
          Fynsmesterskaberne i holdskak 

Fyns Skoleskak inviterer hermed alle medlemmer til at deltage med 4-mands hold ved januars 2 stævner:  

Lørdag 14. januar kl. 9.00 – 14.00 på Nr. Åby Skole, Skolevænget 9. Tilmelding senest onsdag 11. januar 

Lørdag 28. januar kl. 9.00 – 14.00 på Strib Skole, Røjlemosevej 9 i Strib. Tilm. senest onsdag 25. januar 

Den enkelte skole/klub kan deltage med et ubegrænset antal 4-mands hold i hver af de 5 rækker:              

Gruppe A: elever til og med 10. kl.                                                                                                                         

Gruppe B: elever til og med 6. kl.                                                                                                                            

Gruppe C: elever til og med 3. kl.                                                                                                                                  

Gruppe Å: elever til og med 10. kl., typisk fra de egentlige skakklubber – og gerne fra flere skoler           

Gruppe U: elever op til 20 år fra institutioner, der tilbyder ungdoms-/videregående uddannelser 

Alle holdene spiller ved hvert af stævnerne 5 – 7 kampe.                                                                                      

Læs gerne nærmere om reglerne på hjemmesiden skoleskak.dk/reglement for hold-dm.                          

Bemærk, at blandede hold fra flere skoler/klubber kan deltage i de 2 fynske stævner – for at få mange ud at 

spille – men disse hold kan IKKE gå videre til DM.                                                                                                               

Det er OK, hvis et hold kun stiller op til ét af stævnerne, men dermed giver man også afkald på kvalifikation 

til DM. 

Disse 2 ansvarlige stævneledere kan give yderligere oplysninger, svare på alle spørgsmål og er også dem, 

der senest 11. januar og 25. januar tager imod tilmeldinger:                                                                                          

John Dahlberg, Skolevænget 4, 5500 Middelfart, tlf. 64421504, mail: dahlberg12@os.dk                              

Mogens Keinicke, Hundstrupvej 19, 5750 Ringe, tlf. 62271764, mail: mokeinicke@gmail.com 

Bemærk:                                                                                                                                                                           

Det er helt gratis at deltage – intet indskud                                                                                                                

Der er præmier til alle deltagerne ved begge stævner, og på sidstedagen pokaler til vinderholdene           

Gratis kaffe/brød til alle voksne, både i Nr. Åby og i Strib                                                                                   

Salgsbod m brød, toast, drikke, frugt og lidt slik 

 

Venlig hilsen – og glædelig jul! 

På vegne af Strib Skoleskak,  John samt den øvrige bestyrelse i FSS 

/Mogens 
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