
 

”ALLE BILLEDER ER TAGET AF FOTOGRAF LASSE SKOV” 

PIGE -DM 

22. AUGUST 

2020 

 

SKT KLEMENSSKOLEN HAR I SAMARBEJDE MED VERNINGE SKOLE 

HERMED FORNØJELSEN AF AT INDBYDE TIL PIGE-DM 2020.  

Stævnet afholdes på Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense lørdag den 22. august 

2020. Stævneleder er Anne Mette Lindegaard Bruntse, tlf. 23230603, 

anne1906@assensskoler.dk 

Stævnestart 

Stævnet starter lørdag den. 22 august kl. 10:00. Mødetid senest 9:30. Der vil være 

morgenmad fra kl. 8:30. Stævnet forventes afsluttet kl. 18:00. 

Gruppeinddeling 

(Grundet udsættelse pga. covid-19 skal I tilmelde jer den 

aldersgruppe/det klassetrin I gik på inden sommerferien) 

A. Deltagere, der går på en formel uddannelse for unge og fylder 17, 18, 19 eller 20 år i 

kalenderåret.  

B. Deltagere, der går i 9. og 10. klasse, samt deltagere, der går på en formel uddannelse for 

unge og fylder 16 år i kalenderåret.  

C. Deltagere, der går i 7. og 8. klasse  

D. Deltagere, der går i 5. og 6. klasse 

E. Deltagere, der går i 3. og 4. klasse 

F. Deltagere, der er førskolebørn eller går i 0., 1. eller 2. klasse 

Af sportslige hensyn kan nogle aldersgrupper evt. slås sammen. Der spilles så vidt muligt alle 

mod alle og alternativt efter Monrad-systemet. 

Betænkningstid 

Som udgangspunkt ½ time undtagen i F-rækken, hvor vi sandsynligvis spiller dobbelt runder 

mod samme modstander, 2 x 15 min.  

Præmier  

Der vil være pokaler til de 3 bedste i hver aldersgruppe samt præmier til de øvrige 

deltagere.  

 

Skak, hygge & 

venskaber 

____ 

 
____ 

 
____ 

 

Skt. Klemensskolen 
Dahlsvej 1 
5260 Odense S 
Lørdag d. 15. marts 
kl. 10:00.  
(Mødetid senest kl. 9.30) 

 

 

mailto:anne1906@assensskoler.dk


Forplejning  

Ved ankomst tilbydes der morgenmad og til frokost er der ligeledes mulighed for at 

forudbestille lækre sandwich.  

Der vil under hele stævnet være en bod, hvor man kan handle lidt. 

Morgenmad + en valgfri frisklavet sandwich med gode fynske råvarer til 

en samlet pris på kr. 65 pr person. 

Morgenmad: Rundstykke med ost, marmelade eller pålægschokolade, samt et stk. 

wienerbrød. Hertil juice, te og kaffe.  

Frokost: Hjemmelavet sandwich inkl. 1 stk. kold kildevand.  

Vælg mellem  

1) Æg med rejer 2) Kylling med bacon 3) Herregårdsskinke med ost 4) Vegetar - Fynske 

tomater med mozzarella og pesto. 

Pris for deltagere 

Stævnegebyr for spillere er 100 kroner. Gebyret dækker deltagelse, pokaler, diplomer og 

deltager præmier til alle.  

Tilmelding senest mandag den 16. august 2020  

Her på siden under fanen tilmelding via Dansk Skoleskaks tilmeldingsmodul. Husk navn, 

fødselsdato, skole/skakskole, evt. rating, forplejning, evt. ledsagere. Deltagergebyr og kost 

betales med overførsel samtidig med tilmelding.  

Program 

Lørdag 

08.30                 Mulighed for ankomst  

08.30                 Morgenmad (Er tilgængelig frem til kl. 10:30) 

09.30                 Senest ankomst  

09.45                 Velkomst  

10.00                 1. runde  

11.00                 2. runde  

12.00                 3. runde  

12.30                 Frokost  

13.30                 4. runde  

14.30                 5. runde  

15.30                 6. runde  

16.30                 7. runde  

17.30                 Præmie overrækkelse  

18:00                 Tak for denne gang 

 

Hele dagen vil der, imellem de enkelte runder, være mulighed for at 

deltage i forskellige små aktiviteter, blandt andet: 

- Opgaveløb. (Find og løs i gennem dagen de 20 skakopgaver, 

som findes på skoles kæmpeskakbrikker rundt i skolegården) 

Vi tækker lod blandt de rigtige besvarelser om en lækker 

gavekurv, som udleveres ved præmieoverrækkelsen. 

 

- Multibane til fodboldspil. 

 

- Forskellige ude-/ og indendørs spil. 

____ 

 
____ 

Tilmelding senest 
mandag den 16. august 

2020 

____ 

 
____ 

 

Skt. Klemensskolen 
Dahlsvej 1 
5260 Odense S 
Lørdag d. 22. august 
kl. 10:00.  
(Mødetid senest kl. 9.30) 

 

 


