
29. september sker det! 
- Fed familieskakturnering på Holbergskolen 
 
 
Hvad:  Familieskakturnering 
Hvor:  Holbergskolen, Frederiksborgvej 216, København NV  
Hvornår:  29. september 2012 kl. 10-13; Indskrivning senest 09:45 
Det fede: Frugt/saft, præmier og fede oplevelser til alle  
Pris:  Gratis 
Tilmelding:  Mai Tødsø Jensen på e-mail: mai@skoleskak.dk / tlf.: 2872 7660 senest 

mandag den 24. september 2012. Oplys navnet på barnet og den voksne. 
Desuden skal barnets alder angives. Endelig skal holdets navn (”de tapre 
riddere”, ”familien Jensen” osv.), samt hvilken gruppe holdet deltager i angives.   

 
Hvem kan deltage 

 Alle skoler med skoleskak (se www.skoleskak.dk/kort)  
 Alle skoleskakspillere og deres voksne pårørende (mor, far, bedstefar, onkel mv.) 
 Ved et ulige antal deltagere, spilles med reserver eller på et mixhold 

 
Begyndergrupper  

 Spiller alternative skakformer som fx bondeskak og de tapre riddere. Reglerne 
introduceres før hvert parti 

 Spiller uden skakur  
 Der spilles 10 min. til hele partiet. Når tiden er gået, starter en alarm. Derefter 

tælles brikkerne op. Den spiller, der har 5 point eller mere, vinder kampen. Hvis 
en spiller har 0-4 point, så er kampen uafgjort  
 

Fortsættergrupper  
 Spiller med alle brikkerne 
 Der spilles med et skakur, og man har hver 5. minutter til partiet 

 
Koncept 

 Der er to familiemedlemmer på hvert hold – et barn og en voksen 
 Voksne dyster mod voksne. Børn dyster mod børn   
 Alle spiller 5 runder/kampe, alle mod alle - 10 min. pr. skakparti   
 Antal runder, spilletid m.v. kan justeres af hensyn til en god turnering 
 3-points systemet (sejr: 3p., uafgjort: 2 p., tab: 1p.) – ALLE får point!  
 

Deltagerne får… 
 Præmier til alle børnene og til ”top 3 familierne” i begge grupper  
 Præmie for bedste holdnavn  
 Frugt/saft 
 Gode familieoplevelser 

 
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 
Familieskakturnering 

 

 

Tidspunkt Aktivitet Varighed 

10:00 – 10:10 Velkomst 10 min. 

10:20 – 10:30 1. runde 10 min. 

10:40 - 10:50 2. runde 10 min. 

11:00 - 11:10 3. runde 10 min. 

11:20 – 11:40 Pause  20 min. 

11:50 – 12:00 4. runde 10 min. 

12:10 - 12:20 5. runde 10 min. 

12:30 - 13:00 Afslutning, præmier og foto! 

 


