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Koncept for:  

 Hold-events 
 
 
Målgruppe Elever som går til skoleskak som et tilbud i skoletiden, ofte styret af en 

lærer/pædagog 

Tid/omfang 3 timer. 5 kampe af 15 minutter. 
Spisepause i midten og tid til udregning af slutstilling. Se standard tidsprogram. 

Formål  At skabe lokale arrangementer for de som normalt kun har skoleskak i skolen 

 At styrke relationen mellem arrangør-skolen, skoleskaklederne og kredsen 

Beskrivelse  Hold-events fungerer med deltagere fra mindst 2 skoler og 4 hold 

 I hold-events spilles på 4-mandshold i grupperne ’32’ og ’64’, hvor eleverne 
tilsammen er max 32 år eller max 64 år 

 Holdene spiller alle mod alle, medmindre der er over seks hold i en gruppe 

 Der spilles 15 minutter pr. parti, hvor lederen styrer hvornår partierne slutter 

 Er der partier, hvor der ikke er fundet en vinder inden tidens udløb, anvendes 
”svensk avdømning”, hvor brikkernes værdi tælles. Partiet vindes af den, der har 
mindst 5 point (dronning = 9, tårn = 5, løber = 3, springer = 3 og bonden = 1) 
mere end modstanderen. Ellers er partiet remis. 

 3 point for sejr, 2 point for uafgjort, 1 point for tab. 

Deltagere Optimalt med mindst 6 hold af 4 spillere = 24. 
Ved færre deltagere spilles dobbeltrunder.  

Hjælpere Holdenes lærere/pædagoger kan efter en kort introduktion styre grupperne.  
Se også listen over frivilligresurser i kredsen, som kan fås hos kredslederen. 

Økonomi Udgifter til transport og præmier. 

Logistik  Lokale med plads til alle fx kantine, aula eller en hal/gymnastiksal.  

 Der skal bruges halvt så mange skakspil, som der er deltagere.  

 Bordopstilling på rækker. 

 De besøgende skoler kan medbringe skakspil. Kredsen har evt. et lager.  

 Transport kan evt. klares via lån bus hos skole/SFO/fritidshjem. 

Præmier  Pokal til skolen med flest point. 

 Lille pokal til holdet med flest point. 

 Evt. medaljer/præmier til alle. 

Diverse Konceptet er anvendt med succes, også i områder med mindre tradition for 
holdkampe med skoler. 
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