PRESSEMEDDELELSE nr. 2. – Dansk Skole Skak

Over 1000 kampe på tanker og ideer! På under 24 timer.
Kæmpet at børn ned til 6 år. Hvorfor: Fordi de elsker det!

Umuligt!! Men ikke ved DM i skoleskak afholdt på Abildgaardskolen i Odense i
weekenden 27.-28. november 2004. Og de yngste deltagere var kun 6 år, så hvem
siger skoleskak ikke er hårdt for nerver og fysik?!
For de gjorde det! For 31. gang var 219 unge skoleskakspillere 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! Hvorfor?
Fordi børn elsker det ædle spil, og så er det jo ekstra fedt, når de bedste tager fra
alle egne af landet, for en gang om året at deltage i DM i skoleskak.
Spillerne var forud kvalificerede fra stævner ude i alle landets amter eller via
mindst 1900 i dansk rating.
I de mest intense øjeblikke kunne man høre en knappenål falde i et lokale med 40
børn og lige så mange neglespisende forældre og stolte skoleskakledere, der
håbede på at teknikken og den abstrakte tænkning der er blevet øvet i et helt år,
viser sit værd når uret tikker ubarmhjertigt og tanker og kombinationer fylder en
10 årig drengs hjerne.
Der blev sat skak og skakmat på livet løs, og da turneringen her søndag eftermiddag var omme, var der fundet fortjente Danmarksmestre i seks aldersgrupper.
Yderligere information fås hos Mads Jacobsen tlf. 2240 1488, mads@skoleskak.dk
A-gruppen (under 21 år)
1. Morten K. Poulsen, Skakcentret Læssøesgade
2. Kristoffer Dyrgaard Sørensen, Sankt Knud’s Gymnasium
3. Andreas Wiwe, Herning Handelsskole

7,0 p.
6,0 p.
6,0 p.

B-gruppen (under 18 år)
1. Michael Nguyen, Nørrevangsskolen
2. Jakob Vang Glud, Hinnerup Skoleskak
3. Nikolaj Mikkelsen, Skovlunde Skakklubs Skoleskak

6,5 p.
6,5 p.
6,0 p.

C-gruppen (under 16 år)
1. Frederik Oest Møller, Skovlunde Skakklubs Juniorskak
2. Alexei Cherstiouk Hansen, Taastrup Skakforenings Juniorskak
3. Morten Storgård, Herning Skoleskak

6,0 p.
6,0 p.
6,0 p.

D-gruppen (under 14 år)
1. Jakob Glibstrup, Skive Skakklubs Ungdomsafdeling
2. Kasper Aagaard, Hornslet Skole
3. Lasse Dinesen, Borup Skole

7,5 p.
7,0 p.
6,5 p.

E-gruppen (under 12 år)
1. Bjørn Møller Ochsner, Ellerkærskolen
2. Michael Erik Vesterli, Øbro Skakklubs Skoleskak
3. Steffen Petersen, Forlev Friskole

7,0 p.
6,5 p.
6,5 p.

F-gruppen (under 10 år)
1. Jeppe Rydell-Rasmussen, Søndergård Skole
2. Søren Næsager Poulsen, Åby Skole
3. Magnus Aaagard, Båring Skole

9,0 p.
8,0 p.
6,5 p.
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P r e s s e m e d d e l e l s e

Her præsenteres udvalgte resultater. Fuldstændige stævneresultater, billeder og
nyheder finder du på www.skoleskak.dk. Billedmateriale i højopløsning kan
fremsendes.
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De 2 bedste fra hver gruppe (minus F-gruppen) repræsenterer de danske farver
ved i de Nordiske Mesterskaber, der i Norge i februar 2005.
Et skarpt angrebsparti fra B-gruppen
Hvid: Peter Bøgh Larsen
Sort: Sune Jacobsen
1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. Nc3 e6 4. e3 b6 5. Bd3 Bb7 6. f3 Bb4 7. Ne2 d6 8. O-O
g5 9. Qc2 g4 10. fxg4 Rg8 11. Rf2 Nxg4 12. Rf1 Nxe3 13. Qb1 Rxg2+ 14. Kh1
Rf2+ 15. d5 Rxf1+ 16. Ng1 Re1 17. h3 Qh4 18. Kh2 Qf2+ 19. opg.
I morgen, mandag den 29. november 2004 kommer der et længere indslag fra
Tv2Fyn, der 3 gange var og filme under arrangementet. Politiken bragte 6 spalter
på indland side 2 om arrangementet, ligesom de lokale aviser var til stede.
På tredje år præsenterer vi vores populære julekalenderkonkurrence på
www.skoleskak.dk, hvor der hver dag frem til juleaften gives en ny kalenderskakopgave. Der er daglige præmier fra vores butik www.skoleskak.dk/shop på
højkant.
Dansk Skole Skaks fundament er aktive ledere, der skaber rammerne for at børn
og unge kan få mange gode oplevelser med skak. På www.skoleskak.dk kan man
bestille materiale om det at starte skoleskak og være skoleskakleder – samt læse
om alle de gode oplevelser, der ligger og venter.
Med venlig hilsen
Mads Jacobsen
Presseansvarlig, Dansk Skole Skak
Mobiltlf.: 2240 1488
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