
Tjele Skaksommerlejr - en god åbning på sommerferien! 

Fra søndag den 8. juli til søndag den 15. juli 2012 (bemærk tidspunktet!) afholdes der endnu engang en 

fantastisk skoleskaklejr på Tjele Efterskole for alle skakspillere, der endnu ikke er fyldt 21 år. 

Programmet indeholder et stort udbud af aktiviteter fra fodbold og lejrturnering til undervisning og 

kykskak. 

En af dagene, formentlig torsdag men afhængig af vejret, går turen til Djurs Sommerland. 

Man bor på to-, tre- eller firemandsværelser, og skolens køkken sørger for en varieret og sund bespisning. 

Medbring: sportstøj, sovepose/dyne, håndklæde, toiletsager, lommepenge, skriveredskaber, samt badetøj, 

da vi har mulighed for at benytte det lokale friluftsbad. 

Grundet nye omstændigheder i år, bl.a. i forhold til nedskæringer i sponsorater og ny tidsmæssig placering, 

er vi nødt til at være sikre på et vist antal deltagere, for at lejren kan afvikles. Derfor vil prisen følge denne 

model: 

Prisen er 1400 kr. ved betaling af depositum (200 kr.) senest 1. maj og resten (1200 kr.) senest 1. juni. 

Prisen er 1500 kr. ved betaling af depositum (200 kr.) senest 1. juni og resten (1300 kr.) senest 15. juni. 

Prisen er 1600 kr. ved senere betaling, frem til 1. juli. 

Man er naturligvis også velkommen til at overføre det samlede beløb med det samme. 

Der gives søskenderabat, således at nr. 2 sparer 200 kr., nr. 3 sparer 300 kr. og så fremdeles. 

 

En endelig udmelding omkring lejrens afvikling vil komme senest d. 7. maj. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at 

man får tilmeldt sig i god tid, hvis man både vil spare penge, og være med til at sikre lejrens afvikling! Skulle 

vi blive nødt til at aflyse, får man selvfølgelig alle indbetalinger tilbage. 

 

Igen i år har vi allieret os med en af Danmarks allerbedste skakspillere: GM Allan Stig Rasmussen, som i 

løbet af ugen vil dele ud af sin store skakvisdom og give øretæver i simultan. 

 

Tilmelding foregår på skaklejr.dk, hvor der også er info om betaling, en deltagerliste m.v. 

Under lejren vil hjemmesiden dagligt blive opdateret med billeder, video, resultater og beretninger om 

stort og småt fra Danmarks bedste skaklejr! 

 


