
INVITATION: DM I SKOLESKAK & LÆRINGSFESTIVAL 2022

INVITATION TIL DM & LÆRINGSFESTIVAL 2022
- VI SES 25.-27. NOVEMBER PÅ SYDFYN!

Dansk Skoleskak inviterer til DM I SKOLESKAK & LÆRINGSFESTIVAL på Den frie Lærerskole i Ollerup,

Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge i weekenden 25.-27. november 2022.

Tilmelding senest 15. november via Skoleskak.dk/2022.

SKAKMESTER, SVØMMEHAL OG MEGET MERE!

Det bliver et brag af en weekend! Ud over kampen om DM-titler er der oplæg og besøg af en rigtig

skak-haj.

Der er gensyn med klassikere som morgensang, flaghejsning, svømmehal, softice og masser af

glade spillere, forældre, ledere og frivillige. I år starter 1. runde fredag aften - efter den officielle

åbning - og fortsætter med turnering både lørdag og søndag. Lørdag aften kan man enten hvile

hjernen, komme i svømmehal eller deltage i DM i lynskak.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle er meget velkomne til at kigge forbi, opleve stemningen og deltage i arrangementer.

Spillerne skal være medlem af Dansk Skoleskak via en skole/skakskole hvilket de fleste er (se

Skoleskak.dk/kort) eller være personligt medlem (koster 150 kr. – kontakt dm@skoleskak.dk) samt

have kvalificeret sig til DM i Skoleskak.

KVALIFIKATION

Det er muligt at kvalificere sig på følgende måder:

▪ Kredsmesterskab eller kommunemesterskab

▪ Placering som nr. 1-3 ved sidste års DM

▪ Styrketal (rating) på mindst: A: 1800, B: 1650, C: 1500, D: 1350, E: 1150 og

F: 1050 på dagen for kredsmesterskabet.

TRANSPORT

Der er bus fra Nyborg og Svendborg. Skriv på Facebook.com/skoleskak hvis I har plads i bilen!

TURNERINGSMØDE

Dansk Skoleskaks stævneudvalg inviterer lørdag aften til turneringsmøde, hvor alle med interesse

for stævne- og turneringsspørgsmål er meget velkommen. Se invitation på Skoleskak.dk/dm2022.

STOR TAK TIL

DM i Skoleskak & Læringsfestival støttes af Entreprenør Marius Pedersens Fond, Den Faberske

Fond, SvendborgEvent, Jobindex A/S og Dansk Skoleskak.
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FESTIVALPAS, OVERNATNING & MAD

Alle spillere skal købe et festivalpas til 200 kr., mens det er gratis for skoleskakledere, forældre og

søskende. Desuden tilbydes følgende mad- og overnatningspakker:

Festivalpas (spillere) 200 kr.

Overnatning i klasselokale (medbring sovepose + underlag) 75 kr.

Enkeltværelse (inkl. linnedpakke med håndklæde) 750 kr.

Dobbeltværelse for to personer (inkl. linnedpakke med håndklæde) 1.050 kr.

Mad, fuld forplejning fra fredag aften til søndag middag (6 måltider) 375 kr.

Mad, frokost lørdag og søndag (2 måltider) 125 kr.

DEADLINE, TILMELDING & BETALING

Tilmelding og betaling via Skoleskak.dk/dm2022. Deadline for tilmelding, overnatning og bestilling

af mad er bindende efter 15. november, og kan desværre ikke refunderes derefter.

Bemærk, at det begrænsede antal værelser fordeles efter først-til-mølle, så drømmer man om et

enkelt eller dobbeltværelse, skal man være hurtigt ude. En oversigt over de lokale

overnatningsmuligheder ses via Visitsvendborg.dk/svendborg/overnatning.

GRUPPEINDDELING

Gruppe A: Deltagere, der går på en formel

uddannelse for unge og fylder

17, 18, 19 eller 20 år i 2022.

Gruppe B: Deltagere, der går i 9. og 10. kl.

samt deltagere, der går på en

formel uddannelse for unge og

fylder 16 år i 2022.

Gruppe C: Deltagere, der går i 7. og 8. kl.

Gruppe D:  Deltagere, der går i 5. og 6. kl.

Gruppe E:  Deltagere, der går i 3. og 4. kl.

Gruppe F:  Deltagere, der er førskolebørn

eller går i 0., 1. eller 2. kl.

BETÆNKNINGSTID & RUNDER

A + B: 8 runder med 25 min. pr. spiller + 5 sek. pr. træk.

C + D + E: 8 runder med 30 min. pr. spiller.

F: 8 dobbeltrunder med 15 min. pr. spiller, så hver runde er to kampe mod samme

modstander (to kampe – en med hver sin farve).

PRÆMIEOVERRÆKKELSE & OPRYDNING

Der er præmie til hver 5. deltager, vandrepokal til Danmarksmestrene og en stor vandrepokal til

bedste kreds. Bak op om præmieoverrækkelsen - det er det sjoveste for alle!

Før præmieoverrækkelsen hjælper alle med oprydningen.
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PROGRAM
Se opdateret program via Skoleskak.dk/dm2022

FREDAG

17:00-18:00 Ankomst og indkvartering

17:30-18:30 Aftensmad

18:45-19:00 Officiel velkomst

19:00-19:15 Optakt / info om turneringen

19:15-20:15 1. runde

20:15-22:00 Skakhygge i hallen mens softicemaskinen kører!

LØRDAG

07:30-08:30 Morgenmad

08:30-08:45 Flaghejsning og morgensang

09:00-10:00 Skakmester fortæller om karrieren og gør dig klar til kamp!

10:15-11:15 2. runde

11:30-12:30 Frokost

12:45-13:45 3. runde

14:15-15:15 4. runde

15:00-15:30 Oplæg for forældre - har mit barn talent?

15:45-16:45 5. runde

17:00-18:00 6. runde

18:00-19:00 Aftensmad

19:15-21:00 Svømmehal (ved nabo-højskolen)

19:15-21:00 DM i Lynskak (spilles i hallen)

20:00-21:30 Turneringsmøde: Dansk Skoleskaks Stævneudvalg

SØNDAG

07:30-08:30 Morgenmad

08:30-08:45 Bagage pakkes

09:00-10:00 7. runde

10:30-11:30 8. runde

11:30-11:45 Oprydning

11:30-12:00 Udlevering af frokostsandwich (kan evt. spises på hjemrejsen)

12:00-12:30 Præmieoverrækkelse - Tak for i år!

SPØRGSMÅL

Kontakt din kredsleder via Skoleskak.dk/kort eller dm@skoleskak.dk / +45 3049 0580.
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TAK
DM i Skoleskak og Læringsfestival 2022 gennemføres med opbakning fra:

ENTREPRENØR
MARIUS PEDERSENS FOND

DEN FABERSKE FOND
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