
Indbydelse til Dansk  Skak  Union’s 2. Senior-DM  fra 
den 2.-8. februar  2009.
 
Arrangør: Næstved Skakklub.
Herved inviteres mandlige og kvindelige seniorer i Danmark til deltagelse i Senior-
DM.
Herved inviteres mandlige og kvindelige seniorer i Danmark, der er medlem af DSU, 
til deltagelse i Senior-DM. Berettiget til at deltage er mandlige spillere der er fyldt 60 
år, og kvindelige spillere der er fyldt 50 år, senest den 1. januar det år, hvor 
turneringen afvikles.
 
Vi vil gøre os umage for at gennemføre et forhåbentlig spændende og sportsligt 
mesterskab i Næstved.
Der er gode hoteller i nærheden af spillestedet, ligesom byen har et 4-stjernet 
Danhostel – Næstved Vandrerhjem - med 147 sengepladser.
DSU, Næstved Kommune og Næstved Skakklub ønsker dig et godt ophold. 
 
Tilmelding  og indskud
Tilmelding til Bjarne Haar på mail: jbhaar@stofanet.dk
Tilmeldingen er først bindende, når indskuddet på 150 kr. er overført til klubbens 
bankkonto nr. 1551-0005449251.
Oplys navn, fødselsdato, klub, DSU- og ELO-rating, telefonnummer og gerne e-mail.
Af pladsmæssige hensyn vil kun de 40 spillere, der har højeste DSU-rating, kunne 
deltage i mesterskabet.
Tilmeldingsfristen er udsat til den 24. januar 2009.
 
Registrering
Mandag den 2. februar kl. 10.30-11.30.
 
Spillested og -tid
Grønnegade Kaserne, Kommandantbygningen, lokale 119, Grønnegade 10, 4700 
Næstved. Der er rygeforbud indendørs på Grønnegades Kaserne.
Der spilles hver dag fra kl. 12.00.
 
Turneringsform
Mesterskabet afvikles som en koordineret EMT i én stor åben gruppe med 7 
spillerunder efter accelereret Dansk Schweizer. 
Betænkningstiden er på 100 minutter til de første 40 træk plus 40 minutter til resten 
af partiet. Herudover tillægges 30 sekunder pr. træk hele partiet igennem.
Inden 1. runde vælger deltagerne en turneringskomite på 3 personer.

mailto:jbhaar@stofanet.dk
http://www.naestvedskakklub.dk/


En eventuel protest over turneringslederens afgørelser kan ankes til 
turneringskomiteen. Protesten skal være skriftlig.
 
Præmier
Nr. 1 - tilskud på 5.000 kr. til deltagelse i Senior-VM
Nr. 2 - tilskud på 3.000 kr. til deltagelse i Senior-EM
Nr. 3 og 4 har ret til en plads på det danske 1. hold ved Senior-EM - tilskud på 2.000 
kr. pr. person
Disse tilskud kan kun opnås ved deltagelse i dette DM.
Herudover
1. præmie 1.500 kr.
2. præmie 1.000 kr.
3. præmie 750 kr.
plus 2 ratingpræmier á 750 kr.
Vinder af turneringen er den spiller som har opnået flest point. Ved ligestilling i point 
anvendes almindelig korrektionsberegning. Ved fortsat ligestilling deles præmie og 
titel. Vinderen erhverver titlen ”Seniordanmarksmester”. 
Titel og tilskud kan kun vindes af spillere, der er registreret i FIDE som 
repræsenterende Danmark.


