Pressemeddelelse

Nordens bedste pigeskakspillere samles i Kolding
30 piger fra Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark dyster om titlen som
Nordisk Mester i skoleskak for piger i tre forskellige aldersgrupper.
I Storebededagsferien fra 1.-3. maj lægger Kulturkomplekset Nicolai i Kolding hus til
Nordisk Mesterskab for piger i skoleskak. Stævnet begynder officielt fredag den 1. maj
kl. 9.30, hvor Koldings borgmester Jørn Pedersen byder spillere, trænere og tilskuere
velkommen til Kolding.
Turneringen arrangeres af Skakklubben Springeren i samarbejde med Dansk
Skoleskak repræsenteret ved pigeskakansvarlig Marie Frank-Nielsen. Der spilles 5
runder over 3 dage i Nicolai Scene, hvor alle har mulighed for at se den nordiske
pigeelite spille det ældgamle brætspil, der er blevet moderne igen. Danmark
repræsenteres med 10 spillere, der har kvalificeret sig til stævnet i forbindelse med
Pige-DM, der blev afholdt af Vestfjends Skoleskak i marts i år.
Det er muligt at se samtlige partier live på nettet, så man kan følge med hjemmefra.
Derudover er der live-kommentering på flere af partierne lørdag og søndag. Det er
tidligere Danmarksmester og stormester, Allan Stig Rasmussen, der underholder med
en række skarpe skakanalyser. Lørdag sker det i samarbejde med
ungdomslandstræner Mads Boe, så der er rig mulighed for at få mange spændende
skakråd og -tips med på vejen.
Er du skaktosset eller bare nysgerrig, så kom og oplev 3 dages ægte skakstemning i
Nicolai. Fredag aften den 1. maj kl. 20.00 har du også selv mulighed for at gribe
brikkerne og udfordre Allan Stig Rasmussen i en simultan - hvor han ene mand på én
gang spiller mod alle dem, der vil prøve at hive et point fra stormesteren. Det foregår
i Stadsarkivets mødelokale på 2. sal. Tilmelding til lene.wul@gmail.com eller på stedet
senest kl. 20.
Turneringen er sponsoreret af Kolding Kommune og Middelfarts Sparekasse.
Hvad:
Hvor:
Hvornår:

Nordisk Mesterskab i skoleskak for piger
Kulturkomplekset i Kolding, Skolegade 2B, 6000 Kolding
Fredag 1. maj kl. 9.30 – søndag 3. maj

Praktisk info og live-kommentering findes på:
www.nordicchampionshipforgirls2015.wordpress.com og www.skoleskak.dk.
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