
Foreløbig Bulleting for Chesscamp 2006.

Det var 18 håbefulde unge skakspiller der mødte op sammen med 6 leder 
til en hyggelig uge. Der var 5 helt nye deltager og de ”gamle” tog godt i 
mod dem.
Første aften var der en lynturnering og den satte Ringsted sig på med
1 Plads til Bjarke Gregor
2 Plads til Stefan Suadicani
og på en delt 3 plads Henrik Jensen og Lasse Dinesen begge fra Skovbo.

Om onsdagen var der overlevelsestur til sommerland Sjælland hvor man 
skulle overleve på madpakken og ½l kildevand, og det gjorde alle.
Om aften kom der en flink mand (Bent Bjørntoft) og gav penge til is.

Lejrturneringen var en stor gruppe som spilles som 7 runder monrad og der 
var ikke nogen der tog føring fra starten, Frederik fra Schweiz blev en 
positiv overraskelse, Svetoslav fra Tåstrup overraskede også, og efter 4 
runder var Frederik på 1 pladsen med 3½P og 5 med 3P (Stefan, Svetoslav, 
Jasper, Henrik, og Kristoffer). De 3 sidste runder blev afgørende og 
slutresultatet blev at 
Nr. 1  Kristoffer fra Helsingør med 6P
Nr. 2  Frederik fra Schweiz med 5P
Nr. 3  Jasper fra Næstved med 4½P foran 3 andre med samme point 
(Henrik, Bjarke og Shawn) men med bedre korrektion.

I præmiegruppe 2 (deltager med max 1000 i rating) blev 
Nr. 1  Mads fra Rødby Skoleskak med 4P
Nr. 2  Ole fra Skovbo Skakklub med 3½P
Nr. 3  Kelvin fra Fredensborg Skoleskak med 3P

Bedste præstation i forhold til ratingtal gik til Stefan fra Ringsted 
Skakklub der fik 1,75P bedre end forventet.

Årets levelmester blev Rasmus fra Rødby Skoleskak, ved at man ikke 
besvarede nogen spørgsmål, (kun dem man skulle) men lod de andre slå 
hinanden ud.



Det var en god lejr, masser af plads, ingen uheld, de var glade for maden 
og der var 18 der gerne ville deltage til næste år. På grund af regnvejr 
sidste dag blev der desværre ikke taget et gruppebillede.

      
Jasper 3.   Frederik 2.  Kristoffer 1.         Kelvin 3. Ole 2. Mads 1.
Præmiegruppe 1         Præmiegruppe 2

Alle deltagere klar til level konkurrence 


