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200 børn samlet i kamp på tanker og ideer!?
Umuligt!! vil mange lærere og forældre sige – men ikke
ved ’DM i skoleskak’ den kommende weekend i Odense

Er de gale eller geniale, de over 200 unge skoleskakspillere der mødes i weekenden den
25.-26. november til DM i Skoleskak på Abildgaardskolen i Odense? Og hvad får små
2500 børn og unge til at samles til træning og skakkampe hver uge rundt om på landet
skoler? Der må tydeligvis være et eller andet ved kongelige spil: Skak!
Et eller andet, der til forældrenes overraskelse og begejstring kan holde barnets
opmærksomhed fanget længere end et halvt minut af gangen?! Et eller andet, som
alverdens computerspil ikke kan hamle op med. Et socialt fællesskab ud over det
sædvanlige. Kamp og venskabelighed på brættet. Hvor man ikke bare er sig selv
nærmest, men pænt giver hinanden hånden og ønsker god kamp! Automatisk stiller
brikkerne op bagefter. I mellemtiden kan forældrene blot se måbende til, mens 40 børn
er samlet i et lokale til fordybelse. Hvad hvis en af skolens lærere kigger forbi lørdag –
så er der nok tale om et utænkeligt lavt støjniveau i forhold til dagen før?
Kom og se de mange børn, der har regnet den ud! Eller rettere - de stærkeste af dem.
For de over 200 børn, fordelt på 6 aldersklasser, der dyster i Odense, har allerede
brilleret ved at kvalificere sig via turneringer tidligere på måneden i alle landets amter,
hvor over 1000 børn og unge har dystet på tanker og ideer!
Kom og hør helt almindelige børn tale om ””afdækkerskak”, ”en passant”, ”Aljechins
kanon” og ”afbytningsvarianten i fransk”. Kom og hør stilheden, kun afbrudt af de
tikkende skakure. Og hør lille Tobias strålende fortælle, hvordan hans modstander
faldt hovedkulds i hans udspekulerede fælde! Eller de stolte ledere som selv startede
deres liv med skak ved DM i Odense, og nu stadig er i gamet – blot via deres unge
skoleskakspillere. Så der er mange matcher i matchen.
Tid/sted: Lørdag / søndag den 25.–26. november 2006
Abildsgaardskolen, Gillestedsvej 15, Vollsmose, 5240 Odense NØ.
Vi begynder lørdag klokken 13.00 og slutter søndag 13.30.
Ønsker dit medie at besøge Abildgaardskolen i Odense, da meld os venligst din
ankomst, så vi kan være behjælpelig med relevant information og ideer til din historie
eller dit fotomateriale. Både til den skæve og den mere traditionelle.
Yderligere information fås hos undertegnede.
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P r e s s e m e d d e l e l s e

Hvad er det, der nu for 33. år i træk får over 200 børn til at samles til fordybelse,
strategiske tanker og lumske planer? Og frivilligt kæmpe med tiden og under pres?
Mens forældrene står og kigger på… og måske, måske ikke, fatter hvad der foregår
mellem to knægte på 8 år?

