, æg og en pakke
pålægschokolade.
Klokken 16.30 havde vi sat færgen stævne
igen, og det var en flok trætte sørøvere,
der vendte tilbage til lejren, i lidt spredt
fægtning – alle havde overlevet, og alle var
glade og stemningen var høj, som efter et
rigtigt sørøvertogt.
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Desværre var de andre 5 gruppers indlæg ikke blevet afleveret og gemt, så det bliver kun til
denne ene sang på skrift.

Sørøvervisen
Vi er sørøvere og
Vi kan lide at drikke rom
Men vores mave er fuldstændig tom
Vi kan lide at kapre
Og bruge vores sabler og alle vores skud
Men vi kan stadig drikke hjernen ud
Vi kan lide og røve folk med vores egen dolk
Henry Morgan kommer hen og vi banker ham igen.
Og Anne Bonny, hun er vores honny, men hun er også funny.
Desværre havde vi ik´ skrevet så meget
Så nu lukker I bare arret.
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Mangekampen
Af Morten
– alias kaptajn
William Kidd
Igen i år var der en mangekamp for alle de
aktiviteter der ikke er med i level
konkurrencen. Det er både skakaktiviteter
og fysiske aktiviteter – og stafetskak endda
med begge dele! Denne klassiker på
ChessCamp er altid underholdende, men
samtlige ledere vil nok give mig ret i at
partierne ikke er for kønne. Brikker kan stå
i slag, men flere spillere stresset af uret og
holdkammeraterne overser det alligevel
gang på gang, og en brik kan rykkes frem
for af næste spiller blive rykket tilbage
igen. William Kidd og Samuel Bellamy
viste bedst teamwork og delte sejren i
denne disciplin.
Per Bromann var ikke fast leder på lejren,
men ud over skrælle kartofler lavede han
også nogle lege, der indgik i mangekampen. Der var både sjipning, stafet,
præcisionsskydning, kimsleg (huskeleg)
og bowling. Klart bedst var Anne Bonny,
mens Edward Teach og Henry Morgan
kæmpede tæt om andenpladsen, som
Edward løb af med.
Selvom der i pauserne blev spillet rigeligt
med fodbold havde vi også en fodboldturnering, der kørte samtidig med en
petanque- og en rundboldturnering. De
spillede ialt 3 runder, og selvom det var så
forskellige discipliner var det de samme
hold, der var gode til det hele.

Med undtagelse af Anne Bonny, der vandt
i petanque, men ikke var gode til det andet
og Francis Drake, der ikke kunne finde ud
af petanque, men vandt rundbold. Samuel
Bellamy var gode til det hele: nr. 3 i
petanque, nr. 2 i rundbold og 1 i fodbold.
Også William var dygtige med 2. pladser i
fodbold og petanque og en tredjeplads i
rundbold selv om de tabte sidste kamp
med hele 34-0!
Derimod var det ikke Edward Teach og
Henry Morgans favoritdiscipliner, selvom
de – som de andre – sikkert havde det
skægt med den altid prestigefyldte fodboldturnering, den hårde og uretfærdige
dommer og opkaster (bvadr!) i rundbold
og petanquespillet, som de færreste sikkert
har spillet før.
Hvad Edward Teach ikke kunne i udendørsaktiviterne kunne de derimod på
skakbrættet. Selvom de havde 3 C-spillere
på holdet fejede de al modstand til side i
den sædvanlige holdlynturnering, mens
de blev nr. 2 i den nye timeglas-skakturnering. Timeglasskak kan kun lade sig
gøre med de nye elektroniske ure, hvor
hver spiller starter med et minut, men så
får den tid modstanderen bruger!
Ellers foregår det ligesom holdlyn, hvor
den bedste fra det ene hold møder den
bedste fra det andet hold. Nr. 2 møder nr.
2 osv. Det var Edward Teach som sagt
bedst til, selvom det var Francis Drake, der
tog førstepladsen i timeglasskak. Også
Anne Bonny var gode her, mens William
Kidd, Henry Morgan og Samuel Bellamy
var lige dårlige.
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En anden skakaktivitet var piratskak også
kaldet enøjeskak eller kukskak. De seriøse
skaktrænere rundt omkring i hovedkredsen synes nok ikke om det, men det gør
børnene. Det er ret simpelt. Man starter
som i normal skak, men pludselig stopper
spillet og en af lederne opfinder den ene
sindsyge regel efter den anden, som
vender fuldstændig op og ned på spillet.
Måske ryddes c-linjen eller bønder rykker
som løbere. Måske rykkede tårne som
springere eller måske skulle brættet
vendes, hvilket altid fremkaldte glædes- og
vredesudbrud. Samtidig kunne man
risikere kun at få et kvart point for remis
eller ¾ for sejr. I sidste ende var Henrik
Jensen bedst, mens det samlet set var
Samuel Bellamy, der var bedst foran
William Kidd og Anne Bonny.
Sidste skakaktivitet var simultanskak, der
var arrangeret således at A og B gruppen
spillede den ene dag mod Thomas,
Martin og Jonas, mens C-gruppen spillede mod Robin dagen efter. Imens de
ældste spillede, var der sækkevæddeløb og
frisbeegolf for C-gruppen. Holdene skulle
samle point til mangekampen ved at få 1
point per træk man spillede, så
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det gjaldt om at holde ud så længe som
muligt. Desuden fik de point hvis de fik
remis eller vandt. Der var 2 der vandt hos
de ældste: Sune og Daniel, mens Andreas
og Bjarke fik remis. Robin havde endnu
større problemer, da han kom i tidnød
flere steder og tabte derfor et par partier.
Samlet Edward Teach bedst, mens Francis
Drake og Anne Bonny fik anden- og
tredjepladsen.
Samlet set var det en meget tæt mangekamp. Kun Henry Morgan var langt
bagefter med samlet 20 point. Måske
satsede de alt i level konkurrencen?! Tæt
kamp var der om 4. pladsen, hvor
Edward Teach med 31 point var bare 1
point bedre end William Kidd.
De 3 første pladser gav medaljer og her var
kampen virkelig tæt. Kun 2 point skilte
nr. 1 fra nr. 3. Anne Bonny endte med
guldmedaljerne, da de fik 36 point, mens
Francis Drake med 35 point fik sølv. Altså
måtte Samuel Bellamy trøste sig med
bronzemedaljerne. Ved præmieoverrækkelsen viste det sig dog at der var præmier
til alle, så alle fik noget ud af mangekampen – ud over fornøjelsen, altså.
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L

L

L

L

L

Timeglas

L

6
1
4
3
5
2

Piratskak

L

2
6
5
3
4
1

Pers
boldlege

L

2
4
6
1
5
3

Simultan

L

5
4
1
6
3
2

Stafetskak

L

Petanque

Anne Bonny
Francis Drake
Samuel Bellamy
Edward Teach
William Kidd
Henry Morgan

1
2
3
4
5
6

Rundbold

Nr. Hold

Fodbold

Holdlyn

Mangekampen
3
5
3
1
5
1

4
5
3
6
1
2

6
2
3
5
1
4

4
2
6
1
5
3

4
6
3
5
1
2

L

L

L

L

L

Point
ialt

36
35
34
31
30
20

L

L

Level-konkurrencen
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Points
Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag I alt

1
2
3
4
5
6

Henry Morgan
Anne Bonny
Francis Drake
Edward Teach
Samuel Bellamy
William Kidd

30
25
25
30
20
30

20
25
20
20
30
25

20
35
30
25
20
25

50
45
40
25
35
30

25
15
20
30
20
15

145
145
135
130
125
125

