
Kom og vær med til

PIGE DM 2015
Vestfjends Skoleskak inviterer i samarbejde med Dansk Skoleskak til Pige DM på 
Vestfjendsskolen, Dåsbjergvej 16, Vridsted, 7800 Skive i weekenden 14. – 15. marts 
2015.

Pige DM er det offi cielle danmarksmesterskab i pige-skoleskak og afholdes hvert år 
i marts. Alle piger under 20 år kan deltage uanset deres styrke – også nybegyndere. 
Pige DM har været afholdt siden 1983, og mange af pigerne kommer igen år efter år. 
Ud over at få spillet en masse skak og fi nde Danmarks bedste pigeskakspillere er der 
altid lagt meget vægt på hygge og socialt samvær i en afslappet atmosfære.

I år kan pigerne (gratis) og de medrejsende (25 kr.) lørdag aften besøge en af Dan-
marks kendte turistattraktioner: Daubjerg Kalkgruber og få den hårrejsende historie 
om Jens Langkniv.

Så kom med og få en uforglemmelig weekend sammen med en masse andre piger, der 
også spiller skak. Vi glæder os til at se dig.

Program

Lørdag
11.00: Mulighed for ankomst
12.00: Frokost
12.30: Senest ankomst
13.00: Velkomst
13.20: 1. runde
14.30: 2. runde
15.40: 3. runde
16.50: 4. runde
17.30: Aftensmad starter
19.00: Aftensmad slutter
19.00: Diverse aktiviteter starter 
21:00: Ro i afsnit 1
21.30: Aktiviteter slutter
22:00: Ro i afsnit 2
23.00: Ro i afsnit 3

Søndag
7.30: Morgenmadsbuffet
9.00: 5. runde
10.10: 6.runde
11.20: 7. runde
12.00: Frokost
13.00: Præmieoverrækkelse
14.00: Stævnet slutter

www.pigedm.dk



Skakstævnet
Spillerne deles ind i nedenstående
aldersgrupper:
Gruppe A: Født 1995-1998
Gruppe B: Født 1999-2000
Gruppe C: Født 2001-2002
Gruppe D: Født 2003-2004
Gruppe E: Født 2005-2006
Gruppe F: Født 2007-

Af sportslige hensyn kan nogle aldersgrupper evt. slås sammen. Der spilles efter Mon-
radsystemet. Betænkningstiden er 30 minutter - dog spiller gruppe F dobbeltrunder 
med 15 minutters betænkningstid.

Der er en vandrepokal til hver gruppevinder og pokaler til de 3 bedste i hver alders-
gruppe - også i tilfælde af at enkelte aldersgrupper slåes sammen. Desuden er der 
erindringspræmie til samtlige deltagere og desuden runde/specialpræmier, som alle 
har en chance for at vinde.

Flere detaljer inkl. regler for udtagelse til nordisk mesterskab: Se www.pigedm.dk.

Stor og spændende klubpræmie
I år trækker vi lod om en stor og spændende klubpræmie blandt de klubber/skoler, 
der stiller med 3 eller fl ere deltagere.  Disse klubber/skoler får 10 lodder i puljen 
plus et lod for hvert point, deres piger opnår i turneringen.

Vinderklubben/skolen har mulighed for at tage op til 25 personer med i Skandinavisk 
Dyrepark, hvor de skal overnatte i vildmarken i sametelt med egen guide og aften-
rundvisning. Værdi: 4.500 kr. Læs mere her: http://www.skandinaviskdyrepark.dk/
oplevelser/overnat-i-parken.aspx.

Lodtrækningen fi nder sted søndag under præmieoverrækkelsen.

Overnatning
Både spillere, ledere og forældre kan overnatte gratis på skolen. Vi laver tre forskel-
lige områder med ro på værelset henholdvis kl. 21, 22 og 23. Medbring selv sovepose, 
liggeunderlag etc. Der er mulighed for at tage bad søndag morgen i Vestfjendshallen. 
Vestfjendsskolen er nyrenoveret og har multibane og gigantskak udenfor.

Forplejning
Frokost og varm aftensmad lørdag. Morgenmad og frokost søndag. Specielle kosthen-
syn angives ved tilmelding. Under hele stævnet har vores kiosk åbent med drikkevar-
er, slik og frugt m.m. til rimelige priser.

Priser
Stævnegebyr (kun for deltagere): 100 kr.
Fuld forplejning: 200 kr.

www.pigedm.dk



Medrejsende forældre og ledere
Der vil blive oprettet et café-område til medrejsende forældre og ledere, hvor man 
kan læse en bog, gå på internettet eller hygge sig med de andre forældre. Der vil 
også være visning af livebræt og resultater for de skakinteresserede.

Transport
Det vil være muligt at blive afhentet gratis på enten togstationen i Aulum lørdag kl. 
11.19 eller i Stoholm kl. 11.54 (med forbehold for ændringer i togtider), for de der 
måtte komme med offentlig transport. Kontakt Vestfjends Skoleskak hvis du ønsker 
at blive afhentet.

Tilmelding og betaling
Foregår på www.pigedm.dk. Senest tilmelding onsdag den 4. marts. Af hensyn til plan-
lægning og indkøb vil vi blive rigtig glade, hvis I vil tilmelde jer så tidligt som muligt.

Besøg i Daubjerg Kalkgruber lørdag aften
Med stor hjælp fra Daubjerg Kalkgruber og Mønsted Turistbusser kan spillere, 
forældre og ledere tage med en tur under jorden i Daubjerg Kalkgruber og opleve 
de spændende og atmosfærefyldte minegange. Undervejs vil en fra kalkgruberne 
fortælle den spændende historie om Jens Langkniv, der ofte gemte sig i gruberne.

Gruberne ligger 10 km fra skolen, og der er sørget for bustransport. Gratis for 
spillere, 25 kr. for ledere og forældre. Se fl ere deltajer på www.pigedm.dk

Øvrige aktiviteter lørdag aften
Udover besøget i Daubjerg Kalkgruber lørdag aften, er der mulighed for simultan skak 
med kvindelandsholdsspiller og ansvarlig for pigeskak, Marie Frank, samt alminde lig 
hygge med bl.a. fi lm i skolens biograf. 

www.pigedm.dk
Hjemmesiden vil hele weekenden blive opdateret med billeder, små historier, re-
sultater og livebrætter. 

Spørgsmål og kontaktoplysninger
Spørgsmål til selve skakturneringen kan rettes til pigeskakansvarlig ved Dansk 
Skoleskak Marie Frank-Nielsen, 41 26 11 54, marie@skoleskak.dk.

Øvrige spørgsmål til arrangementet rettes til Vestfjends Skoleskak, Morten Sø-
rensen, 24 87 00 30, ms@morten-soerensen.dk.

www.pigedm.dk

NOLPE - ACME

Kan jeg som forældre hjælpe?

Ja, meget gerne. Hvis du kender 

skakreglerne, kan du hjælpe til m
ed 

undervisningen, og kender du ikke 

reglerne, er de nemme at lære. Da 

de fleste er nybegyndere, kan du 

selv med et lille
 kendskab til 

skakreglerne, være med til at gøre 

en stor forskel. Derudover kan du 

hjælpe med f.eks. tra
nsport, stæ

vner 

og alt det andet praktiske, som gør 

at en skoleskakklub fungerer! 

Kontakt skoleskaklederen, hvis du 

vil hjælpe med undervisningen, eller 

kontakt den øvrige bestyrelse, hvis 

du vil hjælpe med det praktiske. 

Intet bidrag er for lille
!



Tak til vores sponsorer (i alfabetisk rækkefølge)
• Aqua, Silkeborg
• Body Shop, Viborg
• Camp Adventure
• Dansk Miljø- og Energistyring a/s
• Daubjerg Kalkgruber
• Den Gamle By, Århus
• Djurs Sommerland
• Fjord & Bælt
• Egmont magasiner

Landmand Leo Hansen

• Kattegatcenteret
• Landmand, Leo Hansen
• Mønsted Turistbusser
• Nordsøen Oceanarium
• Ree Park
• Skandinavisk Dyrepark
• Skatek A/S
• Sparnord
• Universe


