
 
 
Adr. på sponsoren 
 
 
 
 

Jyderup december 2009 
 

Vedr. sponsorstøtte 
 
Vi er nogle frivillige som arbejder med et DM-mesterskab i skoleskak som skal afholdes den 19.-21 marts 
2010 på Jyderup Skole. 
 
Vi får besøg af ca. 175 skakspillere fra hele Danmark som er tændt til at skulle vinde dette års 
Danmarksmesterskab i holdskak. 
De skal bo på Jyderup skole i dennes klasselokaler. Det ville være dejligt om vi kunne servere noget sundt 
og lækkert mad til skakspillerne og deres holdledere samt forældre, få spillet nogle nervepirrende kampe, 
samt tilbyde nogle sjove aktiviteter lørdag aften. 
 
For at alt dette skal kunne lykkedes til succes, er det vores ønske at bede Jer om hjælp og bidrage til dette 
vha….. 
Skulle der blive et overskud, hvad vi meget håber på, vil det komme vores lokale spillere til gode som på 
dette stævne gør et stort stykke arbejde. De vil da kunne få undervisere udefra samt tilskud til 
turneringsaktiviteter i ind- og udland. 
 
I vil da kunne drage glæde af en landsdækkende sponsorreklame via vores hjemmeside 
(www.skoleskakholddm.dk), hvor alle de kvalificerede skoler skal tilmelde sig. Desuden vil der via 
Dansk skoleskaks hjemmeside (www.skoleskak.dk) være direkte link til vores hjemmeside. Dansk 
skoleskaks hjemmeside er et sted for mange hundrede skakspillere og forældre fra hele landet, der følger 
med, døgnet rundt. Tillige vil I være trykte sponsorer i et uddelt program som alle deltagende skakspillere 
fra hele Danmark, vil få i hånden. 
Er I hurtige og tilkendegiver Jeres støtte inden den 15. januar 2010, vil I kunne være med som 
sponsorreklame lige fra den spæde start på indbydelsen og hjemmesiden, hvor alle deltagerne skal ind for 
at tilmelde sig/følge med i hvad der sker. 
 
Vi ser frem til at høre fra Jer og har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte nedenstående 
stævneleder. 
 
Med venlig hilsen 
 
Tornved Skakklubs Juniorafd.  Stævneleder 
Jyderup Kommuneskole   Ziska Seirup 
Holbækvej 108   zise@holb.dk 
4450   Jyderup   tlf: 5853 3349 mobil 7236 6377 


