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Stort skoleskak-stævne i Aarhus V 
 
 
Søndag den 15. april skal mere end 100 børn og unge dyste om at blive 
Herredsvang Mester, når der afholdes Herredsvang Open i skoleskak 2012. 
Stævnet finder sted i Kulturhus Herredsvang i tidsrummet 09.30-15.00. 
 
 
Herredsvang Open er årets sidste og største stævne i en lang række af skoleskak-
stævner i Aarhuskredsen, og med deltagelse af mere end 100 skoleelever fra 0.-7. 
klasse, forventes Herredsvang Open at lukke og slukke denne skoleskak-sæson 
med et ordentligt brag.   
 
Foruden syv runder skoleskak vil deltagerne også have mulighed for at spille 
lynskak med den store skoleskak-maskot, Remis, som giver alle børn kamp til 
stregen. Deltagere samt forældre, frivillige mm. vil også alle have mulighed for at 
forkæle deres smagsløg med spændende mad fra forskellige verdenshjørner, når 
Interkulturel Kvindeforening igen i år serverer mad på denne dag.  
 
Herredsvang Open er åben for tilmelding for alle skoler i Aarhusområdet, og 
deltagelse koster den nette sum af 30 kr. Tilmelding kan ske til Mikkel Nørgaard på 
mikkel@skoleskak.dk senest fredag den 13. april. Skriv navn på deltager samt 
skole og fødselsår.  
 
Hvad: Herredsvang Open 
Hvor: Kulturhus Herredsvang, Kappelvænget 2, 8210 Aarhus V 
Hvornår: Søndag d. 15. april 09.30-15.00 
 
Herredsvang Open afholdes for tredje år i træk, og igen i år forventes det, at skoler 
fra social- og integrationsprojektet Bring Minoriteterne i Spil (BMIS) er stærkt 
repræsenteret i stævnet. BMIS-projektet afvikles på en lang række skoler i Aarhus 
og København, og har i Aarhus særligt fokus på skoler i Aarhus V. 
Omdrejningspunktet for projektet er skakspillet, hvor igennem der arbejdes med 
integration og med at styrke elevernes koncentration, læring og sociale 
kompetencer.  
 
Herredsvang Open afholdes i samarbejde med Århuskredsen og Kulturhus 
Herredsvang. 
 
 
Yderligere oplysninger: 
 
Kristina Thayssen (projektmedarbejder),  
E-mail: kristina@skoleskak.dk, Tlf.: 22 64 90 07 
  
Mikkel Nørgaard (projektkoordinator) 
E-mail: mikkel@skoleskak.dk. Tlf.: 29 84 98 74 
 
 
 
 
 
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 250 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.  


