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Skoleskak integrerer og stimulerer børn og unge!

Osama eller Ole? Nørrebro eller Nørre Nissum? I skoleskak deltager alle uanset
alder, køn, etnicitet og social baggrund. 200 deltagere, de mindste blot 6 år gamle,
dyster om Danmarksmesterskaberne (DM) i skoleskak 2007 – en kamp på tanker
og idéer, tricks og fælder, angreb og forsvar, liv og død ved brættet. I år for 34.
gang!
Hvad:
Hvornår:
Hvor:

DM i skoleskak 2007
Lørdag 24. nov. Kl. 12:30 til søndag 25. nov. kl. 12:30.
Abildgaardskolen, Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ.

Integration gennem skak
Integrationspolitisk er skoleskak fremragende, da skak har høj status i mange af de
lande, hvor ”nye danskere” kommer fra. Ikke mindst forældrene kender skak, og
tør derfor godt sende familiens unge håb til skoleskak. Det kan blive de unges
åbning til foreningsdanmark, med skabelse af nye netværk, som de måske ellers
ikke ville få.
Skoleskak er ikke kun dyst på tanker og idéer. Alle børn og unge integreres i en
fælles aktivitet, og kammeratskab, glade smil og leg på gangene mellem dysterne,
er en mindst lige så stor del af den intense skakweekend. Og masser af familie
tropper naturligvis også op til stævnet for at heppe (lydløst).
Nordiske Mesterskaber
Efter den sidste kammeratlige kappestrid på strategiske tanker og lumske planer,
har vi søndag eftermiddag nye Danmarksmestre i seks aldersgrupper. De to bedste
fra hver aldersgruppe, skal repræsentere Danmark ved ’De Nordiske Mesterskaber’
i februar 2008. Deltagerne ved DM har kvalificeret sig via 14 regionale stævner.
Dansk Skole Skak og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
Siden sidste år, er Dansk Skole skak blevet optaget i Dansk Ungdoms Fællesråd. Vi
er nu anerkendt som idebestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation. Det betyder, at Dansk Skole Skak kan hjælpe flere skolebørn til at
spille skak. Målet er ikke at skabe nye stormestre, men at børn og unge udvikler
kompetencer som fx koncentration, analytiske evner og abstrakt tænkning, der er
forudsætninger for læring. De kompetencer de lærer via skoleskak, kan de nemlig
bruge i skolen, såvel som i resten af livet!
Men det har de 200 unge hurtigt tænkende hjerner allerede regnet ud. Har du?
Se mere om arrangementet og Dansk Skole Skak på skoleskak.dk/dm2007
Yderligere information fås hos:
Mads Jacobsen
Presseansvarlig i Dansk Skole Skak
E-mail: mads@skoleskak.dk
Mobil: 2240 1488
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P r e s s e m e d d e l e l s e

200 unge og 1000 dyster på tanker og idéer ved weekendens
’Danmarksmesterskab i skoleskak’ i Vollsmose, Odense

