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Landsfinale i Skolernes Skakdag 
 
Fredag den 12. april samles over 500 elever fra Jylland og Fyn til Landsfinale i 

Skolernes Skakdag. Formålet er, at det skal være sjovt at blive klogere! 

 

 

Flere end 500 skrappe elever skal i kamp til Landsfinalen i Skolernes Skakdag 2013 

fredag den 12. april kl. 10-15 i Lalandia i Billund til lyden af bølger og X Factor hits. 

 

Forud for Landsfinalen er gået Skolernes Skakdag, fredag den 8. februar, hvor 13.500 

elever på 110 skoler øvede sig i at holde fokus, koncentration og tænke fremad. 

 

Til Landsfinalen kan udvalgte skoler stille med hold af 8 elever, der i 5 kampe skal dyste 

mod andre elever. Hele holdets indsats tæller, når titlen som ’Årets Skakskole’ og et 

skolebesøg af landets stærkeste skakspiller, stormester Peter Heine Nielsen, er på spil. 

Trods titler og præmier er Landsfinalen et socialt arrangement og en fest for alle. 

 

Mads Jacobsen, generalsekretær, Dansk Skoleskak: 

- Skolernes Skakdag den 8. februar slog alle rekorder, og vi forventer at Landsfinalen 

bliver en kæmpe social oplevelse for alle. Det er især dejligt, at mange forældre har 

taget fri for at køre eleverne til Billund og heppe fra sidelinjen. 

 

Udover dysten på brættet venter musik fra Mohamed Ali kendt fra X Factor og Melodi 

Grand Prix 2013, og når alle har fået medaljer og officielle håndtryk, er der mulighed for 

en skakdukkert i Skandinaviens største badeland 10 m. fra spillesalen.  

 

De skoleskak glade deltagere har muligvis tænkt længere end til Landsfinalen, i hvert 

fald ifølge Niels Egelund, Professor Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, der til 

Nordjyske 8. februar 2013 forklarede:  

- Skak leverer faktisk alt det, man skal kunne som elev, så hvis man arbejder med 

skak, så bliver man god til sine skoleting. 

 

Skolernes Skakdags Landsfinale arrangeres af Dansk Skoleskak og Capital of Children 

Company i samarbejde med Skolemælk, Politiken og Spar Nord Fonden.  

 

Links 

Se mere på www.skolernesskakdag.dk/landsfinale. 

 

Yderligere oplysninger, case-materiale m.v. 

 

Tine Kamper Holbøll (projektmedarbejder)  

tine@skoleskak.dk  

Tlf.: 2425 5344  

 

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 300 skoler i 80 

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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