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Pige-DM 2016 - 12.-13. marts 2016 
 
Jetsmark Skakklub/Jetsmark Skoleskak har hermed fornøjelsen at indbyde til Pige-DM 2016. 
 
Stævnet afholdes på Skolecenter Jetsmark - afd. Kaas, Skolegade 4, Kaas, 9490 Pandrup i weekenden 
den 12.-13. marts 2016. Stævneleder er Bjarne Søndergaard, tlf. 4191 3098 / 
bjarne@jetsmarkskolenet.dk.  
 
Stævnestart 
Stævnet starter lørdag den 12. marts kl. 13. Mødetid senest kl. 12.30. Der vil være frokost fra kl. 12.00. 
Stævnet forventes afsluttet søndag kl. 14. 
 
Gruppeinddeling 
Gruppe A:  Født 1996-99 
Gruppe B:  Født 2000-2001 
Gruppe C:  Født 2002-2003 
Gruppe D:  Født 2004-2005 
Gruppe E:  Født 2006-2007 
Gruppe F:  Født 2008 eller senere. 
 
Af sportslige hensyn kan nogle aldersgrupper evt. slås sammen. Der spilles så vidt muligt alle mod alle 
og alternativt efter Monrad-systemet. 
 
Betænkningstid 
Som udgangspunkt ½ time  
 
Præmier 
Der vil være pokaler til de 3 bedste i hver aldersgruppe, samt præmier til øvrige deltagere. 
 
Overnatning 
Der vil være mulighed for at overnatte på skolen. Medbring selv sovepose og liggeunderlag. 
 
Forplejning 
Ved ankomst vil der være frokost og lørdag aften aftensmad. Søndag vil der 
blive serveret morgenmad og frokost. Måltiderne vil bestå af varieret mad. 
 
Der vil under hele stævnet være en bod, hvor man kan handle lidt. 
 
Pris for deltagere + forældre 
Stævne inkl. evt. overnatning 100 kr. og forplejning 200 kr. 
 
Tilmelding senest torsdag den 1. marts 2016 via Pigeskak.dk eller 
pigeskak.skoleskak.dk 
Med navn, fødselsdato, skole/klub, evt. rating, forplejning, evt. ledsagere. 
 
Ny pigeskak ansvarlig 
Velkommen til ny pigeskak ansvarlig Lisa Havshøj, lisa@skoleskak.dk.  
Hun har selv taget hele vejen fra F-gruppen til A-gruppen. 
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Program 
 
Fredag aften – mulighed for ankomst 
(hvis man ikke kan nå frem til lørdag kl.12.30, finder vi en ordning med ankomst fredag aften og en 
ekstra overnatning på skolen). 
 
Lørdag 
11.30  Mulighed for ankomst  
12.00  Frokost  
12.30  Senest ankomst 
13.00  Velkomst 
13.30  1. runde 
14.40  2. runde 
15.50  3. runde 
17.00  4. runde 
18.30  Aftensmad 
19.30-21.00  Svømmehal - afstand ca. 1 km. Evt. boldspil i gymnastiksal 
22.30  Ro. 
 
Søndag 
7.30  Morgenmad 
9.00  5. runde 
10.10  6.runde 
11.20  7. runde 
12.00  Frokost 
13.00  Præmieoverrækkelse 
14.00  Stævne slut 
 
En forudsætning for at deltage er, at man er medlem af Dansk Skoleskak. Spiller du allerede skoleskak, 
er du sandsynligvis allerede medlem via din skole, klub/Skakskole (Se www.skoleskak.dk/kort).  
 
Er du ikke tilknyttet en skole/skakskole med skoleskak, må du være individuelt medlem af Dansk 
Skoleskak. Det koster kr. 150 pr. år og tegnes ved henvendelse til kristian@skoleskak.dk, hvor du 
modtager indbetalingsoplysninger mv.  
 
Nordiske Mesterskaber i Pigeskak 
Igen i år er der mulighed for at kvalificere sig til de Nordiske Mesterskaber i Pigeskak. 
Nærmere info følger. 
 

 
Vi ses til Pige-DM i Jetsmark 

12.-13. marts 2016 
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