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Nye danmarksmestre i skoleskak efter et intenst
døgn på tanker og idéer

For 36. gang var godt 180 unge skoleskakspillere fra hele landet samlet i en
stemning af koncentration og kammeratlig kappestrid, til kamp på strategiske
tanker og lumske planer. Frivilligt kæmpede de med tiden og under pres. Der blev
grædt og grint, kæmpet og leget. Der blev sat skak og skakmat på livet løs, og da
dysterne var færdige søndag eftermiddag, var der fundet Danmarksmestre i seks
aldersgrupper. De to bedste i hver gruppe skal til De Nordiske Mesterskaber i
Sverige til februar.
Den yngste deltager var kun 4 år, så skoleskakkens dyst på tanker og ideer,
udfordrer i højeste grad fremtidens hjerneråstof. Spiller man skoleskak, lærer man
tålmodighed og bliver bedre til at koncentrere sig. Det budskab er ikke mindst i år
slået igennem, hvor antallet af skoleskakklubber har været støt stigende.
Forældrenetværket holdt møde under DM. I netværket mødes forældre til en snak
om, hvordan de - vel og mærke uden en speciel viden om skak - kan støtte
skoleskaksagen og få flere forældre med i den gode sag. Derfor var der ved DM’et
premiere på en forældreturnering, hvor der også lørdag eftermiddag blevet kåret en
vinder.
Årets store skoleskakevent kan opleves i resultater, medieindslag og mange billeder
via skoleskak.dk/dm2009. DM i skoleskak blev bl.a. støttet af Albanifonden, Sport
Event Fyn og Den Faberske Fond.
Gruppe A:
Nr. 1: Michael Nguyen med 8.0 point (Århus-kredsen)
Nr. 2: Jakob Risager med 6.5 point (Århus-kredsen)
Nr. 3: Mads Jensen med 5.5 point (Vestsjællands-kredsen)
Gruppe B
Nr. 1: Mads Hansen med 7.0 point (Fyns-kredsen)
Nr. 2: Bjørn Møller Ochsner med 6.5 point (Århus-kredsen)
Nr. 3: Martin Haubro med 6.0 point (Københavns-kredsen)
Gruppe C
Nr. 1: Mads Andersen med 8.0 point (Århus-kredsen)
Nr. 2: Andreas Jakobsen med 6.0 point (Fyns-kredsen)
Nr. 3: Simon Ellegaard Christensen med 5.5 point (Vestsjællands-kredsen)
Gruppe D
Nr. 1: Jens Albert Ramsdal med 6.5 point (Århus-kredsen)
Nr. 2: Jonathan Bräuner med 6.5 point (Københavns-kredsen)
Nr. 3: Nicolaj Lausten med 6.5 point (Århus-kredsen)
Gruppe E
Nr. 1: Martin Percivaldi med 7.0 point (Frederiksborg-kredsen)
Nr. 2: Benjamin Bräuner med 6.5 point (Københavns-kredsen)
Nr. 3: Christian V. Sejersen med 6.0 point (Ringkøbing-kredsen)
Gruppe F
Nr. 1: Arunn Ananthan med 8.0 point (Vejle-kredsen)
Nr. 2: Jacob F. Christensen med 7.5 point (Fyns-kredsen)
Nr. 3: Lasse Ramsdal med 7.0 point (Århus-kredsen)
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P r e s s e m e d d e l e l s e

Det sidste træk er trukket, den sidste plan er udført og røgen har lagt sig efter et
spændende Danmarksmesterskab (DM) i skoleskak på Abildgårdskolen i Odense i
weekenden 28.-29. november 2009.

