Dansk Skole Skak
Forretningsudvalget

København, den 15. oktober 2006

Relevante møder lørdag den 24. november
Kl. 14:00

Møde for ’Kredsenes ledere og andre repræsentanter’

Vi forventer på mødet at kunne præsentere den eller de udviklingskonsulenter, som skoleskakken
skal ansætte.
Kl. 16:00

Møde for alle skoleskakforældre om ’Forældre Netværket for skoleskakspillere’.
Initiativet er vi meget glade for – se mere i indbydelsen og skoleskak.dk/foraeldre.

”Forældre Netværket for skoleskakspillere” indbyder hermed til info-møde om netværket. På mødet vi
vil give en orientering om netværket – herunder en status på indsatsen i det forløbne år.
Der er behov for yderligere indsats i arbejdet med udvikling og fastholdelse af skoleskak. Det er jo
vores børn, der spiller skoleskak! Se mere på skoleskak.dk/foraeldre.
Vi er meget interesseret i at få flere med! Vi håber, at I har lyst til at deltage i arbejdet, og da
netværket er i sin opstartsfase, er der stor mulighed for indflydelse. Men man kan sagtens deltage
på mødet, selvom man ikke vil påtage sig opgaver.
Mødet forventes at vare ca. 45 min. Lokalet oplyses på plakat ved indgangen. Mødet er åbent for
alle interesserede – også skoleskakledere, forældre som ikke har børn med til DM m.fl.
Har du ikke har mulighed for komme til DM, men gerne vil indgå i netværket eller blot ønsker
information, kan du kontakte: Niels Madsen: nielskargaard@yahoo.dk, tlf.: 6136 1277.
Ved begge møder er Dansk Skole Skak vært med en sodavand/kaffe.
Notering ved DM og Skakcafe
Mange skoleskakspillere har en tendens til at flytte brikkerne lidt for hurtigt, uden helt at
gennemtænke konsekvenserne - og ups - så røg der lige en dronning! Når børnene noterer sættes
tempoet ned og de overvejer en ekstra gang hvorfor modstanderen gjorde netop dette træk. Og
hvad man kan gøre imod det. Svaret på det er ganske simpelt om notering.
I fx Norge og USA er det obligatorisk at notere og vi vil arbejde på at det også bliver en del af
fremtiden i skoleskakken herhjemme. Ved DM i skoleskak opfordrer vi de unge til at notere (intet
krav). Guleroden er, at de efterfølgende kan få deres parti gennemgået i den nyoprettede
’skakcafe’.
Vel mødt til årets individuelle DM,
Forretningsudvalget

skoleskak.dk/dm2007

Dansk Skole Skak
Turneringsudvalget

Organisations- og Ordensreglement ved ’Individuelt DM i skoleskak 2007’
Hver kreds har en ansvarlig leder for kredsens deltagere samt voksne. Denne leder står inde for
betaling, indkvartering samt for at kredsens deltagere og voksne følger ordensreglementet og
øvrige henstillinger fra stævne- og turneringsledelse.
Hver kreds skal i øvrigt have mindst én leder pr. påbegyndt 10 deltager. Der skal således også
være mindst én leder pr. påbegyndt 10 deltager, som overnatter på skolen.
Hver kreds tilmelder ordentligvis også mindst én, som kan være med til at lede lørdag aftens
aktiviteter (lyn, fodbold).
Søndag inden 7. runde indledes sørger kredsene for oprydningen i sovelokaler og al bagage skal
være sat uden for lokalet.
Ved tilmelding til DM-stævnet oplyses navn på ansvarlig leder, øvrige ledere samt den der hjælper
lørdag aften.
Lørdag aften kl. 23.00 skal alle, der vil overnatte på skolen, være gået til ro i deres respektive
sovelokaler. De som har været i byen, skal være hjemme senest kl. 24.00, hvor dørene låses.
Bemærk, døre til gårdhaver, skal være aflåst.
Det er på skolen rygeforbud under hele stævnet.
Det er ikke tilladt at have spiritus på skolens område, ifølge reglerne for anvendelse af
Abildgårdskolen. Der vil således heller ikke være salg fra kantinen.
Overtrædelse kan medføre bortvisning fra skolen.

Kredslederne bedes venligst gøre deltagere/ledere/forældre opmærksomme på ordensreglementet.

skoleskak.dk/dm2007

