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Dansk Skoleskak inviterer til …  
 
Det 37. individuelle Danmarksmesterskab i Skoleskak 2010 
 
Spillested og -tid 
Abildgårdskolen, Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ, den 27.-28. november. 
 
Program 
Lørdag, den 27. november      Søndag, den 28. november 
 
12.30    Ankomst og betaling 
12.45 – 13.00  Velkomst     07.30 – 08.45  Morgenmad 
13.00 – 14.00  1. runde     08.45 – 09.45  6. runde 
14.15 – 15.15  2. runde     10.00 – 11.00  7. runde 
15.30 – 16.30  3. runde     11.15 – 12.15  8. runde 
16.45 – 17.45  4. runde     11.30 – 13.00  Middagsmad 
18.00 – 19.00  5. runde     13.00 – 13.30  Præmieuddeling 
18.15 – 19.30  Aftensmad     13.30    Stævnet slutter 
19.45 – 21.30  DM i lynskak, sport 
 
Særlige spilletider i A, B og F-gruppen  
F-gruppen spiller med 25 min. betænkningstid, så lørdag afvikles 6 runder og søndag 3 runder. 
A- og B-gruppen spiller med kombineret betænkningstid: 25 min. pr. spiller pr. parti med 
tillægstiden 5 sekunder pr. træk. 
 
Velkomst 
Velkomst lørdag foran grupperum A. Mød præcist op. Præmieuddeling samme sted. Vi ser gerne, 
at ALLE deltagere bliver og overværer præmieuddelingen, så den bliver festlig for alle! 
 
Klasseinddeling 
Gruppe A:  Spillere født 1990, 1991, 1992 og 1993. Gruppe D:  Spillere født 1998 eller 1999. 
Gruppe B:  Spillere født 1994 eller 1995. Gruppe E:  Spillere født 2000 eller 2001. 
Gruppe C:  Spillere født 1996 eller 1997. Gruppe F:  Spillere født 2002 eller senere. 
 
Spilleregler 
Du finder de opdaterede regler på www.skoleskak.dk > ’For ledere’ > ’Regler’.  
 
Præmier 
Der er præmie til hver 5. deltager. Danmarksmestrene får desuden en vandrepokal. 
 
Kvalifikation til NM 
De to bedste i grupperne A, B, C, D og E kvalificerer sig til de individuelle Nordiske Mesterskaber i 
skoleskak som afvikles i Norge til februar. Torsten Lindestrøm, torsten@skoleskak.dk er leder. 
 
Stævnegebyr 
Hver deltager betaler ved ankomsten et stævnegebyr på 110 kr. Overnatning koster 20 kr. 
Betaling for deltagelse, evt. overnatning + mad sker kredsvist ved indgangen før velkomsten.  
 
Indkvartering 
Foregår i klasselokaler. Husk at medbringe sovepose og luftmadras eller lignende. 
 
Notation  
Vi opfordrer alle til at notere deres partier, da det betyder øget koncentration og færre dumme 
fejl, når man ikke trækker så hurtigt. Lær det hos din skoleskakleder.  
 
Skakcafé 
I skakcaféen finder du erfarne ledere, der hjælper dig med at lære af dine partier og giver dig 
gode råd – når du har noteret et parti. 
 
Efter sidste runde 
Efter sidste runde pakkes bræt og brikker forsigtigt sammen og placeres ved resultatkortbordet. 
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DM i Lynskak, sport m.m. 
Lørdag aften arrangeres der mellem kl. 19.45 og 21.30 DM i Lynskak og fodbold. Man kan kun 
tilmelde sig én af aktiviteterne. Anvend tilmeldingsblanketten. Alle kredse stiller med én leder. 
 
Forplejning  
Det er muligt at købe forplejning på spillestedet for 150 kr. Dette bestilles i tilmeldingen. 
 
Aftensmad lørdag: ”Frikadellemarked” med bl.a. svinedeller, okseruller og falafler. Dertil 

serveres forskellige slags kartofler og en stor salatbuffet. 
 
Morgenmad søndag: Rundstykker, rugbrød, pandekager, smør, æg, ost, honning, pålæg, 

chokocreme og marmelade. Mælk, juice, kakaomælk, kaffe og te.  
 
Middagsmad søndag: Stegebuffet med bagt kartofler, saucer og salatbuffet. 
 

Ved tilmeldingen kan du angive, hvis du er vegetar eller har mælke- eller glutenallergi. 
 
Transport 
Bybus (linje 51+52 mod Agedrup) fra Odense Banegårdsplads busafsnit C. Bussen kører ad 
Ejbygade. Stå af ved Gillestedvej (Mulernes Legatskole) 200 meter fra spillestedet. Tjek 
www.rejseplanen.dk for afgangstider. Nogle kredse har fælleskørsel - fortæl hvis der er plads! 
 
Ledelse af DM 
Stævneleder John Dahlberg, fyn@skoleskak.dk / tlf.: 6442 1504. 
Turneringsspørgsmål Morten Olstrup, morten@skoleskak.dk / tlf.: 3033 8739 & 

Ejnar Johansen, ejnar@skoleskak.dk / tlf.: 3585 8146. 
 

Alle spørgsmål forud for stævnet, bedes først søgt afklaret med kredslederen - se nederst. 
 
Skoleskak.dk/dm2010 
Vi vil - hvis teknikken ellers virker - optil, under og efter arrangementet formidle billeder, 
resultater og historier fra arrangementet via www.skoleskak.dk og www.skoleskak.dk/dm2010. 
 
Turnering for voksne… 
Forældre, chauffører m.fl. kan spille med i en lille turnering over 3 runder lørdag kl. 14 eller få 
styr på regler, fif og finter i ’Skakskolen – for voksne’. Stedet oplyses i velkomsten. 
 
Forældremøde  
Lørdag kl. 16-16.45 inviteres ALLE forældre til fælles møde med ”forældre-netværket”. Der 
informeres om den kommende familieskaklejr, og hvordan der kan komme skoleskak på flere 
lokale skoler. Det sker i mødelokalet (hvor B-gruppen spiller). Info hos Bernie Pedersen, 
bernie@skoleskak.dk / tlf.: 2172 4263. Se også www.skoleskak.dk/foraeldre. 
 
Ledermøde 
Lørdag kl. 14-14.45 samles alle ledere og repræsentanter fra kredsene i mødelokalet (hvor B-
gruppen spiller). Her markerer vi jubilæumsåret med lidt mad og drikke, mens forretnings-
udvalget fortæller seneste nyt. Vi håber, alle vil deltage. 
 
Materialer fra Skakshoppen.dk 
Skakshoppen.dk sælger bøger, brikker, brætter, ure og meget andet under DM’et – så find 
julegaverne og spar portoen! Se alle de spændende varer via www.skakshoppen.dk. 
 
Tilmelding 
Tilmeldingerne indsamles via kredsene, der samtidig sikrer, at alle spillere er medlem af Dansk 
Skoleskak via skolekontingent eller individuelt medlemskab á 150 kr. 
 
Senest 3 dage efter kredsmesterskabet udfyldes og sendes tilmeldingsblanketten til kredslederen. 
Se evt. dennes oplysninger på www.skoleskak.dk/kontakt. 
 
Evt. stempel: 
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