Senior DM 2017
Dansk Skak Union og Løgumkloster Skakklub indbyder hermed til det officielle DM
for spillere, der fylder 50 år senest i 2017.
Spilledage: Søndag, den 12.februar til lørdag, den 18. februar 2017. Søndag startes kl. 18, mandag til fredag
kl. 13 og lørdag kl. 10.00.
Spillested: Løgumkloster Højskole, Brorsonsvej 2-10, 6240 Løgumkloster.
Turneringsform: Der spilles i 2 grupper, 65+ og 50+. Spillere, der er berettigede til at spille i 65+, men ønsker
at spille i 50+ bedes opgive dette ved tilmeldingen. Ved færre end 8 deltagere i en af grupperne slås de
sammen. Ved 8 deltagere i en gruppe spilles alle-mod alle, ellers Schweizer.
Betænkningstid: 90 minutter/40 træk plus 30 minutter til resten; der tillægges 30 sec. pr træk fra træk 1.
Præmier: I hver gruppe udsætter Dansk Skak Union 2 rejsepræmier på henholdsvis 4000 kr. og 2000 kr., der
kan bruges som tilskud til deltagelse i enten Senior EM eller Senior VM. Øvrige præmier afhænger af
deltagerantal.
Indskud: 250 kr. pr spiller
Udenlandske spillere kan deltage, men DM titlerne og rejsepræmierne kan kun vindes af spillere, der er
registrerede hos FIDE som repræsenterende en del af rigsfællesskabet.
Overnatning og forplejning: Der tilbydes overnatning (på enkeltværelser) og forplejning (morgenmad,
frokost og aftensmad) på Højskolen fra søndag aften til lørdag middag for 2000 kr. ekskl. drikkevarer; dette
forudsætter at man selv medbringer sengelinned; sengelinned kan lejes for 50 kr. pr døgn.
Andre muligheder for overnatning er Løgumkloster Refugium (http://www.loegumkloster-refugium.dk/ ),
der ligger i umiddelbar nærhed af spillestedet eller forsamlingshuset
(http://www.loegumklosterforsamlingshus.dk/), der ligger ca. 15 minutters gang fra spillestedet.
Festmiddag: Der vil blive arrangeret en festmiddag på Højskolen fredag aften; for spillere der bor på
Højskolen, er denne inkluderet i ovennævnte pris; for øvrige spillere er prisen 200 kr. ekskl. drikkevarer.
Tilmelding via Dansk Skak Unions Turneringssystem eller til Vagn Lauritzen (vagn-lauritzen@mail.tele.dk,
74744303, 21482043) senest 4. februar. Indskud samt betaling for ophold bedes indbetalt på Løgumkloster
Skakklubs konto 9824 8200055056 med angivelse af navn senest den 6. februar.
Offentlig transport: Busrute 136 fra Vojens og busrute 124 fra Rødekro. Begge muligheder passer rimeligt
med start og sluttidspunkt. Busstationen i Løgumkloster ligger ca. 10 minutters gang fra spillestedet.

