Chess-Camp i Havnsø uge 30 18-24 juli 2004
[se de 3 bulletin via arkivet]
En rigtig sørøverlejr.
Lejrchefens beretning.
På grund af Liselottes sygdom blev jeg valgt til lejrchef for Havnsølejren.
På det tidspunkt var det meste af lejren planlagt, så det var et nemt job, at tage mod de 36
forventningsfulde børn og unge, og få ugen til at førløbe, så de fleste af os kunne se tilbage på
nogle dejlige dage. Mit største problem var at få ringet ”pedellen” op, så vi kunne få gang i
lejrens køkken. At jeg måtte på skadestuen og vente i 4 timer og en tur på lægehuset med en
øregangsbetændelse er nærmest en tradition, og begge de, jeg var af sted med kunne
heldigvis gennemføre lejren.
Jeg vil derfor takke alle lejrens børn for en god og behagelig måde at være på, alle var flinke til
at tage hensyn til hinanden, og med en flok gode ledere og Lis og Nicolaj i køkkenet blev det til
en rigtig lejr, i sørøvernes tegn.
Der var allerede mange, der talte om næste års lejr – den femte – hvor skal det mon være –
og hvad kommer efter ”Rummet” - ”Muren” – ”Middelalderen” og ”Sørøverne” ??
Med tak til alle deltagere. Robin

Chess Camp 2004 onsdag – overlevelsestur.
Det var en flok meget små og unge skakspillere, der dominerede denne morgen. De, der var
med for 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 med 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 holdlyn-turneringen 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.

Deltagerliste til ChessCamp 2004
Nr Navn
År
By
1 Steffen Petersen 1994 Forlev
2 Paw Petersen 1994 Forlev
3 Simone Petersen 1996 Forlev
4 Kristoffer Joanesarson 1992 Helsingør
5 Stefan Suadicani 1992 Ringsted
6 David Slotsgaard 1995 Ringsted
7 Jonas Slotsgaard 1996 Ringsted
8 Lasse Dinesen 1993 Borup
9 Sune Jakobsen 1989 Sakskøbing
10 Hans Kristian Møller 1995 Sorø
11 Henrik Jensen 1991 Bjæverskov
12 Bjarke Gregor 1992 Ringsted
13 Simon E. Christensen 1995 Jyderup
14 Christoffer E. Christensen 1993 Jyderup
15 Emilie E. Christensen 1992 Jyderup
16 Danni Olsen 1991 Fårevejle
17 Kristian Hersom Kløft 1993 Korsør
18 Daniel Jakobsson 1989 Ringsted
19 Jens Neergaard 1988 Næstved
20 Mads Tudvad 1992 Haslev
21 Victor Suadicani 1996 Ringsted
22 Peter Sørensen 1989 Ø. Ulslev
23 Erik Lundbak 1995 Ø. Ulslev
24 Shawn Holst 1991 Næstved
25 Mikkel Wilki Hasbo 1992 Næstved
26 Emil W. Larsen 1994 Vemmelev
27 Malthe Kløft 1996 Korsør
28 Klaus Maagesø 1988 Nysted
29 Andreas Thimm 1989 Snekkersten
30 Frederik J. Jensen 1993 Jyderup
31 Emil Jensen 1995 Borup
32 Thor Grønberg Junker 1995 Borup
33 Julius Mølvig 1995 Borup
34 Ole Christensen 1992 Borup
35 Casper Christensen 1995 Borup
36 Søren Geertsen 1995 Borup
37 Evt. venteliste

