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Fremtidens skarpe hjerner dyster i skoleskak 
 
200 unge og 1000 kampe på tanker og idéer ved weekendens 
’Danmarksmesterskab i skoleskak’ i Vollsmose, Odense 
 
 
Nogle af fremtidens skarpeste hjerner i Danmark er samlet i Odense i den 
kommende weekend. 200 deltagere, de mindste blot 6 år gamle, dyster om 
Danmarksmesterskaberne (DM) i skoleskak 2008 – en kamp på tanker og idéer, 
tricks og fælder, angreb og forsvar, liv og død ved brættet. I år for 35. gang! 
 
Skoleskak er et udbredt og agtet pædagogisk værktøj på skoler og i børne- og 
ungdomsinstitutioner, idet skakspillet er med til at stimulere børn og unges 
koncentration - de lærer at tænke sig om, og vente på at andre skal tænke sig om. 
Skak anvendes med stor succes af alle børn på tværs af etnicitet, religion, politik og 
social baggrund. Gennem snart 50 år har Dansk Skole Skak oplevet, at danskere, 
der har spillet skoleskak i deres opvækst, kan bruge de kompetencer, de har lært 
via skoleskak i resten af deres liv. 
 
Det er også derfor, at Dansk Skole Skak er optaget i Dansk Ungdoms Fællesråd. Vi 
er anerkendt som idebestemt og samfundsengagerende børne- og 
ungdomsorganisation. Målet er ikke at skabe nye stormestre, men at børn og unge 
udvikler kompetencer som for eksempel koncentration, analytiske evner og 
abstrakt tænkning, der er forudsætninger for læring.  
 
DM i skoleskak er dog ikke kun dyst på tanker og idéer. Alle børn og unge 
integreres i en fælles aktivitet, og kammeratskab, glade smil og leg på gangene 
mellem dysterne, er en mindst lige så stor del af den intense skakweekend. Og 
masser af familie tropper naturligvis også op til stævnet for at heppe (lydløst). 
 
 
Hvad: DM i skoleskak 2008 
Hvornår: Lørdag 29. nov. Kl. 12:30 til søndag 30. nov. kl. 12:30. 
Hvor: Abildgaardskolen, Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ. 
 
 
Efter den sidste kammeratlige kappestrid på strategiske tanker og lumske planer, 
har vi søndag eftermiddag nye Danmarksmestre i seks aldersgrupper. De to bedste 
fra hver aldersgruppe, skal repræsentere Danmark ved ’De Nordiske Mesterskaber’ 
på Færøerne i februar 2009. Deltagerne ved DM har kvalificeret sig via 14 regionale 
stævner. 
 
DM i skoleskak gennemføres med støtte fra Sport Event Fyn og Den Faberske Fond. 
 
Se mere om arrangementet og Dansk Skole Skak på skoleskak.dk/dm2008 
 
 
 
Yderligere information fås hos: 
Niels Henrik Sørensen  
Presseansvarlig i Dansk Skole Skak 
E-mail: niels@skoleskak.dk 
Mobil: 2240 1914 
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