
 
 

 
 
 
 

ONLINE DM I SKOLESKAK FOR HOLD 2021  
- Lørdag den 8. maj kl. 10 - 13.   
 

INFO 

Årets Hold-DM spilles online på Lichess, og turneringen livekommenteres af Dansk 
Skoleskak via skoleskak.dk/live, så alle kan følge den spændende dag.  
 

PROGRAM 

10:00 – 11:30: Turnering del 1. 
11:30 – 12:00: Frokostpause 
12:00 – 13:00: Turnering del 2. 
 

TURNERINGEN  
Turneringen er en ”arenaturnering”. Det betyder, man får en ny modstander, så 
snart man er færdig med et parti. Derfor spiller alle ikke samme antal partier, men til 
gengæld er der næsten ingen ventetid.  
 
Man får 2 point for en sejr og 1 point for en remis. Kun partier der færdiggøres 
inden kl. 13:00 tæller med, og holdet med flest samlede point vinder.  
 
Betænkningstiden er 10 minutter til hver spiller + 3 sekunder ekstra for hvert udført 
træk.  
 
Et hold består af 4 spillere og op til to 2 reserver. Hvis 2 hold ender på samme 
pointantal, vinder holdet, der har spillet færrest partier.  
 

 
 

skoleskak.dk/live


 

RESERVER 

Et hold kan have 0, 1 eller 2 reserver. Der er to måde at bruge reserver på:  
 

1) Klassisk reserve: Man skifter reserverne ind mellem partier. Gør man dette, 
tilmelder man kun 4 spillere, og lader reserverne overtage en computer eller 
Lichess-bruger fra en spiller. 

2) Moderne reserve: Man tilmelder reserverne turneringen som de andre 
spillere. Kun de 4 spillere med flest point, bidrager til holdets samlede 
pointantal.  

 

GRUPPER  

A-gruppen er for hold med spillere fra 0.-10. klasse.  
B-gruppen er for hold med spillere fra 0.-6. klasse.  
C-gruppen er for hold med spillere fra 0.-3. klasse.  
 
Å-gruppen er for skoleskakhold med spillere fra samme klasse, der stadig går i 
skole/gymnasium.  
 

TILMELDING  

Tilmelding foregår via http://holddm.dk/tilmelding/. Her forklares også, hvordan 
holdet spiller med via Lichess.  
 
I år er der intet krav om kvalifikation, og alle hold kan deltage.  
Senest tilmelding torsdag d. 6. maj.  
 

SNYD 

Det er forbudt at modtage hjælp fra andre under turneringen. Det betyder, at man 
ikke må kommentere på et parti, der er i gang og hverken lærer eller 
holdkammerater må foreslå træk eller lignende til en spillende spiller. Man må 
heller ikke konsultere computeren, når man spiller. Hvis en spiller bliver taget i snyd, 
bliver holdet diskvalificeret. 
 

SPØRGSMÅL?  

Spørgsmål til Hold-DM? Kontakt Ahmad El-Achi: 2738 4555 / ahmad@skoleskak.dk 
Spørgsmål på dagen? Kontakt Viktor Nielsen: 4051 7968 / viktor@skoleskak.dk 
 
Du kan også ringe til Dansk Skoleskaks Landskontor på 3049 0580.  
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