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Dansk Skoleskak inviterer til …  
 
Det 40. individuelle Danmarksmesterskab i Skoleskak 2013 
 
Spillested og -tid 
Abildgårdskolen, Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ, den 23.-24. november. 
 
Program 
Lørdag, den 23. november      Søndag, den 24. november 
 
12.15 Ankomst og betaling   07.30 – 08.30  Morgenmad 
12.30 – 13.00  Velkomst v. Anker Boye  08.30 – 09.30  5. runde 
13.00 – 14.00  1. runde     09.45 – 10.45  6. runde 
14.15 – 15.15  2. runde     11.00 – 12.00  7. runde 
15.00 – 16.30  Skaksjov, oplæg A+B gr. 11.30 – 13.00  Middagsmad 
16.45 – 17.45  3. runde     12.30 – 13.30  8. runde 
18.00 – 19.00  4. runde     13.45 – 14.15  Præmieuddeling 
18.15 – 19.30  Aftensmad      14.30    Stævnet slutter 
19.45 – 21.30  DM i lynskak, sport     
 
Særlige spilletider i A, B og F-gruppen  
F-gr. spiller med 25 min. betænkningstid med 5 runder lørdag og 4 runder søndag.  
A- og B-gr. spiller med 25 min. pr. spiller pr. parti + tillægstiden 5 sek. pr. træk. 
 
Velkomst 
Velkomst lørdag foran grupperum A. Mød præcist op. Præmieuddeling samme sted. Det er vigtigt, 
at ALLE deltagere bliver og overværer præmieuddelingen, så den bliver festlig for alle! 
 
Klasseinddeling 
Gruppe A:  Spillere født 1993, 1994, 1995 og 1996. Gruppe D:  Spillere født 2001 eller 2002. 
Gruppe B:  Spillere født 1997 eller 1998. Gruppe E:  Spillere født 2003 eller 2004. 
Gruppe C:  Spillere født 1999 eller 2000. Gruppe F:  Spillere født 2005 eller senere. 
 
Pris    
Stævnegebyr: 110 kr. Overnatning: 30 kr. Mad: 185 kr. Spillerne skal enten være gratis medlem 
af Dansk Skoleskak via deres skole/klub (se www.skoleskak.dk/kort) eller individuelt medlem: 
150 kr. Betaling sker samlet per kreds før velkomsten (betales v. indgangen). 
 
Ledelse af DM 
Stævneleder John Dahlberg, fyn@skoleskak.dk / tlf.: 6442 1504. 
Turneringsspørgsmål Poul Basse, basse@skoleskak.dk  
 
OBS! Alle spørgsmål forud for stævnet bedes først søgt afklaret med din kredsleder. 
 
Præmier  Der er præmie til hver 5. deltager. Danmarksmestrene får desuden en vandrepokal. 
 
Overnatning   Det er muligt at sove i klasselokaler. Medbring sovepose + luftmadras. 
Klasselokalerne skal tømmes senest søndag kl. 11.00 
 
Skaksjov Lørdag kl. 15 er der mulighed for at udfordre en stormester i lynskak, spille simultan, 
dyste i familieskakturnering på hold med både børn og voksne, møde vores maskot duffy og 
sikkert et par andre overraskelser, se mere på dagen. For A og B gruppen er der et oplæg om 
mulighederne for at arbejde med web, internationalt arbejde eller komme i praktik i skoleskakken.  
 
Lørdag aften!   Mellem kl. 19.45-21.30 kan du vælge mellem DM i Lynskak, fodbold og kreativt 
værksted - hvor der bl.a. kan males, tegnes og laves en skoleskaksang. Du kan tilmelde dig én 
aktivitet. Brug tilmeldingsblanketten. 
 
Forældremøde   Lørdag kl. 17-17.45 er der forældremøde for alle forældre i sløjdlokalet. Der 
fortælles om familieskaklejren og hvordan du kan gøre for at støtte dit barn i skoleskak. Info hos 
mai@skoleskak.dk, tlf.: 2872 7660. Se også www.skoleskak.dk/foraeldre. 
 
Ledermøde   Lørdag kl. 13.30 -14.15 samles alle ledere og repræsentanter fra kredsene i 
sløjdlokalet, hvor forretningsudvalget fortæller nyt. Vi håber, alle vil deltage. 
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Spilleregler   Se de opdaterede regler via www.skoleskak.dk/2013.  
 
Kvalifikation - NM   De to bedste i gr. A-E kommer til Nordisk Mesterskab i skoleskak i Billund. 
 
Notation   Vi opfordrer alle til at notere skakpartierne, da det betyder øget koncentration og 
færre dumme fejl, når man ikke trækker så hurtigt. Lær det hos din skoleskakleder.  
 
Skakcafé   I caféen er der erfarne ledere, hvor du kan lære mere, når du har noteret et parti. 
 
Efter sidste runde   pakkes bræt og brikker sammen og placeres ved resultatkortbordet. 
 
Mad   For 185 kr. tilbyder arrangørerne følgende (bestilles ved tilmeldingen). 
 
Aftensmad lørdag: Farsbrød med råstegte kartofler og salatbar. 
 
Morgenmad søndag: Rundstykker, rugbrød, hvidt brød, pålæg, ost, chokolade, Nutella, 

marmelade, æg, pandekager, juice, kakao, mælk, kaffe og the. 
 
Middagsmad søndag: Shepards Pie (gullasch med gratineret kartoffelmos) og salatbar. 
 
Ved tilmeldingen oplyses om du er vegetar, ønsker halalkød eller har mælke-/glutenallergi.  
 
Transport   Bybus fra Odense Banegård. Stå af ved Gillestedvej (Mulernes Legatskole) 200 meter 
fra spillestedet. Se www.rejseplanen.dk. Nogle kredse har fælleskørsel - fortæl hvis I har plads! 
 
Skoleskak.dk/dm2013   Du kan før, under og efter DM se billeder, resultater og historier via 
www.skoleskak.dk/dm2013. 
 
Skakshoppen.dk   Dansk Skoleskaks shop sælger bøger, brikker, brætter, ure m.v. under DM. 
Find julegaverne og spar portoen! Se det store udvalg på www.skakshoppen.dk. 
 
 ........................................................................................................................................   

 
Tilmeldingsblanket, DM i skoleskak 2013  
    
 
Kreds:   _________________________  Skole:  _______________________________  

 

Navn:   _________________________  Adr.:   _______________________________  

 

Postnr.:  _____  By:  ______________  Fødedato: ____________  Mobil:  ________   

 

Gruppe (A/B/C/D/E/F):  ______________  

 

Kvalificeret via kredsmesterskab: ____  Kommunemesterskab: ___  

Nr. 1/2/3 sidste år: ___  Rating:  ____  

 

Jeg tilmelder mig DM i lynskak / kreativt værksted / fodbold:  _____________________   

 

Fælles rejse (ja/nej):  _____  Sove på skolen (ja/nej):  _____  Mad (ja/nej):  _____  

 

Jeg er indforstået med at overholde skolens ordensreglement og følge ledernes anvisninger 
samt at jeg risikerer at blive sendt hjem, hvis ikke jeg gør det. 
 
 

Hjemmets underskrift: _____________________________ 
 
Senest 3 dage efter kredsmesterskabet skal du e-maile / sende din tilmeldingsblanket til din 
kredsleder. Find evt. ham/hende via www.skoleskak.dk/kontakt.  


