Familie-skaklejr 2012 i Slesvig
Den 15.-17. juni 2012 arrangerer forældrenetværket årets familie-skaklejr for børn og
voksne på kursuscenter Christianslyst (christianslyst.de) i Süderbrarup, Slesvig.
For de energiske skoleskakspillere er der lejrturnering, lynskak,
teoriundervisning, holddyster, team-talking-chess og meget mere.
Men opholdet er ikke kun for skakspillerne - hele familien kan være
med! Skønne Christianslyst tilbyder masser af aktiviteter for både
børn og voksne: Fodbold, håndbold, beachvolley, en dukkert i den
lækre pool, og de fantastiske naturomgivelser indbyder til løbe- eller
gåture, familiehygge, sang og snobrød på bålpladsen.
Voksne kan deltage i forældreworkshops eller ordne verdenssituationen over en kop kaffe. Der planlægges en guidet tur rundt i
det ”gamle” danske land lørdag eftermiddag, lige som der er
aktiviteter for evt. ikke skakspillende børn - alt efter alder og antal.
Pris
Deltagelse på årets familie-skaklejr koster kun 875 kr. for
voksne og 650 kr. for børn. Prisen er inkl. 2 overnatninger i
familierum (2-6 personers) med eget bad og toilet samt
følgende servering:
-

Kaffe, saft og kage ved ankomst fredag
Morgenmad, kaffe og frokost lørdag/søndag
Eftermiddagskaffe, saft og kage lørdag
Aftensmad og kaffe fredag/lørdag

Program (foreløbigt)
Fredag, den 15. juni
16.00 – 17.00 Ankomst og indlogering
18.00 – 19.00 Aftensmad
19.00 – ?? Lyn-turnering for børn og voksne
Lørdag, den 16. juni
08.00 – 09.00 Morgenmad
09.00 – 11.00 Skak teori-undervisning
11.00 – 12.00 Skakturnering 1. runde
12.00 – 13.00 Frokost – herefter guidet tur
13.00 – 14.00 Gå/løbetur, badning m.m.
14.00 – 16.00 Simultanskak
17.00 – 18.00 Skakturnering 2. runde
18.00 – 19.00 Aftensmad
20.00 – ?? Snobrødsbagning, team-talking-chess m.m.
Søndag, den 17. juni
08.00 – 09.00 Morgenmad
09.00 – Værelser tømmes og fejes
09.00 – 10.00 Skak teori-undervisning
10.00 – 12.00 Skakturnering 3. og 4. runde
12.00 – 13.00 Frokost og afrejse

Tilmelding + info
Kontakt Bernie Pedersen bernie@skoleskak.dk / tlf.: 2172 4263 og se skoleskak.dk/foraeldre.
Der bliver rift om pladserne, så tilmeld jer hurtigt – vi kan maksimalt være 120 personer!

