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40 års jubilæum for DM i Skoleskak 
 
200 unge skoleskakspillere mødes i Odense i weekenden til det  
40. Danmarksmesterskab i Skoleskak 
 
For 40. gang samles landets skarpeste skoleskakspillere, når det i weekenden den 
23.-24. november er tid til at dyste om titlen ’Danmarksmester i Skoleskak 2013’. I 
alt har knap 200 børn og unge i alderen 5-20 år kvalificeret sig til årets DM i 
Skoleskak gennem efterårets regionale Kreds- og Kommunemesterskaber. 
 
Siden DM i Skoleskak blev afholdt for første gang i 1973 har stævneleder John 
Dahlberg stået i spidsen for arrangementet.  
 
Mads Jacobsen, generalsekretær i Dansk Skoleskak, udtaler: 
 
”DM i Skoleskak under John Dahlbergs ledelse er et flagskib i Dansk Skoleskak. 
Gennem imponerende 40 år i træk har John Dahlberg skabt rammerne for at 
tusindvis af skoleskakspillere har kunnet kæmpe om DM i Skoleskak i Odense”.  
 
Til DM i Skoleskak handler det om meget andet end at udfordre sine jævnaldrene 
over skakbrættet. Når DM-partierne slutter ved eftermiddagstid, står den på sjove 
fællesaktiviteter og glædelige møder med nye og gamle venner. Det er alt sammen 
en stor del af DM-weekenden, hvor familiemedlemmer fra hele landet er med for at 
heppe på børn, børnebørn eller søskende. 
 
Lørdag eftermiddag har deltagerne mulighed for at udfordre stormester Curt 
Hansen i lynskak, dyste i familieturneringen eller prøve kræfter med kondiskak, 
som kombinerer fysisk og mental aktivitet. 
 
De nye danmarksmestre i seks aldersgrupper findes søndag eftermiddag, og udover 
titler og pokaler, skal de til februar repræsentere Danmark ved de Nordiske 
Mesterskaber, der i 2014 afholdes i Billund. 
 
Anker Boye åbner stævnet lørdag den 23. november klokken 12.30. 
DM i Skoleskak er støttet af Udvikling Fyn og Den Faberske Fond. 
 
Hvad: Danmarksmesterskab i Skoleskak 2013 
Hvor: Abildgaardskolen, Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ 
Hvornår: Lørdag den 23. nov. kl. 12:30 til søndag den 24. nov. kl. 14:30 
 
Info, case-materiale m.v. kontakt venligt: 
 
Johanne Friis Pedersen (projektmedarbejder) 
johanne@skoleskak.dk 
Tlf.: 6165 9265 
 
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 350 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.  


