
Haderslev, den 20. februar 2011 

 
Dansk Skoleskak, Sønderjyllandskredsen 

inviterer til  

  

Sønderjysk mesterskab for hold 
 

 

Lørdag den 5. marts 2011 kl. 9.30  

på Haderslev Realskole, Christiansfeldvej 
 

Turneringen er åben for alle skoleskakklubber 

i Sønderjylland, som er medlem af Dansk 

Skole Skak. Der spilles med 4-mands-hold i 

nedenstående rækker.  

 

G – rækken – for hold fra gymnasie eller andre 

ungdomsuddannelser. 

A – rækken – for hold med elever fra 10. 

klasse eller yngre 

B – rækken: - for hold med elever fra 6. klasse 

eller yngre 

C – rækken;: -for hold med elever fra 3. klasse 

eller yngre 

Å –rækken (åben række) for hold med elever 

fra 10. klasse eller yngre. Et bold i Å-rækken 

skal være fra den samme skoleskakklub, men 

må gerne være fra forskellige skoler. 

 

Betænkningstingstid: 45 minutter pr. spiller pr. 

parti.  

 

Der spilles så vidt muligt alle mod alle i alle 

rækker. 

 

Kvalifikationsregler for deltagelse i 

Danmarksmesterskabet: 

 

I hver række kvalificerer 1 hold sig. Har en 

kreds mere end 5 hold i en række, kvalificerer 

2 hold sig.  

DM afholdes i Vejle den 25. - 27. marts.  

 

I øvrigt henvises til DSS’s reglement for 

skoleskakhold i kredsene, som vedlægges. 

 

 

Program: 
9.30 Ankomst og velkommen 

9.40: 1. runde starter! 

I hver række starter runderne, så snart den 

foregående runde er færdig, og næste runde er 

lagt. 

De første rækker vil sandsynligvis være 

færdige mellem kl. 13 og kl. 14, men meget 

afhænger af det antal hold, som tilmeldes. 

 

Præmieuddeling vil finde sted efterhånden 

som rækkerne færdigspilles. Der er pokal til 

vinderne af hver række. 

 

Indskud: 

Kr. 100,00. pr. hold, som betales ved ankomst. 

 

Forplejning  

Der vil være kantine, hvor der kan købes 

pølser med brød, franskbrød m. ost, kaffe, 

sodavand og kage / slik til rimelige priser. 

 

Tilmelding: 

Tilmelding sker til Kai Bjørnskov, enten på 

mailadressen: sonderjylland@skoleskak.dk  

eller mobiltelefonnummer 2990 6359, så den 

er os i hænde senest onsdag den. 2. marts 

2010 kl. 18.00.  

 

Spørgsmål om turneringen rettes ligeledes til 

Kai  Bjørnskov. 

 

Vi ses i Haderslev 5. marts, og vi glæder os 

til at se rigtig mange skoleskakspillere! 

   

  

Med venlig hilsen  

  

 

    

Dansk Skoleskak, Sønderjyllandskredsen

  

Kai Bjørnskov 
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