
Til lykke - I har kvalifi ceret jer til 
hold DM 2016

Der venter jer en sjov og spændende oplevelse fyldt med skak og hygge, når I skal deltage i kampen 
om at blive Danmarks bedste skakhold i de forskellige aldersgrupper fra fredag den 8. april til søn-
dag den 10. april 2016. Hold DM er årets højdepunkt for rigtig mange skoleskak-spillere, og det 
samler hvert år ca. 200 spillere plus 100 forældre og ledere. I år afholdes det på Vestfjendsskolen 
midt i Jylland, 15 km syd for Skive.

Skolen blev renoveret for få år siden, så rammerne om arrangementet er i orden. Vestfjends Skole-
skak har mange engagerede forældre, der står klar til at give jer en god weekend.

Turneringen
Turneringen spilles som Monrad, evt. alle mod alle afhængig af deltagerantallet. Endelig betænk-
ningstid og antal runder udmeldes på www.holddm.dk senest en uge før stævnestart.

Gruppe Inddelen Forventet betænkningstid Forventet antal runder
U Ungdomsuddannelse 90 minutter 6
Å 0. - 10. klasse - åben række 90 minutter 6
A 0. - 10. klasse - samme skole 90 minutter 6
B 0. - 6. klasse - samme skole 60 minutter 8
C 0. - 3. klasse - samme skole 25 minutter 11-13

Hvor
Vestfjendsskolen, Dåsbjergvej 17, Vridsted, 7800 Skive. Der er mulighed for at komme til skolen 
med off entlig transport. Se mere på www.holddm.dk.

Hvornår
Fredag den 8. april fra kl. 17.00 til søndag den 10. april kl. 15.00.

Overnatning
Der kan overnattes i klasseværelser på skolen. Vi vil forsøge at dele skolen ind i områder med for-
skellige sengetider, så der er mulighed for ro for de, der ønsker at sove tidligt. Man kan tage bad i 
Vestfjendshallen. WIFI er frit tilgængelig på hele skolen.

Forplejning
Fuld forplejning fra og med fredag aften til søndag middag (6 hovedmåltider) koster 300 kr. pr. per-
son. Specielle kosthensyn angives ved tilmelding.



Kiosk
Der vil under hele stævnet være en velassorteret kiosk med f.eks. sunde sager, sodavand, slik, slush 
ice samt popcorn.

Øvrige aktiviter
Skolen har fi ne udenomsarealer med plads til boldspil og leg samt en multibane. Lørdag aften vil 
der være forskellige aktiviteter, herunder skaksjov, fi lm i skolens biograf og boldspil i hallen. Hold 
øje med www.holddm.dk.

Skolen ligger tæt på skov og Karup Å.

Tilmelding
Tilmelding og betaling foregår på www.holddm.dk. Af hensyn til planlægning, vil vi blive glade. 
hvis I vil tilmelde jer i god tid. Tilmelder I jer senest 4 uger før (fredag den 11. marts) er holdgeby-
ret kun 300 kr. Derefter 400 kr. Allersenest tilmelding søndag den 27. marts.

Hjemmeside
Meget mere information på www.holddm.dk, som vil blive opdateret, efterhånden som fl ere og 
fl ere ting falder på plads. Under stævnet vil hjemmesiden løbende blive opdateret med resultater 
og billeder fra weekenden. I øvrigt kan I på www.pigedm.dk se, hvordan det foregik, da Vestfjends 
Skoleskak afholdt pige DM i 2015.

www.holddm.dk


