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Landsfinale i Billund - Børnenes Hovedstad

Fed AFslutninG På 
skOleRnes skAkdAG 2013 Fed AFslutninG På 
skOleRnes skAkdAG 2013 

Landsfinalen arrangeres af Børnenes Hovedstad og Dansk Skoleskak 
med opbakning fra Skolemælk, Politiken og Spar Nord Fonden.

Kære skoler, forældre og elever

Så er vi klar med programmet for Landsfinalen i  
Skolernes Skakdag fredag den 12. april 2013 kl. 10-15. 
Det bliver en fantastisk dag med 5 skakdyster, musik, 
frokost og super stemning!

Dagen er for ALLE, der har været med i Skolernes 
Skakdag – såvel for øvet som nybegynder. Det bliver 
et fedt arrangement, hvor det skal være sjovt at blive 
klogere!

Vi sørger for frokost, snacks, holdpræmier og 
medaljer til alle. Mohamed Ali, kendt fra X-Factor og 
Melodi Grand Prix, underholder.

Hver skole kan gratis sende et eller flere hold á max 8 
elever. Hvert hold udløser gratis adgang for 2 voksne 
– fx lærere eller forældre, som hjælper med transport. 
Der er adgang for fans/tilskuere for 100 kr. per person 
inkl. forplejning.

Landsfinalen foregår i Lalandias sportshal. Kl. 15 
kan elever og medrejsende komme i Skandinaviens 
største badeland til særpris á 110 kr. per person.  
Billetter købes på stedet.

Tilmeld jer senest den 20. marts 2013 på  
www.skolernesskakdag.dk, hvor I også finder mere 
info. Ellers kontakt skakdag@skoleskak.dk / 
tlf.: 3049 0580. 

Vi glæder os til at se jer
den 12. april 2013!

Med venlig hilsen

Børnenes Hovedstad 
og Dansk Skoleskak

 10 : 00 - 10 : 30 Indtjekning / foto
 10 : 30 - 10 : 45 Velkomst ved Billunds borgmester
 11 : 00 - 11 : 20 1. runde
 11 : 35 - 11 : 55 2. runde
 11 : 55 - 12 : 45 Frokost + Mohamed Ali underholder
 12 : 45 - 13 : 05 3. runde
 13 : 20 - 13 : 40 4. runde
 13 : 55 - 14 : 15 5. runde
 14 : 30 - 15 : 00 Præmieoverrækkelse - medaljer til alle!
 15 :00 - 20 : 00 Adgang til badeland. Særpris 110 kr.

Tilmelding senest 
den 20. marts 2013 viawww.skolernesskakdag.dk (brug skolens login)


