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HJERNEGYMNASTIK: 
Det er blevet mere 
populært at spille 
skak på Hillerøds 
Skoler. I går var 
koncentrationen 
dyb, da 300 elever 
fra 0.-10. klasse 
dystede i det gamle 
strategispil.

HILLERØD: Hvis man place-
rer flere end 300 elever fra 
0.-10. klasse i samme gym-
nastikhal er det svært at 
forestille sig, at lydniveauet 
ikke er højt. Men sådan var 
det torsdag på Hillerød Vest 
Skolen, her hørtes kun en 
svag mumlen.

Eleverne sad opdelt i klas-
setrin to og to over for hin-
anden på langborde og an-
greb hinandens hære med 
bønder, springere, løbere, 
tårne og dronninger for at 
forsvare deres konge. Og 
ingen mobiltelefoner var i 
sigte.

Hillerødmesterskabet i 
Skoleskak var i gang, det 
første af sin art, og Hillerød 
Vest Skolen var vært.

- Det er blevet populært 
at spille skak i skoler og på 
ungdomsuddannelser i Hil-
lerød, siger skaklærer på 
Hillerød Vest Skolen Casper 
Plambech.

- Der er ikke det tabu, at det 
er nørdet, som der var tidli-
gere, tilføjer han.

Casper Plambech begynd-
te med skakken på skolen, 
han har modtaget kompe-
tenceuddannelse i skak, og 
fra dette skoleår har han to 
ugentlige lektioner til at un-
dervise i skak. Det vil sige, 
at eleverne har obligatorisk 
skak på skemaet ved siden af 
mere traditionelle fag som 
dansk og matematik.

- Der er ikke nogen, som 
siger, jeg gider ikke, siger 

han og fortæller, at under-
visningen blandt andet skal 
gøre eleverne bedre til mate-
matik.

- Bare det, at de skal kon-
centrere sig. De er nødt til 
at være fokuserede og inte-
resserede for at spille skak 

i længere tid, siger skaklæ-
reren.

Krudt i numsen

Spillet er vitterligt for alle 
klassetrinene. Små og store 
er lige koncentrerede. Og 
blandt de mindste kan en 
0.-klasseelev ofte spille lige 
op med en 3.-klasseelev. Det 
oplever pædagog Thomas 
Eriksen fra Hillerødsholm-
skolens fritidsordning. Også 
han har modtaget kurser i 
skoleskak.

Eleverne kan både spille 
med store skakbrikker i sko-
legården, med mindre spil-
leplader på gangen og andre 
steder.

- Der sidder altid nogle 
stykker og spiller. Det er ble-
vet lidt sejt at sidde og spille. 

Og nogle af dem med krudt 
i numsen kan også sidde der 
og spille, siger Thomas Erik-
sen.

Her i turneringen spiller 
de fem partier á 15 minutter. 
På den tid er de fleste spil for-
bi, fortæller Casper Plam-
bech, men ellers afgør man 
det med point. Har man ta-
get en løber, giver det fx tre 
point, mens et tårn giver fem 
point, og så videre. Eleverne 
sidder i grupper á seks, og 
hver gruppevinder får en 
medalje. Den skole, der har 
flest gruppevindere, vinder 
pokalen.

Ikke for tabere

I den modsatte ende af gym-
nastiksalen sidder 10.B fra 
Handelsskolen København 

Nord ved deres langbord. 
Tre spillerunder er forbi. 
Eleverne Mads Pedersen 
har vundet alle sine tre spil, 
mens Mia Aabech har vun-
det to og Isabel Mercan har 
vundet et. Men alle er de gla-
de for at være med.

Mens Mads Pedersen har 
spillet skak mange gange 
før, er bekendtskabet mere 
nyt for de to piger. Hele klas-
sen har dog haft øvetimer 
inden turneringen her.

- Det er sjovt. Du skal kon-
centrere dig på en anderle-
des måde, siger Mads Peder-
sen, og Mia Aabech supple-
rer:

- Man fordyber sig og kon-
centrerer sig.

Hun kunne godt tænke sig 
at fortsætte med at spille i 
sin fritid.

- Før tænkte jeg, at det er 
sådan noget tabere gør. Men 
nu ved jeg, at det er rigtig 
sjovt, forklarer hun.

Deres matematiklærer 
Sigga Trollo kunne godt 
forestille sig at bringe skak 
ind i undervisningen igen 
senere på skoleåret.

- Jeg kan se, at der sker no-
get i klasserummet, når de 
sætter sig ned og skal tæn-
ke strategisk. Kan jeg få det 
ind i matematikken, vil det 
være dejligt, siger hun.

Hillerød Vest Skolen hav-
de 175 elever ud af de godt 
300 med i turneringen og 
løb selv med sejren med flest 
gruppevindere. Men da der 
var 50 grupper, var der 50 
elever, der fik medaljer, så 
der var noget til alle skoler. 
Fx havde Hillerødsholmsko-
len ni gruppevindere.

rich

Populær skak kaldte roen frem

Både små og store spillere blev fanget af skak.  Foto: Kenn Thomsen

Flere end 300 elever dystede i det første Hillerødmesterskab i Skole-
skak.


