
Chess Camp 2005 blev afholdt på Christianssæde Centret nær Rødby.

Det er en af ideerne med lejren, at den hvert år afholdes på et nyt sted. På den måde bliver det aldrig
det samme. Der går lidt tid med at finde sig til rette, og indholdet bliver også forskelligt fra år til år.
Deltagerne ved, at der bliver en overlevelsestur, og at der startes med en lyn-turnering, samt at der vil
blive en 7-runders lejrturnering. Den 5. lejr blev ingen undtagelse. 34 forventningsfulde børn og unge
mødte op og fik set, hvor de skulle sove, og hvem de skulle dele grupper med. Lejren var inspireret af
”Ringenes  Herre”,  hvilket  prægede  gruppenavnene.  Man  spiser  i  sin  gruppe,  og  grupperne  kæmper
indbyrdes mod hinanden, men i værelserne bor og sover man delt efter alder. I år var der både en gang
med værelser til de små, og en med værelser til de store, så der ikke var nogen, der blev generet af
forskellige sengetider.
Lyn-turneringen  blev  vundet  af  Sune  Jakobsen,  Brydebjerg  med  6½  point.  Han  vandt  også
lejrturneringen  men  her  med  7  point  af  7  mulige,  mens  Andreas  Thimm,  Snekkersten  og  Daniel
Jakobsson, Ringsted, kom på de næste pladser med 4½ point. 

Daniel  fik  en  nystiftet  vandrepokal  for  særlig  social  og  hjælpsom  adfærd.  Pokalen  er  skænket  af
Vestsjællands Amt til minde om lejrens stifter, Liselotte Madsen, Ringsted. 
I B-gruppen vandt Kristoffer Joanesarson, Helsingør med 6½ point foran Simon Christensen, Jyderup, der
fik 5½ point og Shawn Holst, Næstved, der sluttede med 5 point. I C-rækken fik både Emma Christensen,
Borup  og  Mikkel  Frederiksen,  Næstved  6  point,  mens  Andreas  Vejlstrup,  Rødby  opnåede  5  point.
Korrektion afgjorde slutstillingen til fordel for Emma. 



Der blev spillet ”Grankogleskak”, Timeglasskak, Stafetskak og meget andet. Der var også aktiviteter, der
ikke havde noget med skak at gøre.

”Mangekamp”  blev vundet af ”Menneskene”, der fik 43½ point. Det gav en guldmedalje, mens der var
sølv til ”Dværgene” med 41 point og bronze til ”Orkerne”, der sluttede med 41 point.
I årets Level-konkurrence, hvor der kun var en ting, der havde med skak at gøre, nemlig at sætte brikker
op  eller  pakke  dem  sammen  i  et  stafetløb,  hvor  man  den  ene  vej  skulle  have  bind  for  øjnene.
”Hobitterne” og ”Elverfolket” kom i semifinalen, og det blev ”Elverne”, der skulle kæmpe indbyrdes om at
blive den første skakspiller i ”Ringen”. Her vandt Simon Christensen, Jyderup foran Rasmus Vedel, Rødby.
Det vigtigste var som altid de mange venskaber der blev vundet i løbet af lejren. Det er noget, der
huskes, når der er Grand Prix Stævner og andre skakstævner i løbet af den kommende sæson. Der var 9
ledere med til  at gøre ugen spændende og indholdsrig. Overlevelsesturen måtte flyttes fra onsdag til
torsdag, så vi på den måde slap for, at det helt druknede i regn. Alle tog det med godt humør, også selv
om køkkenpersonalet gik hjem torsdag. En flink heks fra skoven kom og serverede mad til alle grupper.
De skulle bare lige synge en lille, selvlavet  sang for hende. Der var jubilæumsfest fredag og her fik alle
en T-shirt. Hele holdet iført disse herunder.
Lejrchef Robin Jakobsen


