
3. februar sker det! 
- Fedt skoleskakstævne på M. C. Holms Skole 
 
 
Hvad:  Morsø-mesterskabet for 4-mandshold 
Hvor:  M. C. Holms Skole, Grønnegade 10 C, 7900 Nykøbing Mors 
Hvornår:  3. februar 2012 kl. 09:00 – 12:00 i skolens hal 
Det fede: Præmier, saft, frugt og fede oplevelser til alle  
Pris:  25 kr. pr. deltager 
Tilmelding:   Til mikkel@skoleskak.dk senest 1. februar 2012 med følgende oplysninger: 

navne, skole, alder og klasser.  
 For yderligere info kontakt Mikkel Nørgaard på tlf. nr.: 29 84 98 74. 
 
Deltagere 

 Alle skoler med skoleskak (se www.skoleskak.dk/kort) 
 Skolen kan stille med så mange hold den vil (4 personer pr. hold) 
 Ved et ulige antal deltagere, spilles med reserver eller på mixhold 
 Husk evt. en madpakke, medmindre I spiser inden I kommer 

 
Grupper 

 Skoleskak32 (alle spillere må samlet max være 32 år) 
 Skoleskak64 (alle spillere må samlet max være 64 år) 

 
Koncept 

 Alle hold spiller ca. 5 kampe 
 15 min. pr. skakparti 
 Antal runder, spilletid m.v. kan justeres af hensyn til et godt stævne 
 Er der ikke skakmat, tælles brikkernes værdi og vinderen findes 
 3-points systemet (sejr: 3p., uafgjort: 2 p., tab: 1p.) – ALLE får point!  
 

Holdet får… 
 Præmier til alle samt vandrepokal til den skole, der scorer flest point 
 Frugt og saft 
 Gode holdoplevelser 
 Scorer et hold mindst 30 point, kvalificerer det sig til kredsmesterskabet 

 
Gode links 
Skoleskak.dk - nyt om skoleskak 
Skoleskak.dk/play - video med skakreglerne 
Skakshoppen.dk - skakbøger og hæfter, der gør dig skarp! 
 
 
  

 Vælg ’like’ skoleskak på Facebook og se mere om eventen! 
 



 
 
 

Tidsplan 
M. C. Holms Skole 

 

Tidspunkt Aktivitet 

09:00 – 09:20 Velkomst 

09:25 – 09:40 1. runde 

09:45 - 10:00 2. runde 

10:05 - 10:20 3. runde 

10:20 – 10:45 Pause / Frugt & saft 

10:45 - 11:00 4. runde 

11:05 - 11:20 5. runde 

11:25 - 12:00 Præmier og foto! 

 

 

 

 

 

 

 

 


