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Østre Skoleskak og Fyns Skoleskak 

indbyder til Hold-DM 2015 i skoleskak.  

 

 

Hold-DM 2015 afvikles i weekenden fredag d. 10. april kl. 17.00 til søndag den 12. april 2015. 

Så er det tid til at få flyttet brikkerne i kampen om at blive Danmarks bedste skakhold i de forskellige 
rækker. Mødet finder sted i Middelfart, byen ved Lillebælt mellem to broer. 

Sted og transport 
Stævnet afholdes på Østre Skole, Viaduktvej 55, 5500 Middelfart. Her er der også mulighed for 
overnatning. 

Østre Skole ligger i hjertet af Middelfart med gode togforbindelser fra hele landet. Med kun ca. 10 
minutters gang mellem skolen og banegården er det nemt at tage toget. 

Kommer I ad motorvejen fra Fynssiden drejer I af lige før Lillebæltsbroen – fra Jyllandssiden efter 
broen, men jeres GPS vil nok hjælpe jer helt frem til målet. 

Overnatning 
Der kan overnattes i klasseværelser på skolen, husk luftmadras, sovepose, sovedyr mm. Ved 
tilmelding angives hvor mange, der ønsker at overnatte på skolen. Det tilstræbes, at deltagerne 
indkvarteres med andre fra deres egen kreds. Der indrettes særskilt soverum for piger/damer. 

Aktiviteter og kiosk 
Mellem kampene vil der være mulighed for diverse aktiviteter. Eksempelvis bordtennis, 
bordfodbold og fodbold udendørs. Medbring selv bat og bolde. Lørdag aften arrangeres turnering 
på tværs af holdene. 

Der vil under hele stævnet være en kiosk, hvor der kan købes såvel spiseligt som drikkeligt. 

Praktiske informationer 
Rygning og alkohol er ikke tilladt på skolens matrikel. Overtrædelse kan medføre bortvisning. 

Der forefindes gæsteinternet. Logon udleveres ved ankomst. 

www.holddm.dk opdateres løbende med praktisk information omkring stævnet. Du er endvidere 
velkommen til at benytte kontaktformularen på holddm.dk. 
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Tilmelding på holddm.dk 
Tilmelding af kvalificerede hold, forplejning, overnatning mm sker på www.holddm.dk. Ved 
tilmelding oplyses navnene på spillerne og evt. reserver – samt deres brætplacering. Ledere og 
forældre tilmeldes samme sted. 

Priser 
Stævnegebyr pr. hold: 300 kr. 

Fuld forplejning, dvs. 6 hovedmåltider koster 300 kr. pr. person.  

Vegetar/halal oplyses ved tilmeldingen, ved at skrive det i kommentarboksen. 

Overnatning på skolen koster 60 kr. pr. person for hele weekenden. 

Sandwich (kylling /bacon) til hjemturen skal bestilles ved tilmelding (25 kr. pr. stk.) 

Deadline – tilmelding og betaling 
Tilmelding og indbetaling skal ske senest fredag d. 27. marts 2015 via www.holddm.dk.  

I betaler online i forbindelse med tilmeldingen eller til skoleskakkens konto reg.nr.: 0400 Kontonr.: 
4015052169.  

Der betales samlet pr. hold. Der accepteres ej heller kontant betaling efter ovenstående dato. 

Læs mere om turneringens afvikling og programmet på de næste sider. 

Vi glæder os til at se jer i Middelfart! 

 

Asger Frank-Nielsen 
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Turneringens afvikling 
Turneringen spilles som en ”alle mod alle” evt. monrad med minimum 6 runder, afhængig af 
deltagerantallet. Endelig betænkningstid og antal runder udmeldes senest 1 uge før stævnestart, 
når det endelige antal deltagere kendes. 

Inddeling og betænkningstider 

Rækken Inddeling Forv. betænkningstid Forv. antal runder 
U Ungdom/Vidr. Udd. 90 minutter 6 
Å 0. – 10. kl. 90 minutter 6 
A 0. – 10. kl. 90 minutter 6 
B 0. – 6. kl. 60 minutter 8 
C 0. – 3. kl. 25 minutter 11 - 13 

 
Holdene består af elever fra samme skole, dog er Å-rækken for hold, hvor eleverne kommer fra 
forskellige skoler, men går til skoleskak samme sted. Se www.skoleskak.dk/regler. Kvalifikation til 
hold-DM sker via de lokale skoleskakkredse bortset fra U-rækken, hvor der er fri tilmelding. 
Vinderne af A og B-rækken repræsenterer Danmark til de Nordiske Mesterskaber til september.  
 

Point og ligestilling 

Der gives 1 brætpoint for hver vundet kamp, remis giver ½ point og tabt kamp giver 0 point. 
Holdets samlede brætpoint lægges derefter sammen. Det enkelte hold tildeles matchpoint efter 
hver holdkamp: Sejr giver 1 point, uafgjort giver ½ point og nederlag giver 0 point. 

Ved ligestilling er antallet af matchpoint afgørende. Ved fortsat ligestilling er den indbyrdes kamp 
afgørende. Ved ligestilling i den indbyrdes kamp er resultatet på 1. bræt afgørende. Er dette remis, 
er resultatet på 2. bræt afgørende og så fremdeles. 

Notering 
Der er noteringspligt i alle grupper indtil de sidste 10 minutter af ens egen tid. 

Præmier 
Der vil være præmie til alle, og pokaler til de tre bedste hold i hver gruppe. 

Lodtrækning 
Foregår efter velkomsten. 

Ledermøde 
Fredag aften inden første runde afholdes der ledermøde for alle holdledere. 

Reglementer  
Se www.skoleskak.dk/regler. 
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Program 
(Ret til ændringer forbeholdes.)  

 

Fredag d. 10. april. 

17.00 – 17.45 Ankomst og indkvartering 
 

18.00 – 18.30  Velkomst 
 

18.30 – 20.00 Aftensmad 
 

18.30 – 19.00 Lodtrækning og ledermøde 
 

19.30 – 22.30 Skak 
 

23.00 Ro på skolen 
 

Lørdag d. 11. april. 

07.30 – 09.00 Morgenmad 
 

09.00 – 19.00 Skak 
 

11.15 – 13.00 Middagsmad 
 

18.00 – 19.45 Aftensmad 
 

19.00 – 22.00 Diverse aktiviteter 
 

23.00 Ro på skolen 
 

Søndag d. 12. april. 

07.30 – 09.00 Morgenmad 
 

09.00 – 15.45 Skak 
 

11.15 – 12.45 Middagsmad. 
 

16.00 Præmieoverrækkelse – Tak for i år! 
 

 


