HOLD-DM
5.-7. APRIL 2019
I TERNDRUP
Kilden Børne- &
Ungeunivers
– afd. Terndrup,
Halvej 1, 9575
Terndrup
Stævneleder: Rasmus
Thor Kristiansen

Kilden Børne- og Ungeunivers – afd. Terndrup har hermed fornøjelsen at indbyde jer
til Hold DM i Skoleskak 5.-7. april.
Det bliver afholdt på Kilden Børne- og Ungeunivers
– afd. Terndrup, Halvej 1, 9575 Terndrup.
Stævneleder er Rasmus Thor Kristiansen.
Stævnestart: fredag 5/4 kl 17.00 og forventes afsluttet søndag kl 15.00.
GRUPPEINDDELING
U:
Å:
A:
B:
C:

		

Ungdom/Vidr. udd.		
0.-10. klasse 			
0.-10. klasse
		
0.-6. klasse
		
0.-3. klasse

BETÆNKNINGSTID
Min. 60 minutter
Min. 25 minutter
Min. 60 minutter
Min. 45 minutter
Min. 25 minutter

Turneringsform
Turneringen spilles enten som alle-mod-alle eller efter Monrad-systemet med minimum 6 runder, afhængigt af deltagerantal. Hvis der er nok hold i C-gruppen bruges
et koncept, der går ud på at der er indledende runder som så deles i 2 undergrupper.
Den endelige betænkningstid meldes ud, når antallet af deltagende hold kendes, dog
senest i slutningen af marts.
Noteringspligt
Der er noteringspligt i alle grupper under stævnet. Dog er der de seneste år givet
dispensation til C-gruppen, men dette aftales på ledermødet som afholdes fredag
5/4 kl 18.45.
Præmier
Der vil være præmier til de 3 bedste hold i hver gruppe, desuden 1 pokal til hvert af de
3 hold. Derudover vil der være topscorerpræmier på alle brætter i alle grupper.
Overnatning
Der vil være mulighed for at overnatte på skolen. Medbring selv sovepose og ligge–
underlag.
Forplejning
Der vil være aftensmad fredag, morgenmad, frokost og aftensmad lørdag samt
morgenmad og frokost søndag.
Specielle kosthensyn oplyses i kommentarfeltet ved tilmeldingen.
Der vil være mulighed for at købe div. slik og drikkevarer i kiosken under stævnet.

Prisen for deltagere + forældre og ledere.
300 pr. deltagende hold (forældre+ledere er med i prisen)
Forplejning koster 400 pr person (6 måltider)
Overnatning er gratis
Tilmelding senest 19/3 2019 via Holddm.dk med navne på spillere og evt.
reserver samt deres bræt nummer, skole/klub, forplejning og navne på ledere
og ledsagere.
Info om Terndrup kan skaffes på Terndrupby.dk
Lørdag aften vil der være mulighed for at spille bold i hallen og at gå i
svømmehallen.
Evt. spørgsmål kan stilles til Helene Breinholt, helene@skoleskak.dk,
tlf. 2943 1562 eller til Rasmus Kristiansen 6046 3572 mellem kl 12 og 16.
PROGRAM
FREDAG
17.00-17.45 		
18.00
		
18.30-20.00 		
18.45
		
18.45-19.15		
19.30-22.30 		
23.00
		

Ankomst check-in og indkvartering
Velkomst og lodtrækning
Aftensmad
Ledermøde
Notationsværksted
Skak
Ro på skolen

LØRDAG
8.00-9.00 		
9.00-19.00 		
12.00-14.00 		
18.00-19.45 		
19.00-22.30 		
23.00
		

Morgenmad
Skak
Frokost
Aftensmad
Svømning, boldspil og fri leg
Ro på skolen

SØNDAG
8.00-9.00 		
9.00-13.30 		
11.00-12.00 		
12.00-13.30 		
Ca. 13.45 		

Morgenmad
Skak
Klasselokalet skal synes med deltagelse af en voksen
Frokost
Præmieoverrækkelse og tak for i år

