
Gislinge Skole byder velkommen til 

DM i skoleskak for hold 2012 

 

Årets DM i skoleskak for hold spilles fredag d. 23. marts til søndag d. 25. marts 2012 

på Gislinge Skole i Holbæk kommune.  

Gislinge Skole er beliggende midt i byen ved siden af Gislinge hallen som også 
bruges som spillested. Gislinge har gode forbindelser med tog fra Holbæk (ca. 10 
km) Afstanden fra stationen til skolen er ca. 500 m. Overnatningen vil foregå i 
klasselokaler på skolen og i SFO’en.  
 
Vi har ingen kantine, men der vil være en bod og på skolen under hele stævnet. 
Bespisning vil foregå i 2 afdelinger – i skolen ”fodbad” og på ”torvet”, prisen bliver 
250 kr. På tilmeldingen på hjemmesiden er der mulighed for at tilmelde/fravælge 
bespisningen.  
 
 Computere med internetadgang 
 Smartborads til visning af dvd. 
 Opholdsrum med TV for ledere på skolens lærerværelse 
 Der vil blive udarbejdet bulletin under stævnet. 
 Der er oprettet en hjemmeside til http://www.dm-skoleskak2012.dk 
 Skolen har en multibane 
 Holbæk ungdomsskole vil lørdag åbne vores 5 m klatrevæg 

 
Man kan tilmelde sig via ovenstående hjemmeside, eller på mail til pban@holb.dk. 
 Tilmeldingen koster 200,- kr. pr. hold.  Fristen er d. 12. marts, men vi er næsten 
altid til at snakke med. 
 
Weekendens program er at finde på vores hjemmeside, eventuelle ændringer vil 
blive opdateret her. Der er også mulighed for at kontakte stævne leder Per 
Bromann. 
 

Vi glæder os til at se jer 
 

Per Bromann og Betina Elmdam 

http://www.dm-skoleskak2012.dk/
mailto:pban@holb.dk


Program 
Vi forbeholder os ret til mindre ændringer 

 

 
 
Fredag den 23. marts : 
 

17.00 – 17.45  Ankomst og indkvartering 
17.45 – 18.15  Velkomst og lodtrækning 
18.15 – 20.00  Aftensmad 
19.00 – 22.00  1. runde 
23.00       Ro på skolen 
 

Lørdag den 24. marts : 
 

7.30  –   9.00  Morgenmad 
9.00  – 12.00  2. runde 
11.15 – 12.45  Frokost 
12.30 – 15.30  3. runde 
16.00 – 19.00  4. runde 
18.00 – 20.00  Aftensmad 
20.00 – 22.00  Film på smartboard 
23.00       Ro på skolen 
 
HUSK sommertid – uret 1 time frem !!! 
 

Søndag den 25. marts : 
 
 

 7.30  –   9.00   Morgenmad 
 9.00  – 12.00   5. runde 
11.15 – 12.45  Forkost – klasselokalerne(sovesalene) rømmes 
12.30 – 15.30  6. runde 
15.45 – 16.15  Præmieoverrækkelse og hjemrejse 

 

 

 


