
 

 

Indbydelse til Skibet skole skaklejr 2012 

 

Igen i år indbyder Vejle kredsens skoleskak til skaklejr på Skibet skole. 

I år vil lejren i forhold til de forgående år været ændret både med hensyn 

til tidspunkt samt indhold. 

Skibet skoleskak lejr vil i år blive afholdt i weekenden d. 15. – 16. 

september, fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 15, og kan som sådan bruges 

som ”opvarmningslejr” for efterårets og vinterens mange kvalifikations og 

GP turneringer. 

Indholdet på Skibet skoleskak lejr 2012 vil udover de normale skak 

aktiviteter have undervisning af skaktrænere på et meget højt 

niveau(herunder IM/FM). For alle vil der således være gode muligheder 

for at få lært en masse nyt. I løbet af weekenden bliver der også tid til en 

tur i svømmebadet, en fodboldkamp samt masser af andre sociale 

aktiviteter sammen med de andre børn/unge. 

Skaklejren vil derfor henvende sig både nybegynderen som gerne vil have 

en hyggelig weekend med skak, som til elite skak spilleren som gerne vil 

varme op til sæson med ligesindede stærke spillere. 

Prisen for deltagelse er 250 kr. som skal indbetales på  

konto 9532-4524 3140 96 ved tilmeldingen. 

Tilmeldingen foregår på vejlekredsenskoleskak.dk senest 6/9 – 2012 

Deltagerantallet er på max. 50 spillere 

 

 

  



 

 

Program for Skibet skole skaklejr 2012 

Lørdag: 

10:00 – 10:30 Indkvartering 

10:30 – 12:00 Skaklege   

12:00 – 13:00 Frokost 

13:00 – 14:45 Undervisning i styrkegrupper 

14:45 – 15:15 Pausen med kage / frugt 

15:15 – 17:00 Undervisning i styrkegrupper 

17:00 – 18:30 Fodbold eller svømning – frit valg 

19:00 – 20:00 Aftensmad 

20:00 – 22:00 Aftenshygge med film eller skak  

Søndag: 

8:00 – 9:00 Go morgen + morgenmad 

9:00 – 11:00 GP turnering 

11:00 – 12:00 Motion 

12:00 – 13:00 Frokost 

13:00 – 14:00 GP turnering – forsat 

14:00 – 14:30 Sammen pak 

14:30 – 15:00 Præmie uddeling  

15:00          Afgang 

 


