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Chess Camp 2005  

Uge 29 - 17.juli til 23.juli 2005 

På hovedkredsens bestyrelsesmøde (12.06) blev oplyst, at der endnu står 1 plads åben på årets
lejr. Den hurtige kan derfor nå at reservere pladsen!

Kontakt Robin Jakobsen på tlf 54 86 42 64 eller mail: sutoroj@mail.tele.dk
kildemateriale:"dd.mm.2005"

Resultat: Lejrchefens klumme:

Fredag aften dannede Christianssæde-Centret ramme for jubilæumsfesten under den 5. Chess
Camp. Det havde været en rigtig god uge for alle deltagere. En dårlig tå, et forslået øje og en
fibersprængning kunne ikke ødelægge det gode indtryk, og der var præmier til alle. Aftenens måltid
sluttede med en banannasplit. 

Herefter blev semifinalen i  Level-konkurrence, som ikke har noget med skak at gøre, afholdt. Der
var bl.a. vandstafetløb, blomsterstafet og spørgsmål om ledernes alder, bopæl og vægt! Her vandt
Elverfolket over Hobitterne. I finalen skulle Elverfolket til at kæmpe indbyrdes, og det blev en meget
spændende dyst, hvor Rasmus Vedel, Rødby blev nr. 2 og dermed meget tæt på at blive den første
skakspiller i Ringen. Vinder blev Simon Christensen, Jyderup.

Første aftens lynturnering blev vundet af Sune Jakobsen, Brydebjerg.

Sune blev også vinder af lejrturneringen med 7 point af 7 mulige. Der var 12 spillere i gruppen, og
alle spillede 7 runder. Andreas Thimm, Helsingør blev sammen med Daniel Jakobsson, Ringsted nr.
2 med 4½ point. Gruppen herunder blev vundet af Kristoffer Joanesason, Snekkersten med 6½
point foran Simon Christensen, Jyderup med 5½ point og Shawn Holst, Næstved med 5 point.
Endelig blev den sidste gruppe vundet af Emma Christensen, Jyderup med 6 point. Mikkel
Frederiksen, Næstved blev nr. 2, ligeledes med 6 point, mens Andreas Vejlstrup, Rødby blev nr. 3
med 5 point.

Mangekampen blev udkæmpet i samme grupper som level-konkurrencen med 6 deltagere i hver. De
lokale deltagere fra Lolland nævnt i parentes. Mangekampen er en blanding af sport, skak,
sangskrivning, gætterier og andre påfund, blev vundet af ”Menneskene”, (Andreas Vejlstrup og
Sune Jakobsen) med 43½ point foran Dværgene (Mads Pedersen) med 42 point og Orkerne (Kasper
Bernichov), der kom lige efter med 41 point. Herefter fulgte Spøgelserne (Peter Sørensen) med 34
point og Elverfolket (Rasmus Vedel) med 28½ point mens Hobitterne ( Elias Hvidsten og Erik
Lundbak) sluttede som nr. 6 med 23 point. 

Endelig var der uddeling af T-shirts med logo til alle deltagere. 

Der var en flaske vin og en æske chokolade  til Lis Christensen, Ringsted, der de sidste 3 år har
stået for madlavningen under lejren og en flaske vin til Isabella Knudsen, der var årets smilende og
humørgivende medhjælper i køkkenet. 

Årets overlevelsestur blev for første gang afholdt torsdag, da lejrchef og køkkenpersonale var bange
for, at turen ville være druknet i regn, hvis vi skulle have gennemført den om onsdagen.

Der var en gave til Tove Jakobsen, der er den eneste leder, der har gennemført alle 5
overlevelsesture som holdleder.
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