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&
venskaber

”ALLE BILLEDER ER TAGET AF FOTOGRAF LASSE SKOV”

HOLD-DM I SKOLESKAK
30. APRIL 2022
VERNINGE SKOLE HAR I SAMARBEJDE MED SKT. KLEMENSSKOLEN
FORNØJELSEN AF AT INVITERE TIL HOLD-DM i Skoleskak 2022.
Stævnet afholdes på Verninge Skole, Langstedvej 1, 5690 Tommerup lørdag den 30.
april2022. Stævneleder er Anne Mette Lindegaard Bruntse, tlf.: 2323 0603,
anne1906@assensskoler.dk.

Stævnestart
Stævnet starter lørdag den 30. april kl. 10:00. Mødetid senest 09:30.
Der er morgenmad fra kl. 08:30. Stævnet forventes afsluttet kl. 18:30.

Gruppeinddeling
A. Elever til og med 10. klasse.
B.

Elever til og med 6. klasse.

C. Elever til og med 3. klasse.
Å. Elever til og med 10. klasse fra elever fra forskellige skoler, som går til skoleskak
samme sted – typisk hos en Skakskole.
U.

Elever op til 20 år fra institutioner, der tilbyder ungdoms-/videregående uddannelser.

Verninge Skole
Reglement
Alle grupper spiller 7 runder - Monrad eller alle mod-alle. 30 minutter pr. spiller pr. parti.
Af sportslige hensyn kan nogle aldersgrupper evt. slås sammen. Se Skoleskak.dk/regler.

HOLD-DM i Skoleskak

Langstedvej 1
5690 Tommerup
Lørdag d. 30. april
Kl. 10:00

Stævnet er åbent for alle skoler/skakskoler som er medlem af Dansk Skoleskak. Se om din
skole er med på Skoleskak.dk/kort eller meld jer ind Skoleskak.dk/medlem.

(Mødetid senest kl. 09:30)

Forplejning
Ved ankomst tilbydes der morgenmad, og til frokost er der 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 kun 95 kr. 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 følgende sandwich
1) Æg med rejer 2) Kylling med bacon 3) Herregårdsskinke med ost eller
4) Vegetar - Fynsketomater med mozzarella og pesto.

Pris for deltagere
Stævnegebyr pr. hold er 300 kr. der dækker deltagelse, pokaler og brætpræmier.

Tilmelding
På Verninge Skole er der plads til ca. 200 deltagere.
Tilmelding af hold som er kvalificeret via kredsstævner åbner 15. marts. Har du spørgsmål
til kredskvalifikation, kontakt formanden for stævneudvalget på morten@skoleskak.dk.
I perioden 1.-15. april er der åben tilmelding (efter først til mølle princippet) for ikke
kvalificerede hold indtil deltagerantallet rammer 200 spillere (info om tilmelding for ikke
forhåndskvalificerede hold følger på holddm.dk i slutningen af marts.

Opgaveløb
Vind en gavekurv til
jeres hold

Tilmelding via holddm.dk. Husk navn, fødselsdato, skole/skakskole, forplejning + evt.
ledsagere. Deltagergebyr og mad betales samtidig med tilmeldingen.
Efter 20. april er det i tilfælde af afbud ikke muligt at få refunderet betaling for
deltagelse og forplejning.

Program – lørdag den 30. april

08.30

Mulighed for ankomst - 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

17.45

Præmieoverrækkelse ved borgmesteren i Assens

18:30

Tak for denne gang

Mellem runderne er det muligt at deltage i forskellige aktiviteter fx:

-

Opgaveløb for jeres hold. (Find og løs 20 skakopgaver,som findes på
skoles kæmpeskakbrikker rundt i skolegården). Vi trækker lod om en
lækker gavekurv blandt løsningerne.

-

Bordtennisbord, fodboldbaner og multibane til boldspil.

-

Forskellige ude-/ og indendørs spil.

Tilmelding senest
fredag den 15. april
2022

