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Skakboksning på dansk grund! 
 
Ny sportsgren forener to vidt forskellige discipliner, hvor kampherrerne 
skal være stærke i både hoved og krop. 
 
 
Der er hårdtslående argumenter i luften, når skakboksning på lørdag introduceres i 
Danmark. I skakboksning skiftes man mellem henholdsvis tre minutters skak og tre 
minutters boksning indtil enten konge eller skakbokser falder. Skakboksning 
(chessboxing) er et fænomen, der har vundet stor popularitet i England og 
Tyskland, med tusindvis af tilskuere og årlige verdensmesterskaber. 
 
Fusionen mellem den kropsnære slagsport og den tænksomme kamp på de 64 
felter, har stort set ikke set dagens lys i Danmark. Det skal et samarbejde mellem 
Dansk Skoleskak, Aarhus Amatør Bokseklub og Kulturhus Herredsvang lave om på. 
 
Lørdag den 14. maj fra kl. 12-16 kan man ved Kulturhus Herredsvang i Aarhus V. 
overvære en vaskeægte skakboksekamp mellem to professionelle udøvere af 
fusionssporten. Det er de to tyske mester-skakboksere Nils Becker og Arik Braun. 
Arik Braun er stormester i skak og tidligere U18 verdensmester i skakboksning. 
 
Områdets unge får mulighed for at udfordre den dobbelte danmarksmester, 
stormester Allan Stig Rasmussen i et parti lynskak, som også vises på storskærm. 
Dagens program byder desuden på skoleskak-turnering for områdets lokale 
skoleskaktalenter, en række almindelige U-18 amatørboksekampe, fotoudstilling af 
de lokale unge skoleskakspillere og boksere samt besøg af skoleskakkens maskot, 
det over 2 meter høje duffy-dyr, ’Remis’. 
 
Arrangementet er en del af det succesfulde skoleskakprojekt, ’Bring Minoriteterne i 
Spil’. Skakboksning arrangementet er støttet af bl.a. DUF og Dansk Skoleskak. 
 
Program  
12.00 - 14.00: Danmarksmesteren i skak kan udfordres i lynskak. Afsluttes med 

lynskak ml. GM Rasmussen og GM Braun. 
12.00 - 14.00: Skoleskakturnering 
14.00 - 14.30: TMT – rap musik 
14.30 - 15.30: Skakboksning – match mellem Nils Becker og Arik Braun. 
  
Tid + sted 
Lørdag den 14. maj kl. 12-16  
v. Kulturhus Herredsvang, Kappelvænget 2, 8210 i Aarhus V. 
 
Flere oplysninger 
Se www.skoleskak.dk eller kontakt: 
 
 
Mikkel Nørgaard (arrangør/projektmedarbejder) 
Tlf.: 2984 9874, mikkel@skoleskak.dk  
 
Mads Jacobsen (generalsekretær) 
Tlf.: 2240 1488, mads@skoleskak.dk   
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