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INVITATION - DM I SKOLESKAK 2020 - ONLINE EDITION 
 
Lørdag den 28. november inviterer Dansk Skoleskak til en særlig ONLINE EDITION af DM I 
SKOLESKAK & LÆRINGSFESTIVAL 2020. Tilmelding via Skoleskak.dk/dm2020. 
 
Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke kan mødes fysisk i år - men vi er ikke skakmat!  
 
Med opbakning fra Den Faberske Fond, Entreprenør Marius Pedersens Fond og Svendborg Event 
flytter vi de kendte aktiviteter online i en fokuseret udgave af DM 2020 – stadig med stormester 
pep-talk, DM kampe, turneringsmøde og spændende skakdyster. Og i år er det også med live-
stream til Danmark og resten af verden! 
 
ALLE KAN DELTAGE 
Fordelen ved at mødes online er, at vi kan invitere alle interesserede med – du skal blot være 
medlem af Dansk Skoleskak via en skole/skakskole eller individuelt medlem. 
 
STORMESTERSNAK OG TWITCH 
Inden første træk kan du blive ekstra skarp med en peptalk af stormester Peter Heine Nielsen, 
Danmarks stærkeste skakspiller og træner for verdensmesteren, Magnus Carlsen. Undervejs 
streamer den stærke spiller Ellen Fredericia skakkampene og svarer på spørgsmål fra publikum. 
 
PROGRAM 
09:00 - 09:45  Stormester peptalk med Peter Heine Nielsen – træner for verdensmesteren 
09:45 - 10:00  Velkomst v. Dansk Skoleskaks stævneudvalg 
10:00 - 11:40  1 - 5 runde 
11:40 - 12:00  Pause 
12:00 - 13:00  6 - 8 runde 
13:15 - 13:45  Præmieoverrækkelse 
14:00 Turneringsmøde for alle med interesse i stævne- og turneringsspørgsmål 
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PRÆMIER 
Udover DM-titler dystes om præmier for over 5.000 kr. fra Skakshoppen.dk. Der er også fighter og 
lodtrækningspræmier, så alle der deltager, har mulighed for at vinde en tidlig julegave. 
 
TILMELDINGSFRIST & SPØRGSMÅL 
Meld dig til senest 26. november 2020 via Skoleskak.dk/dm2020.  
 
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kontakt dm@skoleskak.dk eller tlf. 3049 0580. 
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