Det 32. Individuelle Danmarksmesterskab i Skoleskak 2005
Spilledag og –tid:
Abildgårdskolen, Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ, den 26.-27. november 2005.
Program:
Lørdag den 26. november
12.30
12.45 – 13.00
13.00 – 14.00
14.15 – 15.15
15.30 – 16.30
16.45 – 17.45
18.00 – 19.00
18.15 – 19.30
19.45 – 21.30

Ankomst
velkomst
1. runde
2. runde
3. runde
4. runde
5. runde
aftensmad
lyn-DM, sport

Søndag den 27. november
07.30 – 08.45
08.45 – 09.45
10.00 – 11.00
11.15 – 12.15
11.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30

morgenmad
6. runde
7. runde
8. runde
middagsmad
præmieuddeling
stævne slut

Bemærk, at F-gruppen spiller med 25 minutters betænkningstid, hvormed man lørdag
afvikler 6 runder og søndag 3 runder.
Velkomsten lørdag sker i den gennemgående gang foran grupperum A.
Mød præcist op. Præmieuddeling søndag sker samme sted.
Klasseinddeling:
Gruppe A:
Gruppe B:
Gruppe C:
Gruppe D:
Gruppe E:
Gruppe F:

Spillere født 1985, 1986, 1987 og 1988.
Spillere født 1989 eller 1990.
Spillere født 1991 eller 1992.
Spillere født 1993 eller 1994.
Spillere født 1995 eller 1996.
Spillere født 1997 eller senere.

Spilleregler:
Se vedtagne på Dansk Skole Skaks landsudvalgsmøde 10. maj 2003 med tilføjelser, se
f.eks. på vor hjemmeside under ’Lederforum’ - reglement individuelt amtsmesterskab og
individuelt DM.
Præmier:
Der er præmie til hver 5. deltager. Danmarksmestrene får desuden en vandrepokal.
Kvalifikation:
De to bedste i grupperne A, B, C, D og E kvalificerer sig til de individuelle
Nordensmesterskaber, som er planlagt til afvikling i Finland medio februar.
Stævnegebyr:
Hver deltager betaler ved ankomsten et stævnegebyr på 60 kr. til dækning af de med
stævnet forbundne udgifter.
For dem der overnatter, er vi nu blevet pålagt, at opkræve 20 kr.
Betaling af deltager- og evt. overnatningsgebyr og for mad sker ved indgangen i den
gennemgående gang.
Betaling bedes ske amtsvis og ordnes med stævnelederen før velkomsten.
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Forplejning:
Deltagere og ledere kan få mad på spillestedet for en pris af 135 kr., hvis dette meddeles
ved tilmeldingen. Vi har i år indgået en forplejnings aftale med et firma, som har følgende
menu:
Aftensmad lørdag:
Kylling med ris og pebersovs samt salatbar.
Morgenmad søndag: Rundstykker, smør, ost, marmelade og pålæg.
Mælk, juice, kaffe og te.
Middagsmad søndag: Oksesteg med kartofler, sovs og salatbar.
Bybus:
Fra Odense Banegårdsplads Busafsnit C, tages linje 51 mod Agedrup. Denne har lørdag
formiddag afgang kl *.15-35-55. Bussen kører ad Ejbygade, hvor man står af ved
Gillestedvej (Mullerne). Derfra går man de resterende 200 meter til skolen.
Lyn-DM m.m.:
Lørdag aften mellem 19.45 og 21.30 arrangeres følgende aktiviteter:
Lyn-DM eller fodbold.
Man kan kun tilmelde sig én af aktiviteterne, og tilmeldingen skal ske på
tilmeldingsblanketten.
Indkvartering:
For de overnattende på skolen, husk selv at medbringe sovepose og luftmadras eller
lignende.
Bulletin:
Med tilmeldingen kan der bestilles en stævnebulletin, pris 20 kr.
Bulletin vil indeholde turnerings- og placerings-tavler og vil blive fremsendt direkte
(enkelte via lokale instruktør).
Ledelse af turneringen:
Stævneleder
John Dahlberg, Skolevænget 4,
5580 Nr. Åby, tlf. 64 42 15 04.
Turneringsudvalg Ejnar Johansen, Bisiddervej 8, 4.th.,
2400 København, tlf. 35 85 81 46.
Diverse afklarende spørgsmål forud for stævnet, bedes afklaret med landsdelslederen,
se nedenstående.
Tilmelding:
Denne indsamles amtsvis (via landsdelslederen). Det er også her, at man sikre sig, at
alle spillere i Odense er medlemmer af Dansk Skole skak, enten via skolekontingent eller
et C-medlemsskab.
Du skal snarest muligt, og inden den 8. november 2005 sende vedlagte
tilmeldingsblanket i udfyldt stand til din landsdelsleder.
Bemærk:
Når spillerne har afsluttet deres parti i 8. og sidste runde, pakkes brikkerne og brættet
forsigtig sammen og placeres ved resultatkortbordet.
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