INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK
KIRKEBAKKESKOLEN
DEN 25. - 27. MARTS 2011

Arrangør: Kirkebakkeskolens Forældreforening med stor hjælp
fra Skakklubben Evans og Dansk Skoleskak Vejle

KIRKEBAKKESKOLEN
Kirkebakken 9A
7120 Vejle Øst
Velkommen til Hold-DM 2011 i Vejle

Det er med stor glæde, at vi byder velkommen til årets hold-DM i skoleskak, som for 2. gang afholdes på
Kirkebakkeskolen i Bredballe, Vejle.
Skolen har undergået en total renovering over de seneste par år og fremstår klar til at huse de mange
børn, forældre og ledere som forhåbentligt vil lægge vejen forbi i dagene d. 25. - 27. marts.
Danmarksmesterskaberne vil som de senere år blive afholdt i rækkerne A med spillere fra 0. - 10.
klasse, B med spillere fra 0. - 6. klasse, C med spillere fra 0. - 3. klasse samt en gymnasie-række. Som
noget nyt er der herudover oprettet en Å-række (åben) med sammensatte kredshold af spillere fra skoler
som ikke kan mønstre hold i de traditionelle rækker.
Kirkebakkeskolen ligger i Bredballe på nordsiden af Vejle fjord i virkelig skønne omgivelser med kort
afstand til Vejle fjord og skovene ved Tirsbæk Gods. Der er busholdeplads ca. 400 meter fra skolen, og
man kan tage bussen, linje 1, 4 og 10, fra banegården, hvis man ankommer med tog. Der er lavet link til
ruteplanlægning på vores hjemmeside.
Vi glæder os meget til at modtage en masse skakglade børn og forældre til nogle forhåbentligt gode
dage på vores skole.

Praktiske informationer
I forbindelse med renoveringen af skolen er det blevet indført, at Kirkebakkeskolen skal være en sko-fri
skole indebærende, at det ikke er tilladt at bære ude-sko inde på skolen. Det er derfor at anbefale at
medbringe inde-sko til brug under opholdet på Kirkebakkeskolen.
Indtagelse af alkohol og rygning er ikke tilladt. Hele Kirkebakkeskolen og skolens område er alkohol- og
røgfrit område under hele stævnet.

Overtrædelse af dette forbud medfører øjeblikkelig bortvisning!
Det er således heller ikke tilladt at opbevare alkohol i jeres lokale på skolen. Holdlederen har ansvaret
for at alle er orienteret herom.
Der er oprettet hjemmeside for stævnet som løbende opdateres op til og under stævnet. På hjemmesiden
vil man blandt andet kunne se indbydelse, stævnepro-gram, deltagere, resultater, fotos, reportager og
meget mere.
Hjemmeside: www.holddm2011.dk
Der vil under hele stævnet være mulighed for at handle frugt, slik, sodavand, vand, kaffe/the, kage,
sandwich, toast, etc. i en velassorteret kiosk.
Tidsplan
Ankomst til Kirkebakkeskolen fra fredag kl. 17.00 med velkomst og lodtrækning kl. 18.00. Stævnet
afsluttes med præmieoverrækkelse søndag ca. kl. 16.00.
Der vil lørdag aften blive vist fodboldlandskamp Norge - Danmark på storskærm, så husk klaphatten 
Herudover vil der være mulighed for at få sig rørt i gymnastiksalen eller ved bordtennis-bordet. Og for
dem som ikke har fået nok skak i løbet af dagen, bliver der arrangeret lynskak-turnering.
Detaljeret stævneprogram vil blive lagt ud på vores hjemmeside umiddelbart efter tilmeldingsfristen.
Overnatning

Hvert hold vil få anvist et lokale, hvor man kan opbevare sine ejendele, overnatte, holde møde, etc.
Grundet brandmyndighedernes regler kan hvert hold desværre ikke få eget lokale.
Vi forventer, at du behandler tingene ordentligt og rydder op efter dig, så lokalet forlades som det var
ved ankomst.
Der er mulighed for at leje en god springmadras fra ankomst fredag til afgang søndag. Springmadrassen
kan hentes fredag mellem 17.00 og 18.00 ved garderoben.
Forplejning
Alle måltider vil blive anrettet som buffet og med et bredt udvalg af forskellige madvarer, så alle skulle
kunne finde noget, der falder i smag.
Der vil blive taget højde for at, der er deltagere med muslimsk baggrund i udbuddet af kød.
Udover måltiderne vil der som nævnt være mulighed for at handle i en velassorteret kiosk. Kiosken vil
være åben under hele stævnet i tidsrummet 9.00 - 22.00.
Økonomi
Deltagergebyr pr. hold:
Forplejning pr. person:
Leje af springmadras
Sandwich søndag:

Kr. 250
Kr. 250
Kr. 50
Kr. 20

(dækker 6 måltider)
(pr. person fra fredag til søndag)
(udleveres ved hjemrejse søndag)

Efter modtagelse af tilmelding fremsendes umiddelbart herefter opkrævning. Fuld betaling skal ske
senest d. 18.03.2011 til anvist bankkonto.
Tilmelding
Tilmelding skal ske skriftlig enten per mail til vejle@skoleskak.dk eller ved at udfylde
tilmeldingsblanket på www.holddm2011.dk.
Ved tilmelding per mail skal følgende oplysninger fremgå:
-

tilmeldt række
spillere (navn og klasse)
opstilling (bræt 1 til 4 + evt. reserver)
antal forplejninger
bestilling af madrasser
bestilling af sandwich til hjemrejse med oplysning om antal

Seneste tilmelding er fredag d. 04.03.2011.
Afvikling af skak-turneringen
Skakturneringen afvikles i iht. Dansk Skoleskaks vedtægter i 5 grupper som beskrevet i velkomsten.
Som udgangspunkt afvikles turneringen som en 6 runders Monrad med 1 parti fredag, 3 partier lørdag
og 2 partier søndag. Dog tages forbehold for ændringer i rundetiderne, da stævneledelsen kan vælge at

lægge flere runder ind, og samtidig reducere betænkningstiden. En ændring i turneringsplanen vil være
oplyst inden igangsætning af første runde.
Omkring regler for holdsammensætning og regler for afvikling af turneringen i øvrigt henvises til
vedtægter for afvikling af hold DM fra DSS.
Præmier
Der er følgende præmier:
1. Pokal til danmarksmestrene i alle grupper
2. Pokal til nr. 2 i grupperne A, B, C og åben
3. Pokal til nr. 3 i grupperne A, B, C og åben
4. Præmie til topscorere på alle brætter i grupperne A, B, C og åben
5. En erindringspræmie til alle deltagere
Stævneledelse
Spørgsmål i forbindelse med tilmeldingen eller andet kan rettes til:
Erik Pontoppidan
Torben Simonsen

7581 5554
2142 2439

Begge træffes på mail vejle@skoleskak.dk.

Sponsorer
Tusind tak til alle nedenstående sponsorer, som velvilligt har bidraget med gaver eller præmier til
stævnet.

Minkavler Bent Christensen

P.A. Andersen & Sønner Bageri

HANEGAL - Rent økologisk

