
Dansk Skoleskak, Sønderjyllandskredsen og 

Haderslev Skoleskak inviterer til  

  

Sønderjysk EMT 2016 

 for skoleskakspillere  

 

Lørdag den 12. november 2016 kl. 9.30  

på Sct. Severin Skole, Moltrupvej 1, 6100 

Haderslev, A-bygningen. 
 

Turneringen er åben for alle skoleskakspillere i 

Sønderjylland. Der spilles i nedenstående 

grupper. Afhængig af antal tilmeldinger kan 

grupper slås sammen eller deles.  

 

Gruppeinddeling: 

Gruppe A: Spillere født 1996-1999 

Gruppe B: Spillere født 2000-2001 

Gruppe C: Spillere født 2002-2003 

Gruppe D: Spillere født 2004-2005 

Gruppe E: Spillere født 2006-2007 

Gruppe F: Spillere født 2008 -  

Gruppe G: Begyndere (højst 1 år skoleskak) 

Gruppe X: Forældre, chauffører m.m. 

 

Betænkningstingstid: 30 minutter pr. spiller pr. 

parti.  

 

Der spilles 6 runder i hver gruppe. Er der færre 

end 7 spillere i en gruppe, spilles alle mod alle. 

Ny runde starter, når alle partier i gruppen er 

færdigspillet.  

 

I gruppe X spilles alle mod alle. Ved større 

deltagerantal end 6 deles gruppen. 

 

Kvalifikationsregler for deltagelse i 

Danmarksmesterskabet: 

I hver aldersgruppe kvalificerer 1 spiller pr. 10 

deltagere sig til deltagelse i DM; dog har 

enhver kreds ret til at sende mindst 2 spillere 

pr. aldersgruppe.  

Man kan ikke kvalificere sig fra gruppe G og 

gruppe X. 

DM og læringsfestival afholdes på Den frie 

Lærerskole i Ollerup den 25. - 27. november.   

 

Mere om DM kan læses på www.skoleskak.dk  

 

 

 

 

Program: 
9.30 Ankomst og velkommen 

9.40: 1. runde starter! 

I hver gruppe starter runderne, så snart den 

foregående runde er færdig og næste runde er 

lagt. 

De første grupper vil sandsynligvis være 

færdige mellem kl. 13 og kl. 14. 

 

Præmieuddeling vil finde sted efterhånden 

som grupperne færdigspilles. Der er præmie til 

mindst hver 3. spiller og diplomer til alle 

deltagere. 

 

Deltagerindskud: 

Deltagelse er gratis 

 

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 med navn, skole/klub samt 

fødselsdag og -år sker til Kai Bjørnskov, 

enten på mailadressen kaicb@yahoo.dk  eller 

mobiltelefonnummer 2990 6359, så den er os i 

hænde senest  torsdag den. 10. november 

2016 kl. 12.00.  

 

Tilmelding til gruppe X kan ske på 

spillestedet 

 

Spørgsmål om turneringen rettes ligeledes til 

Kai Bjørnskov. 

 

Vi ses i Haderslev 12. november, og vi 

glæder os til at se rigtig mange 

skoleskakspillere! 

   

  

Med venlig hilsen 

   

  

Kai Bjørnskov 

http://www.skoleskak.dk/
mailto:kaicb@yahoo.dk

