
Den 10. marts sker det!  
- Kæmpe skoleskakstævne på Tornhøjskolen 
 
Hvad: Kredsmesterskabet for 4-mandshold 
Hvor: Tornhøjvej 1, 9220 Aalborg 
Hvornår:   Torsdag den 10. marts fra kl. 13:00 – 16:00  
Det fede:   Saft, frugt og fede oplevelser til alle  
Pris:  Gratis! 
Tilmelding:  Ca. antal en uge inden stævnet (3. marts) via din lærer til Bjarne Søndergaard, 

bjarne.soendergaard@skolekom.dk, tlf. 41913098. Endelig tilmeldingsliste skal 
indgives senest tirsdag den 8 marts. Vi skal bruge: Navn, klasse, skole. 

Husk:  Holdopstilling ved tilmelding, så vi kan være klar fra start og ikke skal vente for længe 
på at komme i gang.   

 
Deltagere 

 Alle skoler med skoleskak (se www.skoleskak.dk/kort) 
 Skolen kan stille med så mange hold den vil (4 personer pr. hold) 
 Ved et ulige antal deltagere, spilles med reserver eller på mixhold 
 Husk evt. en madpakke, medmindre I spiser inden I kommer 

 
Grupper 

 A-rækken består af elever fra 0.-10. klasse 
 B-rækken består af elever fra 0.-6. klasse 
 C-rækken består af elever fra 0.-3. klasse 

 
Koncept  

 Alle hold spiller ca. 6 kampe 
 15 min. pr. skakparti 
 Antal runder, spilletid m.v. kan justeres af hensyn til et godt stævne 
 Er der ikke skakmat, tælles brikkernes værdi og vinderen findes 
 3-points systemet (sejr: 3p., uafgjort: 2 p., tab: 1p.) – ALLE får point! 
 Kongen må slås, hvis man har sagt ”skak”, eller modstanderen sætter sin konge i slag  

 
Holdet får… 

 Præmier til de vindende hold samt vandrepokal til den skole, der scorer flest point  
 Frugt og saft 
 Gode holdoplevelser 
 Chancen for at kvalificere sig til ”DM for Hold” senere på foråret 

 
Gode links 
Skoleskak.dk - nyt om skoleskak 
Play.skoleskak.dk – Dansk Skoleskaks spilsite, nu også på Ipad 
Skakshoppen.dk - skakbøger og hæfter, der gør dig skarp!    

mailto:bjarne.soendergaard@skolekom.dk
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Tidsplan 
Tornhøjskolen 

Tidspunkt Aktivitet 

13:00 – 13:15 Velkomst 

13:15 – 13:30 1. runde 

13:35 - 13:50 2. runde 

13:55 - 14:10 3. runde 

14:10 - 14:30 Pause / Frugt & saft 

14:30 - 14:45 4. runde 

14:50 - 15:05 5. runde 

15:15 - 15:30 6. runde 

15:40 – 16:00 Præmier og foto 

 

 


