
KÆRE SKOLER, ELEVER, LÆRERE OG FORÆLDRE

Landsfinalen fredag den 24. marts 2017 kl. 11-15:30. 

I år er finalen flyttet til gigantiske MAGION i Grindsted 
(stadig i Billund Kommune), så der er plads til endnu flere elever.

Det bliver igen en fantastisk dag med 5 skakdyster, underholdning, 
præmier for 50.000 kr., medaljer til alle og super stemning! 

Dagen er for ALLE, der har været med i Skolernes Skakdag – 
blot du ved, hvordan brikkerne flytter.

NYT I 2017

Hver skole kan stille med op til 4 hold á 8 elever – i alt 32 elever.

Det er gratis for alle – også lærere og fans. 

Fro kosten er ikke gratis i år, men kan bestilles for 50 kr. ved 
tilmeldingen — ellers medbring selv madpakke.

MIT.SKOLESKAK.DK

Elever, der gerne vil med til Landsfinalen, bedes opdatere 
deres profil på mit.skoleskak.dk, så er det lettere for den 
skoleskak ansvarlige at tilmelde skolen og eleverne. 

Der er gratis adgang til svømmehallen i MAGION 
(begrænset plads – 200 ad gangen).

DEADLINE 3. MARTS

Skolen tilmelder sig via Skolernesskakdag.dk. 

SPØRGSMÅL? 

Kontakt skakdag@skoleskak.dk / 3049 0580.

Vi glæder os til at se jer den 24. marts 2017!

Med venlig hilsen

Dansk Skoleskak og Børnenes Hovedstad, Billund

LANDSFINALE I 

SKOLERNES 
SKAKDAG
FREDAG D. 24. MARTS 2017 I GRINDSTED

SKOLERNESSKAKDAG.DK
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LANDSFINALEN ARRANGERES AF BØRNENES HOVEDSTAD, BILLUND OG 
DANSK SKOLESKAK MED OPBAKNING FRA POLITIKEN OG SPAR NORD FONDEN.
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10.30 - 11.00 Indtjekning

Velkomst

1. runde

2. runde

3. runde

4. runde

5. runde

Underholdning — overraskelse!

Præmieoverrækkelse — 
medaljer til alle!

Frokost

11.00 - 11.15

11.30 - 11.50

12.00 - 12.20

12.20 - 12.50

12.50 - 13.10

13.15 - 13.35

13.40 - 14.00

14.00 - 14.45

14.45 - 15.30

Skal I være det sejeste hold 
til Landsfinalen? 

Tag hold t-shirts på og lav et 
skolebanner til tribunen, så 

jeres holdånd er tydelig for alle.

Vi ses!


