
Indbydelse til skoleskakstævne 
Du inviteres hermed til at deltage i et skoleskakstævne for alle skoleelever i Viborgkredsen og 
Ringkøbingkredsen. Kredsmesterskabet finder sted på Resen Friskole, Lucernemarken 14a, Resen Struer: 

Lørdag den 4. november 2017 fra kl. 1000. 

Der afvikles to turneringer på dagen. En for nybegyndere på tværs af alder og en aldersinddelt turnering for 
fortsættere. 

Nybegynder-gruppen 
Der oprettes minimum 2 nybegyndergrupper. En for de yngste (ca. 0. – 4. klasse), hvor der spilles 15 minutter 
pr. parti, og er der partier, hvor der ikke er fundet en vinder inden tidens udløb, anvendes ”svensk avdømning”, 
hvor brikkernes værdi tælles. Partiet vindes af den, der har mindst 5 point mere end modstanderen (dronning = 
9, tårn = 5, løber = 3, springer = 3 og bonden = 1). Ellers er partiet remis. Denne gruppe slutter ca. 13.00. 

Her kan alle elever, der blot ved, hvordan brikkerne rykker, være med.   

En nybegyndergruppe for de lidt ældre (ca. 3. klasse og op) for elever, der kan 
skakreglerne men ikke har spillet skoleskak ret længe og derfor vil have det svært mod 
jævnaldrene mere erfarne spillere. Her spilles efter almindelige regler. Denne gruppe 
slutter ca. 14.30. 

Ved præmieuddelingen i begge grupper tages hensyn til alder, og der er en 
erindringspræmie til alle nybegyndere. 

Fortsætter-gruppen 
Deltagerne inddeles i følgende aldersgrupper, og der spilles efter normale skakregler: 

A: Elever født ---------------- 1997 – 2000 
B: ------------------------------- 2001 – 2002 
C: ------------------------------- 2003 – 2004 
D: ------------------------------ 2005 – 2006 
E: ------------------------------- 2007 – 2008 
F: ------------------------------- 2009 og senere 

Alle kommer til at spille mindst 7 kampe i løbet af dagen. Turneringen slutter omkring kl. 14.30 for de yngste og 
allersenest kl. 17.00 for de ældste grupper. Der er præmier til de bedste, og der er ligeledes en 
erindringspræmie til alle i de to nederste aldersgrupper. 

Mindst to fra hver aldersgruppe fra hver kreds kvalificerer sig til Danmarksmesterskaberne på Sydfyn 24. - 26. 
november 2017. 

Gratis deltagelse 
Det koster ikke noget at deltage. Der vil være en kiosk på skolen, hvor man kan købe lidt godt til ganen, toast 
og drikkevarer. Alligevel vil det nok være fornuftigt at medbringe en solid madpakke. 

Senest tilmelding: Mandag den 30. oktober til kredsformand, Søren Ladegaard, 21 95 68 75, 
viborg@skoleskak.dk. Kontakt ligeledes Søren, hvis du har spørgsmål til stævnet. 


