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200 unge fra 40 hold til DM i skoleskak 
 

200 børn og unge fordelt på 40 hold fra forskellige skoler, sætter sig  

til brættet den 23.-25. marts ved Danmarksmesterskaberne i skoleskak. 

 

Danmarks skarpeste unge hjerner samles den kommende weekend på Gislinge 

Skole på Vestsjælland, hvor Danmarksmestrene i skoleskak for hold skal findes. 

Foruden kampen på tanker og idéer, tricks og fælder, angreb og forsvar på brættet, 

byder weekenden på hyggelige og sjove aktiviteter for deltagere og de mange 

medrejsende forældre og ledere. 

 

Danmarksmesterskaberne åbnes fredag kl. 17:45 når Emrah Tunce, formand for 

’Udvalget for Kultur og Fritid’ i Holbæk Kommune, byder velkommen og forestår 

den ærefulde lodtrækning om hvilke hold, der skal møde hinanden. Kort efter går 

den 1. runde af i alt 6 runder i gang. Skoleskak er dog mere end drabelig dyst og 

overblik på skakbrættet – overblikket kan også trænes på anden vis. Udover sociale 

aktiviteter som X-faktor og film, kan de mange skoleskakspillere nemlig prøve 

kræfter med en 5 meter høj klatrevæg. Søndag slutter mesterskabet med præmier 

til alle hold og Danmarksmestertitler til de skarpeste. 

 

Mads Jacobsen, generalsekretær i Dansk Skoleskak: 

- Til Hold-DM i skoleskak vil tæt ved 200 børn og unge lege og lære med skoleskak, 

hvilket styrker de unges faglige og sociale sider. Igen i år er fællesskabet i 

højsædet når deltagerne til Hold-DM i skoleskak sammen kæmper om titlen som 

Danmarks skarpeste skoleskakhold. 

 

Hvad: Hold-DM i skoleskak. 

Hvornår: Fredag d. 23. marts kl. 17:45 til søndag d. 25. marts kl. 16. 

Hvor: Gislinge Skole, Skolevej 4, 4532 Gislinge. 

 

Det er ikke kun de 200 skoleskakelever der sætter sig til brættet ved dette års 

Hold-DM. I år er der nemlig også undervisning i skakspillet og turnering for 

forældrene. Målet er, at forældrene lige som deres børn, mødes over brættet og 

skabe nye relationer på tværs af geografi, kultur, etnicitet, religion og køn. 

 

Se program, deltagere m.v. på www.dm-skoleskak2012.dk.  

 

 

Yderligere oplysninger, billeder eller case-materiale: 

 

Kristina Thayssen (projektmedarbejder)  

kristina@skoleskak.dk / tlf.: 2264 9007 

 

Mads Jacobsen (generalsekretær)  

mads@skoleskak.dk / tlf.: 2240 1488 

 

 

 
FAKTA 
Dansk Skoleskak (DSS) er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation, der arbejder for øget læring og 

uddannelse. Organisationen er startet af skoleledere, - lærere og -elever. Skoleskak tilbydes i dag på over 270 skoler i 70 

kommuner. DSS bygger på en særlig idé om, at skoleskak styrker unges intellektuelle og sociale udvikling. Skoleskak 

bygger på 50 års dansk praksis, anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af udenlandske undersøgelser. DSS 

rådgiver kommuner, skoler, ledere, lærere, forældre og elever i opstart af skoleskak. Se www.skoleskak.dk.  
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