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1208 elever kæmper om titlen som ’Årets Skakskole’ 
 

Når 1208 elever fredag den 24. marts sætter sig til skakbrætterne til årets Landsfinale i 
Skolernes Skakdag i Grindsted, er der tale om det største skoleskakstævne nogensinde i 
Danmark. 
 
Fredag den 24. marts sættes Danmarksrekord når 1208 elever fra 71 skoler mødes til årets 
Landsfinale i Skolernes Skakdag i Magion i Grindsted. –Landsfinalen er et samarbejde 
mellem Dansk Skoleskak og Børnenes Hovedstad, Billund støttet af Spar Nord Fonden og 
Politiken.  
 
Landsfinalen er kulminationen på vinterens megaevent: Skolernes Skakdag den 10. februar 
2017, hvor 39.742 elever på 266 skoler deltog i hjernegymnastikkens motionsdag under 
mottoet: ”Det skal være sjovt at blive klogere!”. 
 
Mads Jacobsen, Generalsekretær i Dansk Skoleskak, er begejstret: 

”Det er fantastisk, at vi for første gang når den magiske grænse på 1.000 elever, der 
alle tager turen til Landsfinalen for at dyste om titlen som ’Årets Skakskole’ og årets 
LEGO©-pokal. Jeg er sikker på, at Landsfinalen bliver en festdag for alle i Dansk 
Skoleskak”. 

 
Mette Højborg, direktør i Børnenes Hovedstad: 

”I Børnenes Hovedstad tror vi på, at læring gennem leg slår alle andre former for 
læring i forhold til at gøre børn til glade og skabende verdensborgere. Vi er derfor 
stolte af igen – i samarbejde med Dansk Skoleskak - at invitere til Landsfinale, og 
glæder os til en sjov og lærerig dag, hvor også mange lokale skoler deltager”. 

 
Der er præmier for 50.000 kr. på højkant, medaljer til alle elever og vinderskolen får ud 
over titlen ’Årets Skakskole 2017’ også, en pokal bygget i LEGO© og et skolebesøg af 
Danmarks bedste skakspiller, stormester Peter Heine Nielsen, der til daglig træner 
verdensmesteren, norske Magnus Carlsen.  
 
Dagen byder også på mad, musik og underholdning med Citybois, kendt fra DR’s X Factor. 
 
Landsfinalen arrangeres af Dansk Skoleskak og Børnenes Hovedstad, Billund i samarbejde 
med Politiken og Spar Nord Fonden. 
 
Hvad:  Landsfinale i Skolernes Skakdag. 
Hvor:  Magion, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted. 
Hvornår:  Fredag den 24. marts kl. 10.30-15.30. 
Link:  Skolernesskakdag.dk.  

 
Yderligere oplysninger 

Mikkel Nørgaard (Programleder) Mette Højborg (Direktør, Børnenes Hovedstad) 
mikkel@skoleskak.dk mh@capitalofchildren.com 
Tlf.: 2984 9874 Tlf.: 4540 1822 

 
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 over 500 skoler i 

95 kommuner. DSS bygger på en særlig idé om, at skoleskak styrker unges faglige og sociale udvikling. Skoleskak 

bygger på 50 års dansk praksis, og effekterne er dokumenteret af danske og udenlandske undersøgelser. DSS rådgiver 

kommuner, skoler, ledere, lærere, forældre og elever i opstart af skoleskak. Se www.skoleskak.dk.  

http://www.skoleskak.dk/

