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Danmarks dygtigste skoleskakspillere fundet 
Brikker og brætter er pakket sammen, det sidste parti er afgjort og Danmarks bedste 
skoleskakspillere i seks aldersgrupper er fundet i et brag af en weekend med DM i Skoleskak 
& Læringsfestival 2017. 

For 44. gang var skoleskakspillere fra hele Danmark samlet til DM i Skoleskak & Læringsfestival. 
Allerede fredag aften var der koncentration og kammeratlig kappestrid, da 202 børn og unge i 
alderen 6-20 år, udover at overvære en borgmestertale og nyde fri soft-ice, spillede DM i Lynskak, 
der er en særligt hurtig disciplin, hvor hver spiller kun har 5 min. til hvert spil. Igen i år lagde Den 
frie Lærerskole i Ollerup rammen for mesterskaberne, med støtte fra Den Faberske Fond og 
Svendborg Event. 
 
Mads Jacobsen, generalsekretær, Dansk Skoleskak: 
 

Vi er i Dansk Skoleskak enormt glade for, at der i år har været rekord-mange deltagere ved DM i 
Skoleskak & Læringsfestival. Det er en sand fornøjelse at se, hvordan de mange dygtige børn og 
unge har det sjovt sammen, samtidig med de bliver klogere med skoleskak. Det kan de bruge både 
i skolen og i resten af livet. 

 
Har mit barn talent? 
Der blev kæmpet, vundet og tabt, men selvom fokus var på skoleskak det meste af weekenden, 
var det ikke alt, der gik op i bræt og brikker. For fjerde gang i træk var DM i Skoleskak kombineret 
med en Læringsfestival, der bød på flere sjove og lærerige aktiviteter for store som små. Bl.a. gav 
en af landets dygtigste skakspillere, stormester Jakob Vang Glud gode råd til et spørgsmål som 
optager mange af forældrene, nemlig: ”Har mit barn talent?” 
 
Resultater 
DM spillerne kom fra hele landet – faktisk var en af de største delegationer i år fra Bornholm, der 
med engagerede skoleskakledere i spidsen, var stærkt repræsenteret. Det blev dog Københavns 
Kredsen, hvis spillere i år havde det højeste point-gennemsnit, og derfor kunne rejse hjem med 
den 50 cm høje vandrepokal. Resultaterne i de seks grupper: 
 
Gruppe A 
Nr. 1: Alexander Le Besq med 7/7 point (Frem Skakskole) 
Nr. 2: Markus Maagaard med 5.5/7 point (Frem Skakskole) 
Nr. 3: Martin Møller med 4.5/7 point (Vojens Skakskole) 
 
Gruppe B 
Nr. 1: Nicolai Kistrup med 8/8 point (Individuelt medlem) 
Nr. 2: Christian Emil Frambøl med 6.5/8 point (Niels Ebbesens Skole) 
Nr. 3: Jacob Foged Christensen med 5.5/8 point (Frem Skakskole) 
 
Gruppe C 
Nr. 1: Adesh Easwaraligam med 8/8 point (Fredericia Realskole) 
Nr. 2: Nienke van den Brink med 5.5/8 point (Gamle Hjortespringskole) 
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Nr. 3: Jonathan Roed Jacobsen med 5.5/8 point (Frem Skoleskak) 
 
Gruppe D 
Nr. 1: Paulius Meskenas 6.5/8 point (Køge Skakskole) 
Nr. 2: Simon Ehrenreich med 6/8 point (Præstemarkskolen) 
Nr. 3: Casper Yukun Liu med 6/8 point (Tranegårdskolen) 
 
Gruppe E 
Nr. 1: Albert Mechlenburg Møller med 7.5 point (Frem Skakskole) 
Nr. 2: Philip Uhre Knudsen med 6.0 point (Kornmod Realskole) 
Nr. 3: Anton Bønsvig Wehding med 6.0 point (Sankt Annæ Skole) 
 
Gruppe F 
Nr. 1: Andreas Philip Cort Maleeva Hansen med 8 point (Tranegårdskolen) 
Nr. 2: Vitus Bondo Medhus med 7/8 (Kirkebakkeskolen) 
Nr. 3: Tunav Chand Penki med 5.5/8 point (European School Copenhagen)  
 
Årets skønhedsparti 
Årets skønhedsparti blev vundet af Adesh Easwaralingam fra Fredericia Realskole. Adesh vandt 
med sort over Nicolai Tønnesen fra Køge Skakskole.   
 
1.d4 Sf6 2.c4 a6 3.Sf3 e6 4.Sc3 Lb4 5.Lg5 h6 6.Lxf6 Dxf6 7.e4 0-0 8.a3 Lxc3+ 9.bxc3 d5 
10.cxd5 exd5 11.e5 Te8 12.Le2 Dg6 13.Sh4 Dg5 14.g3 Lh3 15.Db3 Sc6 16.Dxb7 
 
Efter hvids 16. træk Dxb7 
 
16… Sxe5 17.f4 Sd3+ 18.Kd2 Sxf4 19.Tae1 Sxe2+ 20.Kd3 De3+ 21.Kc2 Dxc3+ 22.Kd1 Dc1# 
 
Yderligere oplysninger 
Kristian Nygaard (Office Manager) Rasmus Ellermann-Aarslev (PA & Kommunikation) 
kristian@skoleskak.dk ellermann@skoleskak.dk 
Tlf.: 4090 8478 Tlf.: 2894 0137 
 
FAKTA 
Dansk Skoleskak (DSS) arbejder for at styrke børn og unges faglige og sociale udvikling, så flere får et liv med læring og uddannelse. DSS er 
startet i 1960 af skoleledere, -lærere og -elever, og 50.000 elever fra 600 skoler er i dag aktive i skoleskak. DSS har den nationale kompetence 
inden for skoleskak og rådgiver kommuner og skoler i at anvende skoleskak som systematisk læringsmetode, fx via det evidensbaserede 
læringskoncept, SKAK+MAT®, hvis læringseffekter er undersøgt og formidlet internationalt. DSS står bag Skolernes Skakdag, Skoleskaklærer-
uddannelsen og Skakshoppen.dk, der forsyner skoler og elever med skakmaterialer og koncepter. Se mere på Skoleskak.dk. 


