
Stort skoleskakstævne for alle i Skive
lørdag den 30. januar

Kære skoleskakledere
Lørdag den 30. januar afholder Dansk Skoleskak i samarbejde 
med Skive Skakklub en stor skole skak turnering på Skivehus 
Skole. Stævnet er for alle børn og unge – uanset om man lige er 
begyndt med skak og går i børnehaveklassen, eller om man er 
rutineret skakspiller fra 10. klasse.

Afhængig af deltagerantallet vil spillerne blive delt ind i 4-6 
forskellige styrkegrupper, som er beskrevet i detaljer på næste 
side. Alle kommer til at spille 7 kampe. Da vi spiller styrkeopdelt, 
skulle alle gerne få jævnbyrdige modstandere og få en god dag 
med masser af skak. 

Deltagelse er gratis, og der er mange præmier – herunder erin-
drings præmie til alle, der er med til deres første skoleskakstævne.

Vi håber, at mange elever har lyst til at deltage i dette stævne. Det bliver en dag, hvor rigtig mange 
børn spiller deres første rigtige turnering, og det bliver med (næsten) sikkerhed heller ikke det sid-
ste. En god oplevelse ved et skoleskakstævne øger elevernes motivation og glæde ved skak.

Først i det nye år sender vi et mere detaljeret program ud, og vi trykker nogle A3-plakater og fl yers, 
som vi håber, I vil hænge op på skolerne.

Yderligere information fås hos
• Morten Sørensen, Dansk Skoleskak, Viborg- og Ringkøbingkredsen, ms@morten-soerensen.dk, 

tlf. 24 87 00 30 eller
• Claus Støvring, Skive Skakklub, claus.stoevring@hotmail.com, tlf. 21 48 89 24 



Styrkegrupperne
Formålet med stævnet er, at alle skoleskakelever skal have en god dag med jævnbyrdige 
skakkampe. Derfor deler vi deltagerne op efter styrke og ikke alder. Der bliver mindst 4 styrkegrup-
per, som er beskrevet herunder. Afhængig af antallet af deltagere vil let øvet og øvet blive delt op i 
fl ere grupper.

Nybegyndergruppen
For dem der lige er startet med skak. Der spilles efter ”Svensk Avdømning”, hvor kongen må slås. 
Hvis spillet ikke er afgjort efter 15 minutter, så tælles der point (dronning 9 point, tårne 5 point, 
springere og løbere 3 point og bønder 1 point. Nybegyndergruppen spiller fra kl. 10.00 – ca. 13.00.

Let øvet
Her spilles rigtig skak, hvor kongen ikke må slås, og der skal sættes skakmat. I denne gruppe kender 
spillerne begrebet skakmat, rokade og kan sætte skakmat med to tårne. Typisk vil man være i gang 
med sin første eller anden sæson i denne gruppe. Let øvet spiller fra kl. 10.00 – ca. 14.30

Øvet
I denne gruppe har spillerne kendskab til nogle (ikke nødvendigvis alle) af nedenstående punkter:
• Skakmat med konge + dronning og konge + tårn.
• Skoleskakkens 15 sunde regler (kampen om centrum, offi  cererne i spil, rokade før ballade, 

etc….).
• Taktiske trick som bindinger, gafl er og dobbelttrusler.
Spillerne her vil typisk være i gang med 3. sæson, eller være talentfulde eller ældre spillere i gang 
med 2. sæson. Øvet spiller fra 10.00 – ca. 14.30.

Rutineret
Denne gruppe er til de meget øvede, der typisk også er medlem af Dansk Skakunion. Gruppen 
bliver hurtigskak-rated i Dansk Skakunion regi, og der er præmier til de forskellige rating-klasser. 
Har man ikke hurtigskak-rating, vil man få tildelt et tal til turneringen. Rutineret spiller fra 10.00 til 
ca. 16.00.

Styrkegrupper vs. Århus Grandprix
Spillere, der har været med til Århus Grandprix, bedes skrive deres styrkegruppe ved tilmelding. 
Som udgangspunkt kan man bruge følgende omsætning mellem Århus Grandprix og vores grupper.

Skive Skakturnering Århus Grandprix
Nybegyndergruppen Helt nye i gruppe N
Let øvet Gruppe N + F
Øvet Gruppe E+D
Meget øvet Gruppe C og opefter


