
ChessCamp 2005
SKAKLEJREN I 2. HOVEDKREDS

LIDT OM
CHRISTIANSSÆDE-CENTERET
Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Christianssæde Skov på det vestlige Lolland, i nærheden af
Christianssæde Slot. Lejren er i god stand og skulle vejret blive fugtigt, er der også god plads
indendørs. Der er selvfølgelig også grønne arealer med masser af plads til udendørs aktiviteter.
Kørselsvejledning er vedlagt.
Lejrens adresse er: Christianssædecenteret, Kristianssædevej 9 A, 4930 Maribo. Lejrens telefon-
nummer: 54 60 85 43.

LEDERNE
Der vil også i år være mindst 8 fuldtidsledere på lejren. Herudover vil andre komme og deltage
undervejs. Vi forventer selvfølgelig at deltagerne hører efter og retter sig efter, hvad vi siger til
dem. Alle ledere glæder sig til lejren – og til at møde dig!
Vi er: Robin Jakobsen (lejrchef), Tove Jakobsen, Thomas Flindt, Jonas Nilsson Martin Lind Mor-
tensen, Martin Bækgaard, Tom Jensen, Lis Christensen, Nicolai Buhl, Per Bromann og Poul Buhl.
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REGLER
ChessCamp er Mobiltelefon og Gameboy-fri zone, da det ødelægger det sociale engagement.
Telefonen på lejren er en mønttelefon, og lejrdeltagerne kan for 2 kr. få lov at ringe op, hvorefter
vi beder Jer ringe dem op (ved længere samtaler)! Telefonnr. bedes kun benyttet i begrænset
omfang, og vi er nok nemmest at træffe til spisetiderne
Vi gør opmærksom på, at også børn/unge kan pådrage sig et erstatningsansvar for skader, de
forvolder på andre mennesker eller deres ting. I en sådan situation er det Jeres egen ansvars-
forsikring, der skal dække. Såfremt der medbringes legetøj mm. på lejren er det på eget ansvar!
Der vil være få øvrige regler, som I vil få at vide løbende.
Lejrdeltagerne vil kun i tilfælde af evt. tilskadekomst, skadestuebesøg og lignende blive
transporteret i private biler.

LEJRBANK
Hvis du ønsker det vil der ved ankomsten være mulighed for at indsætte dine lommepenge i
lejrbanken. En gang dagligt kan du hæve hvad du ønsker til den pågældende dag og evt.
restbeløb udbetales ved hjemrejse! En gang dagligt kan du handle i vores lille kiosk. Det vil være
dejligt, hvis du sætter pengene i banken i samme ”stykker”, som du regner med at hæve dem –
så får vi ikke så mange vekselproblemer – tak. 

DELTAGERE
Her kan du se deltagerlisten. På grund af stor interesse har vi udvidet fra 30 til 36 deltagere, da
lejren også i år godt kunne rumme det! Et par afbud har dog gjort, at der p.t. kun er 34 deltagere
og dermed faktisk stadig to ledige pladser. Hele 23 af deltagerne var også med på lejren sidste år.
Listen kan evt. bruges til at arrangere fælles transport til og fra lejren.

Henrik Jensen Bjæverskov 5687 2357
Tobias Andersen Bjæverskov 5687 2337
Casper og Emma Christensen Borup 5752 2275
Lasse Juel Dinesen Borup 5752 2282
Steffen, Paw og Simone Petersen Forlev 5838 2001
Mads Tudvad Haslev 5638 0832
Kristoffer Bitsch Joanesarson Helsingør 4913 9781
Filip og Thomas Rossander Fyhn Jyderup 5920 9596
Frederik Jessin Jensen Jyderup 5927 7405
Christoffer og Simon Christensen Jyderup 5927 6869
Kristian Hersom Kløft Korsør 5835 2838
Jasper Jørgensen Næstved 5573 6676
Jens Neergaard Næstved 5577 3361
Mikkel Frederiksen Næstved 5573 8657
Shawn Holst Næstved 5573 6434
Bjarke Gregor Ringsted 5764 3574
Stefan og Victor Suadicani Ringsted 4557 2286
Daniel Jakobsson Ringsted 5767 0328
Elias Hvidsten Rødby 5460 2445
Mads Pedersen Rødby 5460 1018
Andreas Grove Vejlstrup Rødby 5460 0720
Rasmus Vedel Rødby 5460 2593
Kasper Bernichow-Christensen Rødby
Sune Jakobsen Sakskøbing 5486 4264
Andreas Thimm Snekkersten 4922 4175
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Emil Wly Larsen Vemmelev 5838 3090
Erik Lundbak Øster Ulslev 5487 6106
Peter Sørensen ØsterUlslev 5487 6202 

FORPLEJNINGEN
Et komplet menuprogram får du ikke, men du skal godt nok være meget kræsen for ikke at blive
mæt. Overskrifterne: Morgenbuffet, frokost buffet og om aftenen spiser vi varm mad (dog ikke
søndag aften) og traditionen tro er der en festmenu der er hemmelig indtil fredag aftens
festligheder! Der er mellemmåltider formiddag og eftermiddag med frugt/grønt – måske kage!
Hvis I derhjemme har lyst til at bage boller/pizzasnegle eller har en masse frugt/grønt i haven,
modtager vi det meget gerne – på forhånd tak!
Der vil på lejren være en lille lejrkiosk, som har åbent efter frokost. Her vil der være mulighed for
at købe slik, sodavand og chips.

SPECIELLE BEHOV
Skulle der være deltagere med et specielt behov/problem, hører vi gerne om det senest ved
ankomsten til lejren. I er også velkomne til at ringe/skrive/maile til os inden. 

DAGSPROGRAM
Selvom ikke to dage på lejren bliver ens, er der dog alligevel visse faste holdepunkter. Her er en
plan for, hvordan de fleste dage på lejren kommer til at forløbe:
Lunteløb (frivilligt) 7.30
Morgenmad 8.00-8.45
Skakundervisning 9.00
Lejrturnering 9.45-11.15
Andre aktiviteter 11.15
Frokost 12.30-13.15
Bank/kiosk åben 13.15
Lejrturnering 14.00-15.30
Mere skakundervisning (frivilligt) 15.30-16.30
Dagens Level 16.30
Andre aktiviteter 17.00
Aftensmad 18.00-18.45
Instruktørmøde 19.00
Skakaktiviteter 19.30
Sengetid for de yngste (under 11 år) 21.30 (der skal være ro kl. 22.00)
Sengetid for de ældste 23.00 (der skal være ro kl. 23.30)

AKTIVITETER
Aktivitetsplan hænges op dag for dag, så du kan først få at vide om morgenen, hvad der skal ske
samme dag. Efter velkomsten kl. 16 vil der blive hængt holdlister op. Alle hold vil have en fast
tilknyttet voksen leder. I skal f.eks. spise alle måltider sammen og på udflugt/overlevelsestur
sammen mm. 

Lynskak. Denne skakdisciplin er nærmest obligatorisk ved alle større skaksammenkomster og det
spiller vi allerede den 1. dag.
Boldspil.     Det vil føre for vidt at beskrive alle de boldspil, du vil komme til at spille, men der vil
både være nogle, du kender, og nogle, du ikke kender.
Simultanskak  .   En dag i ugen spilles simultan i 3 grupper!
Overlevelsestur/Skattejagt  .   Det er ikke kun hovedet, der bliver udsat for strabadser. Om
onsdagen skal vi på overlevelsestur, hvor I vil få forskellige opgaver undervejs.
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Lejrfest  .   Måske ikke det helt store discoshow, men fredag aften skal vi i hvert fald afslutte lejren
festligt. Bl.a. skal der uddeles en hel del præmier. Der er præmier til alle.
Lejrturneringen.     Næsten hver formiddag og hver eftermiddag spilles en fortløbende Monrad-
turnering (7 runder), der gerne skulle ende med at kåre Lejrmesteren. Der spilles i flere
præmiegrupper.
Skakundervisning.     Da vores erfaring siger os at teori er om eftermiddagen, ikke er det, der er
mest interesse for, prøver vi i år med kun 1 gang teoriundervisning om formiddagen i 3 hold.. Til
gengæld tilbydes alle spillere individuel gennemgang af deres partier undervejs, hvis de ønsker
det – det vil foregå efter eftermiddagens runde i lejrturneringen.
Afslapning  .   Er det en aktivitet? Ja, hvorfor ikke. Ind imellem alle de planlagte aktiviteter bliver
der også pusterum, hvor du kan lave, hvad du vil (næsten).
Rengøring.     Øv, hva`. Din mor (m/k) er jo desværre ikke med på lejren, så vi må klare det selv. I
kommer alle til at tage af bordet og klare en opvask. I slipper heller ikke for at få en kost i hånden
på et tidspunkt. Men bare rolig – lederne skal nok foregå med et godt eksempel!
Mange kamp  .   5 kamp – 10 kamp? Vi må se hvor mange vi når! Disciplinerne i mangekampen
findes nok ikke lige på det olympiske program.
Levels.     Hver dag (mandag – fredag) skal der gennemføres et ”level”. Fredag aften kåres
vinderen, den første skakspiller i … ja, hvad mon? Hvem mon vinder lejrtrofæet 2005? Hvad det
nærmere indebærer, hører du om på lejren. 

TIDER
Ankomst søndag den 17. juli mellem
15.00 – 16.00
Vi sørger for kaffe og saftevand
– måske I tager kage med?
Hjemrejse lørdag den 23. juli mellem
10.00 – 11.00
HUSKELISTE
Sovepose og lagen eller dyne og lagen
Hovedpude
Travesko/kondisko
Gummistøvler og regnetøj
2 håndklæder
Tandbørste og tandpasta
Shampoo + sæbe
Solcreme
Jakke
Sommertøj/sportstøj
1 sæt varmt tøj
Lommelygte
Rygpose/lille rygsæk (til at have med på udflugt/overlevelsestur)
Lommepenge
Sovedyr
Evt. hjemmesko og engangskamera
Sygesikringsbevis (afleveres ved ankomsten)
Evt. medicin
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