
Pige-DM 2011 
 

Aulby Skoleskak har hermed fornøjelsen af at invitere til pige-DM 2011. 
 

Stævnet foregår i weekenden d. 12. – 13. marts 2011 
på Aulby Skole, Vejlbyvej 9, 5500 Middelfart. 

 
En forudsætning for at kunne deltage er, at man er medlem af Dansk Skoleskak. Spiller du allerede 
skoleskak, er du sandsynligvis allerede medlem via din skole eller klub. Ellers kan man blive 
individuelt medlem. Det koster kr.150,- pr. år. 

 

 

 

 

 

 

Der spilles i følgende aldersgrupper: 

A: Født 1991-94 

B: Født 1995-96 

C: Født 1997-98 

D: Født 1999-00 

E: Født 2001-02 

F: Født 2003 eller senere 

Turneringen: 
 

starter lørdag den 12. marts kl. 13. Mødetid senest kl. 12.30, og forventes afsluttet søndag kl. 14. 
Der opkræves et turneringsindskud på 75 kr. 

 
Overnatning: 
 

Der er mulighed for overnatning på skolen. Pris: 25 kr. 
( medbring selv sovepose, luftmadras osv. ) 



 
Forplejning: 
 

Aftensmad lørdag samt morgenmad og frokost søndag. Pris: 200 kr. 

Ved samlet indbetaling senest 1. marts 2011 på 

reg.nr. 0756 konto.nr. 3223866122 vil prisen på mad være 175kr. 

Husk at oplyse deltagerens navn ved indbetalingen! 

 

Turneringsform, betænkningstid og regler 

Turneringen vil blive afviklet som hurtigskak efter FIDE's regler. Betænkningstiden vil være 30-45 
min. pr. spiller pr. parti i de ældste grupper og formentlig lidt kortere i de yngste grupper. Dette 
afhænger bl.a. af deltagerantallet i grupperne.  

Der spilles så vidt muligt alle-mod-alle og alternativt Monrad. Aldersgrupper kan af sportslige 
hensyn blive slået sammen. Disse beslutninger træffes af arrangørerne inden starten af turneringen.  

Ved ligestilling afgøres medaljeplaceringerne af korrektion (SB v. alle-mod-alle og alm. korr. v. 
Monrad). 

Lørdag aften vil der være mulighed for at hygge sammen – f. eks. ved at se film. 

Nordiske Mesterskaber i Pigeskak 

Igen i år er der mulighed for at kvalificere sig til de nordiske mesterskaber i pigeskak, der i år 
afholdes i Danmark antageligvis i april måned – nærmere info vil følge.  

Til de nordiske mesterskaber bliver der dog kun spillet i følgende aldersgrupper: A: 1991-1994, B: 
1995-1997, C: 1998-?. A-gruppen svarer til den danske A-gruppe og Danmarksmesteren og 
nummer 2 vil derfor gå videre. B-gruppen vil blive repræsenteret af Danmarksmesteren fra den 
danske B-gruppe – altså 1995-1996 – og den højstratede fra 1995-1997. Gruppe C vil blive 
repræsenteret af bedstplacerede fra 1998 i den danske gruppe C og højstratede spiller født i 1998 
eller senere. Lidt kringlet er det, men alle skulle på denne måde have mulighed for at kunne 
kvalificere sig til de nordiske mesterskaber.  

I det tilfælde at der er et personsammenfald mellem Danmarksmester og højstratede, vil denne 
naturligvis komme af sted og den anden plads vil gå til den næsthøjestratede. Ratingtal vil være de 
da gældende fra 1.marts 2011. Deltagelse ved Pige DM er dog stadig et krav, såfremt man skal 
udtages via rating. Eventuelle spørgsmål til ovenstående besvares af pigeskakansvarlig ved Dansk 
Skoleskak Marie Frank-Nielsen mail: marie@skoleskak.dk 

Tilmelding: 



 
Skal ske senest fredag d. 4. marts 2011 til: 
Asger Frank-Nielsen, Irisvej 15, 5500 Middelfart. 64 41 67 75 / 28 44 79 66 
Mail: asgerfrank@hotmail.com 
Ved tilmelding skal for hver deltager anføres følgende: 
1) Deltagerens fulde navn samt fødselsdato 
2) Deltagerens klub, skole og bopælskommune (evt. Dansk Skoleskaks medlemskartotek) 
3) Deltagerens eventuelle DSU rating 
4) Deltagerens kontaktinformation - helst e-mail og evt. telefonnummer. 
5) Hvorvidt deltageren ønsker overnatning/fortæring 
6) Ledsager(e), som ønsker overnatning/fortæring (anfør navn(e)). 
 

Benyt venligst mailadresse for tilmelding, telefon for diverse spørgsmål. 
 

Program: 
 
 
 
Lørdag: 
12.30: Senest ankomst 
13.00: velkomst 
13.30 - 14.30: 1. runde 
14.40 - 15.40: 2. runde 
15.50 - 16.50: 3. runde 
17.00 - 18.00: 4. runde 
18.30 Aftensmad 
 

 
 
 
Søndag: 
09.00 - 10.00: 5. runde 
10.10 - 11.10: 6. runde 
11.20 - 12.20: 7. runde 
 
13.00: Præmieoverrækkelse 

21.00: Kiosken lukker 
21.30: Aktiviteter lukker 
22.30: Ro.  


