
                                   

 
 

Pige-DM 2012 

        
Jyderup Skakklub/Jyderup Skoleskak har hermed fornøjelsen at indbyde til pige-DM 2012. 
 
Sted: 
Stævnet afholdes på Jyderup Skole, Holbækvej 108, 4450 Jyderup i weekenden den 10.-11. marts 
2012. 
 
Stævnestart. 
Stævnet starter lørdag den 10. marts kl. 13. Mødetid senest kl. 12.30. Der vil være sandwich fra kl. 
12.00. Stævnet forventes afsluttet søndag kl. 14. 
 
Gruppeinddeling: 
Der spilles efter følgende årgangsinddeling:  Gruppe A:  Født 1992-95 
    Gruppe B: Født 1996-97  
    Gruppe C: Født 1998-99 
    Gruppe D: Født 2000-01 
    Gruppe E: Født 2002-03 
    Gruppe F: Født 2004 eller senere. 
 
Af sportslige hensyn kan nogle aldersgrupper evt. slås sammen. Der spilles så vidt muligt alle mod 
alle og alternativt efter Monrad-systemet. 
 
Præmier: 
Der vil være pokaler til de 3 bedste i hver aldersgruppe, samt præmier til øvrige deltagere. 
 
Overnatning: 
Der vil være mulighed for at overnatte på skolen medbring selv sovepose og liggeunderlag mm. 
 
Forplejning: 
Ved ankomst vil der være frokost sandwich og lørdag aften aftensmad. Søndag vil der blive serveret 
morgenmad og frokost. Måltiderne vil bestå af varieret mad med bl.a. både fisk og vegetarretter. 
Der vil under hele stævnet være en mindre kantine med varieret tilbud af sundt og sødt og med både 
slush-ice og popcornmaskine lørdag aften. 
 
Pris: 
Stævneafgift 100 kr. og forplejning 200 kr.  
 
Tilmelding med navn, fødselsdato, skole/klub, evt. rating, 
forplejning, evt. ledsagere. 
Senest torsdag den 1. marts 2012 til 
Svend Ellegård Christensen, Palævej 1, 4450 Jyderup 
Tlf. 59276869 mobil 42211313 e-mail: svendlone@turbopost.dk 
 
Indbetaling af indskud: 
Senest torsdag den 1. marts 2012 på konto: reg. nr. 1704 konto nr.5366905296 
 



 
 
Program: 
 
Lørdag:  
11.30 Mulighed for ankomst 
12.00 Frokost sandwich 
12.30 Senest ankomst 
13.00 Velkomst 
13.30 1. runde 
14.40 2. runde 
15.50 3. runde 
17.00 4. runde 
18.30 Aftensmad 
19.30 Kreative værksteder med glasmaling og hjemmelavede 
smykker, derudover hygge café med friske popcorn og slush-ice 
og film. 
21.30 Aktiviteter slut 
22.30 Ro. 
 
Søndag: 
  7.30 Morgenmads buffet 
  9.00 5. runde 
10.10 6.runde 
11.20 7. runde 
12.00 Frokost 
13.00 Præmieoverrækkelse 
14.00 Stævne slut 
 
En forudsætning for at deltage er, at man er medlem af Dansk Skoleskak. Spiller du allerede 
skoleskak, er du sandsynligvis allerede medlem via din skole eller klub. Ellers kan man blive 
individuelt medlem. Det koster kr. 150 pr. år. 
 
 
Nordiske Mesterskaber i Pigeskak: 

Igen i år er der mulighed for at kvalificere sig til de nordiske mesterskaber i pigeskak, der i år 
afholdes i Norge antageligvis i april måned – nærmere info vil følge.  

Til de nordiske mesterskaber bliver der dog kun spillet i følgende aldersgrupper: A: 1992-1995, B: 
1996-1998, C: 1999-?. A-gruppen svarer til den danske A-gruppe og Danmarksmesteren og 
nummer 2 vil derfor gå videre. B-gruppen vil blive repræsenteret af Danmarksmesteren fra den 
danske B-gruppe – altså 1996-1997 – og den højstratede fra 1996-1998. Gruppe C vil blive 
repræsenteret af bedstplacerede fra 1999 i den danske gruppe C og højstratede spiller født i 1999 
eller senere. Lidt kringlet er det, men alle skulle på denne måde have mulighed for at kunne 
kvalificere sig til de nordiske mesterskaber.  

I det tilfælde at der er et personsammenfald mellem Danmarksmester og højstratede, vil denne 
naturligvis komme af sted og den anden plads vil gå til den næsthøjestratede. Ratingtal vil være de 
da gældende fra 1.marts 2012. Deltagelse ved Pige DM er dog stadig et krav, såfremt man skal 
udtages via rating. Eventuelle spørgsmål til ovenstående besvares af pigeskakansvarlig ved Dansk 
Skoleskak Marie Frank-Nielsen mail: marie@skoleskak.dk.   

 


