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Pige-DM 2014                           

Krarup Skoleskak i samarbejde med Dansk Skoleskak har 

hermed fornøjelsen at kunne indbyde til Pige-DM 2014.  

Sted: Stævnet afholdes på Krarup Friskole, Bøjdenvejen 82, Krarup, 5750 Ringe.  

Tidspunkt: lørdag 8. og søndag 9. marts 2014.  

Stævnestart: Selve stævnet starter med fælles velkomst kl. 13.00. Mødetid er dog senest kl. 

12.30. Frokost fra kl. 12.00. Mulighed for at tjekke ind og betale fra kl. 11.00.                          

Stævneslut: søndag ca. kl. 14.00. 

Gruppeinddeling: Vi spiller med følgende årgangsinddeling:                                                    

Gruppe A: Født 1994-97                                                                                                                         

Gruppe B: Født 1998-99                                                                                                                           

Gruppe C: Født 2000-01                                                                                                                                     

Gruppe D: Født 2002-03                                                                                                                               

Gruppe E: Født 2004-05                                                                                                                             

Gruppe F: Født 2006-         

Af sportslige hensyn kan nogle aldersgrupper evt. slås sammen. Vi spiller så vidt muligt alle mod 

alle, alternativt efter Monrad-systemet. 

Præmier: Foruden en vandrepokal til hver gruppevinder, så har vi pokaler til de 3 bedste i hver 

gruppe. Desuden er der fine præmier til samtlige deltagere. 

Overnatning: Både spillere, ledere og forældre kan bestille overnatning på skolen. Medbring 

selv sovepose, liggeunderlag etc. 

Forplejning: Frokost og varm aftensmad lørdag.  Søndag byder vi på morgenmad og frokost.                                                                                                                                                          

Under hele stævnet har vor bod åbent med alt fra tyggegummi over juice til frugt og sandwiches.  

Priser: Stævnegebyr (kun for deltagere): 100 kr.  -  Overnatning (for alle): 30 kr.  -  Fuld 

forplejning vil være 200 kr. for alle (deltagere/ledere/forældre). Fravalg af måltider, og dermed en 

mindre betaling, kan evt. aftales med stævnelederen samtidig med tilmeldingen. 

OBS! Al betaling foregår ved selve tjek-in; enten kontant eller via check. Straks derefter anviser vi 

jer jeres sove- og opholdslokale.                                                                                                            

Bodens rimelige priser vil fremgå af opslag.    
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Tilmelding: Alle piger skal tilmeldes med navn, 

fødselsdato, skole/klub og evt. rating.                                                                                                                                                                 

Alle deltagere og ledsagere, der måtte ønske 

forplejning/overnatning skal ligeledes tilmeldes i forvejen. 

Husk en præcis angivelse af alle disse forhåndsbestillinger!        

Absolut  sidste tilmeldingsfrist er søndag 2. marts til stævneleder Mogens Keinicke. Al 

tilmelding bedes ske via mail: mogenskeinicke@gmail.com. Det vil være lækkert, hvis der en uges 

tid tidligere modtages et hint om antallet, gerne pr. tlf. 62271764 af hensyn til indkøb mv.   

Enhver deltager skal være medlem af Dansk Skoleskak. De få, der ikke allerede er medlem via ens 

skole/klub, kan tegne individuelt medlemsskab ved ankomsten. Pris: 150 kr.     

Stævneleder: Mogens Keinicke, Hundstrupvej 19, Krarup, 5750 Ringe.                                        

Simon Wilbrandt vil endvidere assistere med stævnelederarbejdet. Desuden er mange 

kompetente skakfolk med til at være garanter for, at alt skakfagligt vil være helt i top:           

Carsten Sørensen, Arne Madsen, Finn Fejrskov, Lisa Havshøj og ikke mindst DSS’s 

pigeskakansvarlige: Marie Frank-Nielsen, tlf. 41261154, mail: marie@skoleskak.dk. Især hvis du 

har spørgsmål vedr. vandrepokaler eller om det senere Pige-NM på Island i april, ja – så er hun 

bare den, der bedst kan svare! 

Mange lokale folk og foreninger har lovet at medvirke til en uforglemmelig weekend i det 

sydfynske. Ikke blot til at sørge for mad og alt praktisk, men også til at give jer piger nogle 

spændende aftenoplevelser her på Kvindernes Internationale Kampdag d. 8/3. Dette vil blandt 

andet involvere historier om fordrivelse af mørkets onde (drenge)kræfter i Krarup Kirke ved 

sognepræsten Ole Buhl-Nielsen, skydetræning med luftriffel i Skytteforeningens skydetrailer, 

gymnastik og fysisk træning ved de lokale gymnastikpiger i GU 72.  Der er også mulighed for aften-

lynskak eller for bare at flade ud med en god film, evt. udstyret med cola og popcorn!! 

Program:  

Lørdag:                                                                                    Søndag:                                                                    

11.00 Ankomst, frokost. Og velkomst kl. 13.00               7.30 – 9.30 Morgenmad                                      

13.30 Fire runder skak (13.30, 14.40, 15.50 og 17.00)   9.00 Tre runder skak (9.00, 10.10 og 11.20)          

18.00 Aftensmad                                                                   12.30 Frokost                                                  

19.15 Aftenaktiviteterne                                                      13.15 Præmier og afslutning                         

23.00 (senest) Alle er rolige (!) i soverummene               14.00 Tak for i år!                
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Nordisk Mesterskab for piger: 

Igen i år er der mulighed for at kvalificere sig til de nordiske mesterskaber  i pigeskak, der i 2014 afholdes på 

Island, antagelig i april måned. Nærmere info vil følge. 

Til de nordiske mesterskaber bliver der dog kun spillet i følgende 3 aldersgrupper:                                            

A: 1994-97                                                                                                                                                                               

B: 1998-00                                                                                                                                                                             

C: 2001-                   

A-gruppen svarer til den danske A-gruppe. Danmarksmesteren og nr. 2 vil derfor gå videre. 

B-gruppen vil blive repræsenteret af Danmarksmesteren fra den danske B-gruppe – altså 1998-99 – og af 

den højst ratede fra årgangene 1998-00. 

C-gruppen vil blive repræsenteret af den bedst placerede fra 2001 i den danske gruppe C samt den 

højst ratede spiller født i 2001 eller senere.                                                                                               

Lidt kringlet er det, men alle skulle på den måde have mulighed for at kvalificere sig til de nordiske 

mesterskaber. 

Det er ikke muligt at tilmelde sig en højere aldersgruppe til Pige-DM for derved at kunne 

kvalificere sig til NM. I det tilfælde, at der er personsammenfald mellem Danmarksmester og højst 

ratede, vil denne naturligvis komme afsted; og den anden plads vil gå til den næsthøjest ratede. 

Ratingtal vil da være de gældende pr. 1. marts 2014.                                                                                                 

Deltagelse ved Pige-DM er dog stadig et krav, såfremt man skal udtages via rating. 

Indviklet!?  Eventuelle spørgsmål til ovenstående besvares af pigeskakansvarlig ved Dansk 

Skoleskak Marie Frank-Nielsen, mail: marie@skoleskak.dk 

Afsluttende bemærkninger fra stævnelederen Mogens Keinicke:                                                                                            

”Det er mit håb og ønske at samle over 60 deltagere fra hele landet – sidste år i Kolding deltog 51. 

Husk at det sociale pige-samvær vægtes højt, stævnet er OGSÅ for den yngste begynder i 

BHklassen og ikke kun for de drevne piger med (høje) ratingtal.På Krarup Friskole husker vi med 

glæde tilbage på et godt Pige-DM i 2008. I 2014 kan du medvirke til, at det ikke bliver ringere.  – 

Meld dig!”   

Vi glæder os til at se dig til Pige DM 2014. 

                        Pigeskaklige hilsener Dansk Skoleskak og Krarup Skoleskak                                    
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