PRESSEMEDDELELSE – Dansk Skole Skak

25/11-2007/ nr. 19

1000 kampe på tanker og strategi i et intenst døgn
ved Danmarksmesterskaberne i skoleskak

For 34. gang var 200 unge skoleskakspillere samlet i en stemning af koncentration
og kammeratlig kappestrid, til kamp på strategiske tanker og lumske planer!
Frivilligt kæmpede de med tiden og under pres! Der blev grædt og grint, kæmpet
og leget. Hvorfor? Fordi børn elsker det ædle spil, ikke mindst når de største
hjerner i de små hoveder samles til DM i skoleskak.
Der blev sat skak og skakmat på livet løs, og da turneringen var færdig søndag
eftermiddag, var der fundet Danmarksmestre i seks aldersgrupper. De to bedste i
hver gruppe skal til De Nordiske Mesterskaber her i Danmark til februar.
Forældrenetværket holdt også møde under DM. I netværket mødes forældre til en
snak om, hvordan de - vel og mærke uden en speciel viden om skak - kan støtte
skoleskaksagen. Det blev bl.a. besluttet, at afholde en skaklejr-weekend i
forsommeren, med deltagelse af både forældre og skoleskakspillere. På
skoleskak.dk/foraeldre er der mere info om netværket, og hvordan man som
forældre kan hjælpe skoleskakken på vej med en beskeden indsats.
Afslutningen og præmieoverrækkelsen blev festligt fejret med flødeboller og juice
sponsoreret af Rynkeby. Endnu en flot afslutning på årets store skoleskakevent,
som kan opleves i resultater og hundredevis af billeder via skoleskak.dk/dm2007.
Gruppe A:
Nr. 1: Rasmus Lund Petersen med 7.0 point (Sønderjylland-kredsen)
Nr. 2: Michael Nguyen med 6.5 point (Århus-kredsen)
Nr. 3: Martin Hansen med 5.5 point (Storstrøm-kredsen)
Gruppe B
Nr. 1: Esben Nicolajsen med 6 point (Århus-kredsen)
Nr. 2: Emilie Ellegård Christensen med 6 point (Frederiksborg-kredsen)
Nr. 3: Nicolai Kvist Brondt Pederse med 6 point (Viborg-kredsen)
Gruppe C
Nr. 1: Lasse S. Nielsen med 6.5 point (Nordjylland-kredsen)
Nr. 2: Mads Hansen med 6.0 point (Fyn-kredsen)
Nr. 3: Rinor Salihu med 6.0 point (Århus-kredsen)
Gruppe D
Nr. 1: Morten Randrup Nielsen med 6.5 point (Nordjylland-kredsen)
Nr. 2: Simon Ellegård Christensen med 6.0 point (Frederiksborg-kredsen)
Nr. 2: Michael E. Vesterli med 6.0 point (Storkøbenhavn-kredsen)
Gruppe E
Nr. 1: Tobias Juul Madsen med 8.0 point (Ringkøbing-kredsen)
Nr. 2: Farzam Firooznia med 7.0 point (Vejle-kredsen)
Nr. 3: Jonathan Braüner med 6.0 point (Storkøbenhavn-kredsen)
Gruppe F
Nr. 1: Christian V. Sejersen med 7.5 point (Ringkøbing-kredsen)
Nr. 2: Mathias Keilstrup Simonsen med 7.0 point (Vejle-kredsen)
Nr. 3: Martin Percivaldi med 7.0 point (Frederiksborg-kredsen)
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P r e s s e m e d d e l e l s e

Umuligt!? Ikke ved Danmarksmesterskaberne (DM) i skoleskak på
Abildgaardskolen i Odense i weekenden 24.-25. november 2007. De yngste
deltagere var kun 6 år, så skoleskakkens dyst på tanker og ideer, udfordrer i
højeste grad fremtidens hjerneråstof!

