
  
Inbjudan 

till 

Schack-DM 2015  
Den 80:e upplagan av JHSF:s DM sedan starten 1936! 

 

När? Lördag-söndag den 10-11 januari 2015    

- Lördag = rond 1 kl. 09:15, rond 2 kl. 10:30, rond 3 kl. 12:15 (rond 1-2 = 20 min./spelare+10 sek./drag  

- Söndag = rond 4 kl. 09:00, rond 5 kl. 13:45 (kan anpassas till avslut av rond 4)    

 

Var? ”Schacksalongen”, Samuel Permans Gata 37, Östersund  

 
Anmälan Förhandsanmälan senast fredagen den 9 januari i första hand via denna länk: 

http://chess-results.com/tnr154454.aspx?lan=6 

Alternativt telefon- eller e-postanmälan direkt till Henrik Johansson (se nedan). 

Personlig registrering i spellokalen lördagen den 10 januari, senast kl. 09:00. 

 

Startavgift  Seniorer 100 kronor (födda 1994 och tidigare); Juniorer 20 kronor (födda 1995 och senare). 

I avgiften ingår fika (kaffe, te, saft och pepparkakor). I övrigt kan egen förplägnad medföras. En 

längre rast är inlagd efter rond 2 (lördag) och rond 4 (söndag) då det finns möjlighet till "en korv på 

stan". Rastens längd även beroende på avslut av rond 2 respektive 4. 

    

Tävlings- * Tävlingen är öppen för alla. Medlemskap i klubb i JHSF krävs för spel om DM-titel. 

regler * 5 ronder Schweizer - Datorlottning = Henrik Johansson.   

   * Betänketid rond 1-2 = 20 min./spelare + 10 sek./drag; rond 3-5 = 90 min./spelare + 30 sek./drag.  

 * FIDE/SSF-regler för snabbschack (rond 1-2) resp. långpartier (rond 3-5) – Se www.schack.se  och 

underrubriken Tävling/Regler & Domare. Protokollföring obligatorisk hela partiet (rond 3-5). Vad gäller 

sen ankomst till parti etc. samt mobiltelefon gäller i tillämpliga delar Allsvenskans regler 8.5 resp. 8.7. 

* SSF:s särskiljningsregler (Se SSF:s tävlingsbestämmelser, TB, § 10, punkt 2 b-c). 

* Personuppgiftslagen (PUL) – se SSF:s TB, ingressen. Spelare anses i och med tävlingsdeltagande eller 

registrering av sin klubb ha godkänt publicering av sådana uppgifter som skulle kunna omfattas av  

PUL och som ligger inom ramen för normal resultatredovisning. 

   

Priser Prisbord med varupriser. De tre främsta får välja först. 

Ratingpris till den främste i ratinggrupp 1500-1699  respektive under 1500.  

Pris till de tre bästa juniorerna (födda 1995 och senare) – Junior-DM! 

Pris till bästa dam respektive bästa veteran (född 1955 eller tidigare; 1965 eller tidigare för damer). 

 Slutsegraren samt bäste junior totalt erhåller särskild Distriktsmästar-plakett.  

Slutsegraren får inteckning i ett 2012 nyuppsatt vandringspris, ett konstverk med schacktema av 

framlidne Svante Sjödin. För att bli ständig egendom ska vandringspriset erövras fem gånger. 

 

Maratontabell 28 – Lennart Burman  

DM-segrare 10 – Gösta Berg  
  9 – Sven-Olof Andersson 

  6 – Erik Arnlind 

   4 – Sven G. Karlsson, Sven Kristoffersson, Henry Blomkvist 

   2 – Göran Wärdell, Stefan Andéer 

1 – Carl Svedberg, Gustav Pettersson, Rickard Nyström, Gustaf Häggström, Otto Asphem, Per-Olov Larsson, Ulf      

Persson, Stefan Karlsson, Denis Puleshi, Fredrik Blixt 

  Sammanlagt 79 DM-tävlingar och 19 olika DM-segrare sedan starten 1936  

  

Välkommen till ett Gott Nytt Schackår 2015 önskar 
Jämtland-Härjedalens Schackförbund och Östersunds SS (lokal arrangör) 

 
 Tävlingsledning  Telefon  e-post 

Sven-Olof Andersson  063-12 60 62, 070-362 25 53 soa.andersson@telia.com     
Åke Myrberg  063-12 51 00, 070-527 26 00 ake.myrberg@telia.com    
Henrik Johansson 070-670 43 69  henrik.johansson@miun.se 
Webb: www.jh.schack.se välj sedan ”DM 2015” alternativt direkt ”DM-webbanmälan” 
Anmälda spelare kan ses på denna länk: http://chess-results.com/tnr154454.aspx?lan=6 

http://chess-results.com/tnr154454.aspx?lan=6
http://www.schack.se/Regler
http://www.jh.schack.se/
http://chess-results.com/tnr154454.aspx?lan=6

