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Fantastisk afslutning på NM i skoleskak. Norge var
suveræne – Danmark endte som nr. 5.
I konkurrencen om "De Nordiske Mesterskaber i skoleskak 2008" på Tjele Efterskole v.
Viborg i den forgangne uge dystede danskere, svenskere, nordmænd, finner, færinger og
islændinge i det gamle brætspil. Norge var suverænt bedste deltagerland og fik tre nordiske
mestre - Danmark blev nummer 5 - den dårligste placering i mange år.
Dagene bød også på meget andet end skak for de 60 deltagere i alderen 6-20 år og næsten
lige så mange medrejsende i form af ledere, familie og venner. I en lang række aktiviteter,
var udviklingen af båndene og de nordiske relationer mellem børn og unge i fokus.
Ved ankomsten onsdag var der teambulingsøvelser hvor det højeste tårn af marcaroni og
tyggegummi skulle bygges. Torsdag var der dialogmøder mellem de nordiske lande og
lynskakturnering. Fredag bød på oplevelsestur til AQUA Ferskvandscenter, hvor det ikke
var skakbrikker de unge havde mellem hænderne, men i stedet fisk - til stor morskab for
specielt de udenlandske deltagere. Desuden blev i alt 36 liveskakpartier transmitteret via
nettet til hele verden i samme sekund et træk blev udført på Tjele Efterskole.
Lørdag dystede landene i fodbold og gamle nordiske lege. Efter en spændende
skakturnering med 6 runder og mange spændende nordiske dyster på tanker og ideer, var
højdepunktet lørdag aften, der startede med en stor fællesnordisk buffet. Færingerne
medbragte grindehval, der var hajkød og fåretarmpølse fra Island, røgede sild og ål fra
Finland, norsk myseost samt wasa knækbrød og svenske vingummibiler. En repræsentant
fra hvert land introducerede specialiteterne. Via smagsløgene fandt alle ud af, at selv om
vandet og skakken binder os sammen, så er der stor forskel på det vi spiser.
Som en overraskelse underholdt ”Engle for Evigt” - tvillingerne René og Michael fra det
populære tv-show ’X-factor’ - med deres specielle sangkundskaber. At dømme på de
mange autografer der efterfølgende blev skrevet, var det en stor succes. Derefter fulgte
præmieoverrækkelsen og takketaler til de 15 frivillige hjælpere, der gjorde arrangementet
muligt samt vores støtter og leverandører.
I den forbindelse udtaler formanden for Dansk Skole Skak, Torsten Lindestrøm:
”Sådan et stort arrangement er kun muligt takket være dygtige og engagerede frivillige
hjælpere – det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Jer. Og en stor tak til Cirius
Norden - Nordisk Ungdoms Kommité (NORDBUK), Viborg Kommune, Tjele Efterskole
samt Scandic Hotel i Randers og De Forende Dampvaskerier. De gjorde NM 2008 muligt”.
Vinderne, ’Nordiske Mesterskaber i skoleskak 2008’
Gruppe A: Gudmundur Kjartansson fra Island (4½ point/6)
Gruppe B: Lasse Ø. Løvik fra Norge (5 point/6)
Gruppe C: Frode Olav O. Urkedal fra Norge (5½ point/6)
Gruppe D: Peter Flermoen fra Norge (6 point ud af 6 mulige!)
Gruppe E: Egor Norlin fra Sverige (5½ point/6)
På skoleskak.dk/nm2008 er liveskak, resultater, 200 billeder og TV-indslag samlet.
Yderligere information fås hos:
Mads Jacobsen, Presseansvarlig i Dansk Skole Skak
E-mail: mads@skoleskak.dk / Mobil: 2240 1488
Skoleskak.dk/nm2008
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Til brug for skakspalterne i landets aviser
Hvid: Mads Hansen, Danmark
Sort: Frode Olav O. Urkedal, Norge
Tidligt i partiet gav sort en officer for tre bønder. Men lige inden træk 40 havde
nordmanden chancen for at afgøre partiet. Og han så den!












38. - Tb3+ 39. Kd2 Txb2+! 40. Sxb2 Sb3+ 41. Kc3 Sxa1
Så fører sort med tre rene bønder. Ganske vist er springeren på a1 fanget, men hvid kan
ikke få fat på den. Og da det endelige lykkes, bliver sorts bønder afgørende
42. Sd3 La4 43. Sb2 Lc2 44. Sd3 Ld1 45. Sb2 Lf3 46. Sd3 Le4 47. Kb2 Lxd3 48. Lxd3
Kc6 49. Kxa1 Kc5 Hvids enlige løber kan ikke stoppe sorts mange bønder!











50. h4 f3 51 Kb2 Kd4 52. Kc2 e4 53. Lf1 Ke3 54. c5 dxc5 55. Lxa6 Kf2 0-1
Alle livepartier kan ses på skoleskak.dk/nm2008.
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