
I løbet af skaksæsonen 2004-05
inviterer Tjele Efterskole på en
række af gode skaktilbud. Tilbu-
dene er rettet imod unge skakspil-
lere, der stadig går i skole. Så er
du i aldersgruppen 10 -17 år, har
vi her tilbudet til dig!

Det koster ikke noget! Du skal
blot møde op, medbringende so-
vepose og have lyst til skak, så kla-
rer vi resten.

Der et deltagerloft på arrange-
menterne på 40 deltagere, så det er
med at være tidligt ude hvis du er
interesseret! Tilmeldingsfristen til
hvert af arrangementerne er week-
enden før skaktilbudet afholdes –
således er fristen for at tilmelde sig
det første tilbud 12. september.

18.-19. september:
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Kom og hør om Mihail Tal og få
testet talentet!
Vi er stolte over at kunne åbne
sæsonen med den regerende Dan-
marksmester!

23.-24. oktober:
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Kom og hør om åbningen Philidor
og få inspiration til efterbehand-
ling af dine partier. Her kan få gode
metoder til hjemmearbejdet og et
sort repertoire på 1. e4!
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20.-21. november:
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Peters tema må betegnes som en
hjørnesten i dansk skakdannelse.
Bent Larsen, alle tiders største dan-
ske skakspiller, og en hårdkogt
fighter!  Danmarks stærkeste spil-
ler om fænomenet Larsen!

22..-23. januar:
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Christian fortæller lørdag om,
hvordan man opbygger et åbnings-
repertoire, og beskæftiger sig med
den taktiske træning søndag.
Kom og hør hvordan denne frem-
stormende junior arbejder med
skak, og tank et par gode tips!

2.-3. april:
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Alle fremmødte kan berede sig på
god inspiration, uanset hvilke åb-
ninger man spiller. Du bliver far-
ligere! Sune har i flere år været
leder på sommerlejren, og er nu
træner for junioreliten sammen
med Lars Bo Hansen. Han er ga-
rant for både underholdning og
kvalitet!

7.-8. maj:
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Lars Bo underviser i forståelsen
og behandlingen af midtspillet, og
kommer her også ind på trænin-
gen af junioreliten. Søndag over
middag er der stor Lynturnering.
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Lørdag

12.30 - 13.00: Ankomst og indkvartering.
13.00 - 17.30: Foredrag/ Undervisning. Med pauser!
18.00 - 18.30: Aftensmad
19.00 - 21.00: Tematurnering, lynturnering eller lignende.
21.00: Aftenkaffe – Derefter hygge. Det kunne være

mere skak, men det kunne også være film.
24.00: Sengetid!

Søndag

8.30: God morgen!
9.00: Morgenmad
9.30 - 12.00: Foredrag/ Undervisning

Derefter lidt mad, og slut for denne gang!

Tilmeldingen

... kan enten foregå pr. mail: tjeleefterskole@wwi.dk,
eller telefonisk (dog kun på hverdage): på tlf. 86 45 12 11.
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