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I BRITISK POLITIK

EN KLASSIKER
RÆKKER UD OVER

SIN EGEN
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En ambitiøs plan til 500 millioner kroner
skal forvandle Vojens til en spænden-
de og levende sports- og fritidsby. 

Foreningen Forum Vojens har netop afle-
veret en detaljeret plan, som over de næste

30 år skal udvikle hele området ved Vojens
Hallerne og blandt andet omdanne is-arena-
en til mere end blot en is-arena. På længere
sigt skal der ifølge planen også bygges en
ny skole i området.

– Vi forventer ikke, at det udelukkende
skal være kommunale kroner, siger forman-
den for Forum Vojens, Peter Lambæk Niel-
sen, der dog håber, at de første penge afsæt-
tes på næste års kommunale budget.

Hal-område skal være det
nye kraftcenter i Vojens
1 HADERSLEV

Af Inge Rogat Møller,
irm@jv.dk

Mandag var 12 børn mødt op på
Sct. Severin Skole for at lære
mere om tårne og bønder, konger
og dronninger, og hvad man
egentlig kan bruge den lange
sommerferie på, hvis det allige-
vel bare skal regne. Fire pensio-
nerede skakentusiaster stod klar
til at indvi ungdommen i spillet. 

Skak stiller
ingen krav
til vejret

Foto: Søren Gylling

7 HADERSLEV

Romantisk gourmetophold  
med middag      
Nyd et velfortjent 4-5 stjernet romantisk ophold med en 
lækker 2 retters gourmetmiddag.
Et romantisk gourmetophold for 2 på Skrøbelev Gods 
ved det sydfynske øhav er en gastronomisk totaloplevelse, 
hvor du får opfyldt alle kulinariske ønsker  
-  i smukke og afslappende omgivelser.
Normalpris dobb.vær.  2.636,-                Nu 1.396,-                                      pr. overnatning + weekendtillæg
Se mere på www.skrobelevgods.dk 
eller kontakt os allerede i dag
info@skrobelevgods.dk - Skrøbelev Hedevej 4, Skrøbeled
5900 Rudkøbing - Denmark - Tlf. +45 62 51 45 31

Slip for motorvejskørsel
- og få op til 30% entrérabat
på oplevelser

BØJDEN-FYNSHAV

Bil+9 pers.
ENDAGSBILLETT/R

fra495,-
BrugdinBroBizz®

293,- enkelttur

faergen.dk/endagsbillet

Vis billetten fra Færgen
og få minimum
20%rabatpåenrække
oplevelser som Egeskov, og Odense Zoo m.fl.



JYDSKEVESTKYSTEN TIRSDAG 5. JULI 2016 HAD HADERSLEV-VOJENS-GRAM 7

skov fortæller. Han er en af fire
frivillige, der skal holde styr på
den lille flok i de tre dage, som-
merskolen varer.

Ingen held i skak
Mens de fleste af dagens delta-
gere er fra Haderslev, Vojens og
Christiansfeld, er et par kommet
helt fra Vejle. 17-årige Hannah
Gaudesen er taget syd på med
lillesøster Astrid for at deltage i
de tre dages undervisning. Selv
har Hannah spillet siden sjette
klasse.

– Men jeg er først begyndt at
tage det seriøst for nyligt, for-

HADERSLEV: Selvom døren til
gangen står åben, er der ikke
megen skrig og skrål fra klasse-
værelset på Sct. Severin Skole,
hvor tolv børn i alderen 6 til 17 er
mødt op for at blive bedre til
skak. Tværtimod hænger der en
koncentreret stilhed over det lille
klasselokale, mens de seks par
netop er ved at afslutte en af
dagens træningsturneringer. 

– Skak er en stille sport, men
der foregår en uendeligt masse
under overfladen, som Kai Bjørn-

tæller hun. Det er nemlig sådan
med skak, at man kan blive ved
med at lære nye ting. 

– Man kan ikke være heldig, for
alting afhænger af de beslut-
ninger, du tager, og derfor kan
man blive ved med at udforske
tusindvis af måder, et spil kan
udfolde sig på, fortæller Hannah
om sin begejstring for spillet.

Hvem må hvad?
– Ham der må ikke rykke sådan.
Selvom de fleste af dagens delta-
gere allerede har lidt erfaring
med skak, kan det alligevel være
svært at huske præcis, hvilken

brik der må flytte på hvilken
måde, og de årvågne instruktører
retter hjælpsomt ind. Da Kai
Bjørnskov et kvarter senere sen-
der flokken ud til pause i solen,
er det dog tydeligt, at en del har
sat sig fast. Med kurs ned ad
trappen fortæller niårige Oliver
Holm eksalteret om sine seks
vundne runder og gennemgår i
detaljer gangen af det sidste slag. 

– Til sidst var kongen bag bon-
den, og så var han mat, råber han
over skulderen, inden han for ti
minutter lader skak være skak og
kaster sig over legepladsen med
de andre.

Skak: Der var ingen bøger, men bønder, tårne og springere på programmet, da 12 børn mandag var samlet på Sct. Severin Skole.

Mandagen var første dag på den sommerskakskole, Haderslev Skoleskak i samarbejde med skakklubberne i Haderslev og Vojens har arrangeret, og som strækker sig over tre dage. 
Foto: Søren Gylling

Af Tine Bielefeldt-Jakobsen,
tbj@jv.dk

FA K TA

Sommerskak
■ De tre dages skakskole arrangeres
af Haderslev Skoleskak, Haderslev
Skakklub og Vojens Skakklub.
■ Arrangementet løber mandag til
onsdag fra klokken 9 - 15.
■ Der spilles omkring halvtreds
minutters skak hver time, mens de
sidste ti minutter bruges på pauser
og frisk luft.

Bønder, konger og fordybelse

Jonas Gösch Schüler på ti år er vant til spillet som en del
af Haderslev Skoleskak. Foto: Søren Gylling

Koncentrationen var nærmest håndgribelig, når næste
træk skulle udtænkes. Foto: Søren Gylling

Fire frivillige skakentusiaster fra Haderslev og Vojens
holdt styr på løjerne. Foto: Søren Gylling


