Fyns Skoleskak skaklejr 2014.
Lejrskole år. 1
Efter ønske fra FSS formands ønske er der blevet søsat en lejrskole for skoleskak spiller i september måned på Nørre
Åby Skole. Skaklejren er også blevet fastlagt, som termin. Hvorfor vi i weekenden havde 15 skak interesserede
skoleskak spillere, til Skakforståelse, hygge og sjov.
Holdet i år bestod af 4 mand høj, et højt mandtal i forhold til elever, så de føler de er på er et af kodeordene, ved
dette arrangement.
Carsten Sørensen.:
Skak spiller fra Nr. Aaby med over 30 års skak erfaring. Den første fynbo der tog Guldspringeren. Formand i FSS. Samt
en af Fyns mest erfarne skak event arrangør.
Jess Nykjær.:
Skak spiller fra Frem, med over 30 års skak erfaring. Med arrangør af utallige skak begivenheder gennem årene. For
Søndersø skakklub, Søhus skakklub, Frem og FSU. Ekstremt barnlig.
Tobias Ilsøe Jensen.:
Stærk juniorspiller fra Frem skakklub med erfaring fra deltagelse i utalige skaklejre og junior samlinger. Samt
deltagelse ved OL i Istanbul. 13 års skak erfaring.
Emma Le Besq.:
Stærk juniorspiller fra Frem skakklub med erfaring fra deltagelse i utalige skaklejre og junior samlinger. Samt
deltagelse ved VM i Slovenien. 11 års skak erfaring.
Holdet gik under navnet. De Smukke Hvide Sommerfugle. De stod for alt fra undervisning, bespisning til
underholdning og leg. Uddeling af præmier der blev fordelt efter ulogiske regler. Til enkelte personer og de
forskelige hold der blev skabt.
Der blev lavet 4 hold.:
Hold 1:

Røde Løvernes konge.

Hold 2:

Pink Panter.

Hold 3:

Lilla Hest men efter skiftede de navn til. Den Sorte Gepard.

Hold 4:

Den Sorte Puma.

Alle forældrene blev mødt at de morgenfriske Carsten og Jess, med nyheden om at der ikke var bod på lejren alle
børnene ville få udleveret hvad de havde brug for af mad, slik og frugt. Mobiltelefoner og tablets var bandlyst,
hvilket syntes alle var en god ide.
Efter velkomst til ungerne, overtog Emma, med en navne leg. Alle flyttede en skak brik på demo brættet hvorefter
man sagde sit navn. Tobias og Emma gik i krig og efter 2 timers skak forståelse kun afbrudt af leg, havde de rystet
gruppen sammen. De krydrede deres undervisning, med små spørgsmål. Når skak en gang imellem blev lidt
indforstået, hvad betyder fx ordet gambit spurte Emma om.
Hvor efter ungerne fik nogle skak opgaver, hvor de skulle finde det bedste træk.

Carsten og Jess havde middagsmaden klar til kl. 12.00 hvor vi også fejrede dagens første skade, sådan en
hudafskrabning, gør meget mindre ondt når der kommer en guldbar på. Jonathan var bare 100 % klar herefter.
Mens Jess vaskede op, undervist Emma og Tobias, i midt spillet, og Carsten klargjorde ruten til skoleskak
minimaraton 4,2 km. rundt i Nr. Aaby med 4 poster indlagt, til en afsluttende opgave. Hurtigste hold rundt var, Den
sorte Gepard. Louises eneste spørgsmål var da de kom styrtende ind efter 45 minutter, kom vi først. Det måtte
holdet jo lige skylles ned med en sodavand.
Sådan en gang frisk luft måtte jo lige fejres med en lyn-skakturnering, det vil sige 5 mod 5 minutter, da der var et
uligt antal deltager trådte Tobias ind, han fik dog kun 1 minut mod 9, han vandt alligevel alle sine partier.
Tuneringen blev præmieret med 10 skæve præmier. Vinder blev Rasmus Wraae, han fik selvfølgelig en præmie for
det. Der var en præmie til de 2 bedste placerede piger, Louise og Elisabeth. Malthe der blev Nr. 9. og Carl Emil der
sluttede sidst.
Så skulle vi lige øve lidt simultan skak, før vi skulle op mod IM Steffen Pedersen, så både Emma og Tobias, måtte i
ilden, de spillede med Nykjær reglerne, som han opfandt for ca. 10 år siden, andre har nok fået lignende idéer. Da
partierne startede, fik alle eleverne lov til at tage en springer eller løber i for gave. Det var ikke nok, hvert 7 minut
måtte de også stjæle en af bønnerne kvit og frit. Det gav megen sjov blandt deltagerne og en ekstra udfordring for
Emma og Tobias.
Så skulle vi have tortillas med alt hvad dertil hører, spiseboret var fyldt af kokkene, Carsten og Jess og vi blev
belønnet med 40 minutters snak og smasken.
En detalje man bør lægge mærke til, var at deltagerne skiftede plads ved hvert måltid uden at blive bedt om det, så
det var en ren fryd for arrangørerne at se deltagerne hygge sig på kryds og tværs trods den forholdsvis store alders
forskel.
Klokken blev 19.30 og vi havde aftens sidste udfordring, hvor de 4 hold hver skulle lave en bro af papir. Det var en
stor udfordring til teamwork og strategien. Det blev yngste gruppe der vandt denne udfordring. Hvilket var lidt sjovt,
da de andre grupper havde lavet bropiller og mange smarte detaljer, hvor de yngste bare stablede, så meget papir
som mulig.
Søndag morgen stod på slutspil øvelser, bonde skak, øvelser i bronze springer.
Indtil det blev tid til hulahopring stikboldt, der blev vundet af Malthe og Tobias. Malte vandt en kasse flødeboller og
Tobias kan ikke få nok af ris kiks.
Så var det spisetid igen, men først skulle vi stille op til simultan mod IM Steffen Pedersen, der skulle møde 23 mand,
med spille tiden 1,15 time til Steffen mod 15 minutter.
Steffen havde travlt og flere gange var han nød til at løbe rundt på kryds og tværs. Han sluttede af med 16 gevinster
2 remis, mod Sophus og Jess. Gevinster til André, Jonathan, Albert, Emma og Carsten, Emma og Carsten var de
eneste 2 der spillede Steffen ud af brættet. Vi takker Steffen for en god oplevelse, han er altid en god mand og få
besøg af. Alle der fik point mod Steffen, fik en sodavand.
Så var det tid til at finde hjemad for alle deltagerne, alle med gode oplevelse på den ene eller den anden måde.
Herfra FSS skal der lyde en stor tak for humør til: Anton, Laurids. Jonathan, Niels, Elisabeth, Rasmus W., Rasmus B.P.,
Jakob F., Mads, Carl Emil, Lukas, Louise, Malthe, Jacob B.P. og Tobias.
De mange stemnings billeder kan findes på FSS hjemmeside.

Tak for en super god og hyggelig weekend 

Carsten og Jess.

