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Kreative, unge hjerner dyster om de Nordiske 
Mesterskaber i skoleskak i vinterferien! 
 

I dagene 13. – 17. februar er Dansk Skole Skak vært for ’De nordiske 
Mesterskaber i skoleskak’. De bedste unge i alderen 6-20 år fra Island, Færøerne, 
Finland, Sverige, Norge og selvfølgelig Danmark skal kæmpe om titlerne i fem 
aldersgrupper, efter at have kvalificeret sig i hjemlandene i efteråret.   
 
I alt 60 spillere mødes på Tjele Efterskole til kammeratlig kappestrid og kamp på 
strategiske tanker og lumske planer! Hertil kommer over 50 ledere, forældre og 
frivillige, der bringer deltagerantallet over 110. 
 
Hvor:   Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele (Viborg Kom.).  
Hvornår:  13. – 17. februar 2008. 
 
Tjele Efterskole er landets eneste efterskole, hvor skak er en del af undervisningen. 
Formanden for Dansk Skole Skak, Torsten Lindestrøm udtaler i den forbindelse:  
 
”Dansk Skole Skak er meget glade for at være tilbage på Tjele Efterskole, der igen 
lægger rammer til dysten på tanker og ideer mellem de dygtigste nordiske unge. Vi 
ser frem til nogle spændende dage, hvor hver spiller skal gennem seks lange 
partier, før de skrappeste unge skakspillere er fundet”. 
 
Fælles nordiske arrangementer 
Udover dysten på de 64 felter er der fokus på at styrke de fælles nordiske bånd 
mellem de unge på tværs af landegrænser.  
 
De skal bl.a. besøge AQUA i Silkeborg (ferskvandscentret.dk), deltage i gamle 
nordiske lege, samarbejdsøvelser og hele arrangementet afsluttes med en nordisk 
buffet, hvor deltagerne bl.a. præsenterer nationale medbragte specialiteter. 
 
Liveskak sekund for sekund på www.skoleskak.dk 
Via elektroniske skakbrætter transmitteres skakdyster via Internettet i samme 
sekund trækkene spilles i Tjele, således at man altid kan følge mindst en deltager 
fra hvert af de nordiske lande. På spillestedet er det desuden muligt for tilskuere og 
andre interesserede, at følge partierne live via storskærm. De danske deltagere:  
 

Gruppe A: Rasmus Lund Petersen, Gråsten og Michael Nguyen, Randers 
Gruppe B: Esben Nicolajsen, Århus og Emilie Ellegård Christensen, Jyderup 
Gruppe C: Lasse Simoni Nielsen, Jestmark og Mads Hansen, Fyn 
Gruppe D: Morten Randrup Nielsen, Jestmark og Michael E. Vesterli, København 
Gruppe E: Tobias Juul Madsen, Struer og Farzam Firooznia, Vejle 

 
Sidste gang Danmark afholdt Nordiske Mesterskaber i skoleskak på Tjele Efterskole 
var tilbage i 2002. Dengang deltog et af verdens nu mest hotte skaknavne, norske 
Magnus Carlsen. Det bliver spændende at se, hvilke stjernefrø der er med i år. Og 
hvordan de danske håb klarer sig kampen mod nabolandene. 
 
”Der er tale om årets mest krævende arrangement i Dansk Skole Skak, men takket 
være støtte fra Nordisk Ungdoms Kommite (NORDBUK) og Viborg Kommune, er jeg 
sammen med de mange frivillige hjælpere sikker på, at det bliver et supergodt 
arrangement. Og får Danmark tilmed en nordisk mester i det hårde selskab, vil alle 
være glade”, slutter Torsten Lindestrøm. 
 
Yderligere information fås hos:  
 
Mads Jacobsen, Presseansvarlig i Dansk Skole Skak  
E-mail: mads@skoleskak.dk / Mobil: 2240 1488
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