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Stormester til Skoleskak-DM 
 
180 unge dyster på tanker og idéer ved weekendens 
’Danmarksmesterskab i skoleskak’ i Vollsmose i Odense 
 
Danmarks skrappeste unge hjerner samles i Odense i weekenden 26.-27. 
november, når 180 unge mellem 5 og 20 år dyster om Danmarksmesterskaberne i 
skoleskak 2011 – en kamp på tanker og idéer, tricks og fælder, angreb og forsvar 
på brættet - i år for 38. gang! I år er der en række nyskabelser ved stævnet, som 
skal gøre det til en ekstra sjov begivenhed for deltagere, forældre, ledere og 
publikum.  
 
Lørdag eftermiddag byder således på "Skaksjov", hvor sociale og alternative 
skakformer som arm/hjerneskak og Raindropchess skaber aktiviteter for deltagerne 
på tværs af alder og geografi. Forældrene skal ikke blot være tilskuere, men også 
spille med i den særlige forældregruppe, stærke internationale mestre spiller 
simultanskak mod 75 skoleskakspillere på én gang, mens den dobbelte 
Danmarksmester i voksenskak, stormester Allan Stig Rasmussen, også kigger forbi 
og spiller lynskak transmitteret på storskærm mod de, der tør udfordre ham!  
 
- Det individuelle Danmarksmesterskab er skoleskakkens flagskib. Det er stævnet, 
der år efter år er en festlig begivenhed for hele Skoleskak-Danmark. I de senere år 
er interessen for skoleskak nærmest eksploderet både i antal skoleskakklubber og 
medlemmer. Alene siden 1. august har vi budt velkommen til 68 nye steder med 
skoleskak. Den udvikling medfører naturligvis det glædelige, at vi til DM får en 
masse nye deltagere at se for første gang, siger generalsekretær i Dansk 
Skoleskak, Mads Jacobsen.   
 
DM i skoleskak er ikke kun en dyst på tanker og idéer, for integration af alle i fælles 
aktivitet, kammeratskab, glade smil og leg på gangene mellem dysterne, er en 
mindst lige så stor del af den intense skakweekend.  
 
Hvad:  DM i skoleskak 2011 
Hvornår:  Lørdag 26. nov. Kl. 12:30 til søndag 27. nov. kl. 14:30. 
Hvor:  Abildgaardskolen, Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ. 
 
Efter den sidste kammeratlige kappestrid på strategiske tanker og lumske planer, 
er der søndag eftermiddag fundet nye Danmarksmestre i seks aldersgrupper. De to 
bedste fra hver aldersgruppe skal i februar 2011 repræsentere Danmark ved ’De 
Nordiske Mesterskaber’ i Finland.  
 
Se mere om arrangementet og Dansk Skoleskak på www.skoleskak.dk/dm2011. 
 
Yderligere information fås hos: 
 
Niels Henrik Sørensen (Presseansvarlig)  
Tlf.: 2240 1914, niels@skoleskak.dk  
 
Mads Jacobsen (Generalsekretær) 
Tlf.: 2240 1488, mads@skoleskak.dk    
 
 
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 ca. 200 skoler i 59 kommuner. DSS bygger 
på en særlig idé om, at skoleskak styrker unges intellektuelle og sociale udvikling, når de via skoleskak udvikler koncentration, 
selvstændighed og analytiske evner. 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. 


