
   

Indbydelse til familieskaklejr 2013  
Weekenden den 14.-16. juni  
 
 
Alle skoleskakspillere kan være med – også nybegyndere, da der i løbet af 
weekenden vil være niveauinddelte skakaktiviteter. Familieskaklejren et godt sted at 
starte for de skoleskakspillere, der måske ikke er klar til at tage af sted til stævner eller 
lejre uden deres familie. 
 
På familieskaklejren er der noget at lave for alle, fordi det er vigtigt, at såvel spillere 
som søskende og forældre får en rigtig god weekend med masser af indhold. 
 
Hvilke aktiviteterv der helt præcist bliver udbudt afhænger af antal tilmeldte. De sidste par år har der, ud 
over skakaktiviteter, været mulighed for: Håndbold, fodbold, beachvolley, en dukkert i den lækre pool, 
bordtennis, gå/løbetur, lejrbål med snobrødsbagning, forældremøde – og turnering eller en guidet tur 
rundt i Slesvig. Forældre og søskende kan frit vælge om de ønsker at deltage i skakaktiviteterne eller i de 
øvrige aktiviteter.   
 
Det foreløbige program ser således ud: 
 
Fredag, den 14. juni 
16.00 – 17.00 Ankomst og indlogering 
18.00 – 19.00 Aftensmad 
19.00 – ?? Lyn-turnering for alle 
 
Lørdag, den 15. juni 
08.00 – 09.00 Morgenmad 
09.00 – 11.00 Skakteoriundervisning /anden aktivitet  
11.00 – 12.00 Skakturnering 1. runde/ anden aktivitet 
12.00 – 13.00 Frokost – herefter guidet tur rundt i Slesvig 
13.00 – 14.00 Fri aktivitet: Gå/løbetur, badning m.m. 
14.00 – 16.00 Simultanskak/ anden aktivitet  
17.00 – 18.00 Skakturnering 2. runde/ Forældreturnering 
18.00 – 19.00 Aftensmad 
20.00 – ??Aftenaktivitet: Snobrødsbagning, team-talking-chess m.m. 
 
Søndag, den 16. juni 
08.00 – 09.00 Morgenmad 
09.00 – Værelser tømmes og fejes 
09.00 – 10.00 Skakteoriundervisning / anden aktivitet  
10.00 – 12.00 Skakturnering 3. og 4. runde / anden aktivitet  
12.00 – 13.00 Frokost og afrejse 
 
Lejren bliver afholdt på Kursuscenter Christianslyst i Süderbrarup i Slesvig, 
hvor faciliterne er i top, og omgivelserne er optimale til både indendørs og 
udendørs aktiviteter.  
 
Deltagelse på årets familieskaklejr koster 875 kr. for voksne og 650 kr. for børn. Prisen er inkl.  

 2 overnatninger i familierum (2-6 personers) med eget bad  
 2 x morgenmad 
 2 x frokost  
 2 x aftensmad  
 3 x eftermiddagskaffe og kage 

 
Tag af sted på denne hyggelige skaklejr og få gode oplevelser sammen som 
familie.  
 
 
Tilmelding: Bernie Pedersen bernie@skoleskak.dk / tlf.:2172 4263  
Tjek også skoleskak.dk/foraeldre 
 
Der bliver rift om pladserne, så tilmeld jer hurtigt – vi kan 
maksimalt være 120 personer! 


