
                                                                                                    

Vi håber, at mange har lyst til at være med, men forbeholder os ret til at aflyse, hvis der er for få tilmeldinger til, at 
arrangementet giver mening. 
 

 

Invitation til Skaklejr. 
 

Sydjysk Hovedkreds inviterer hermed alle skakspillere i hovedkredsen til éndags-skaklejr på Askov Højskole lørdag 
den 30. marts 2019. 
 

Det vil sige en hyggelig skakdag med undervisning, konkurrence, fælles pauser og socialt samvær med andre 
skakspillere. 
 

Dagens program er tilrettelagt med særligt sigte på at ruste nye medlemmer eller skakspillere, der styrkemæssigt er 
gået lidt i stå, til at klare sig bedre i konkurrencen med de mere erfarne klubspillere. Skak er et fantastisk spil, og der 
er ingen grund til at miste lysten, fordi man taber hele tiden. Det kan der gøres noget ved! 
 

Selv om programmet således har en bestemt målgruppe, er skaklejren er et tilbud til alle – uden afgrænsninger i 
forhold til spillestyrke eller alder.  
 

Vi tror i øvrigt på andre positive virkninger af en sådan skakdag, hvor instruktion og undervisning går hånd i hånd 
med det sociale samvær.  
 

Vi har placeret arrangementet nogenlunde centralt i hovedkredsen i håb om, at alle kan få en acceptabel 
transporttid.  
 

Hovedkredsen yder tilskud til skaklejren, så deltagerbetalingen kan holdes på et meget moderat niveau. 
 

Prisen inkluderer undervisning, frokost (ekskl. evt. drikkevarer) og eftermiddagskaffe. 
 
Tid: lørdag den 30. marts 2019 kl. 10-17.30 
 
Sted: Askov Højskole (Hvide Hus), Maltvej 1, Askov, 6600 Vejen 
 
Program 
10.00: Ankomst 
10.15-12.30: Undervisning: Spilforståelse og almene regler. Basale ting som udvikling, rokade, bindinger, tempotab 
osv. Det er målet at alle får en grundliggende forståelse af hvilke træk der kommer i betragtning og hvilke der ikke 
gør. 
12.30-13.30: Frokost 
13.30-14.30: Et par runder med hurtigskak 
14.30-15.00: Kaffepause 
15.00-17.00: Undervisning: selvtræning, lidt skakhistorie og gennemgang af et par "store", lærerige partier. 
17.00-17.30: Evaluering af dagen og derefter hjemrejse. 
 
Undervisere: Kim Skaanning (Skakklubben Evans) og Per Hansen (Haderslev Skakklub). 
 
Pris: 200 kr.  
 
Tilmeldingsfrist: senest torsdag den 14. marts 2019 via DSU´s turneringssystem eller til HK-formand Karl Posselt – 
posseltkarl@gmail.com eller 2392 0369 
 
Arrangør: Sydjysk Hovedkreds. 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25647
mailto:posseltkarl@gmail.com

