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Danmarks skarpeste hjerner samles i Vollsmose

Danmarks skrappeste unge hjerner samles i Odense i weekenden 27.-28.
november, når 180 unge mellem 5 og 20 år dyster om Danmarksmesterskaberne i
skoleskak 2010 – en kamp på tanker og idéer, tricks og fælder, angreb og forsvar
på brættet - i år for 37. gang!
Selv om skoleskakken er en 50-årig tradition i Danmark, opleves en historisk
tilslutning til den tusind år gamle dyst på tanker og ideer.
- I år skal vi både fejre årets største skoleskakevent og byde velkommen til 60 nye
skoleskakklubber, der er kommet til det seneste år. Så stor en tilslutning på så kort
tid, er ikke set før. Der er grøde i skoleskakken for tiden, så DM bliver i år noget
ganske særligt, siger generalsekretær i Dansk Skoleskak, Mads Jacobsen.
At skoleskak hitter i alle aldersgrupper ses blandt andet ved, at den blot 5-årige
William Ellegaard Christensen fra Jyderup har kvalificeret sig til deltagelse i yngste
gruppe, der vel at mærke er for børn op til 8 år. I den anden ende af skalaen dyster
bl.a. gymnasieelever i de ældste grupper.
Skoleskak er et udbredt og agtet pædagogisk værktøj på skoler og institutioner,
idet skakspillet stimulerer børn og unges koncentration - de lærer at tænke sig om,
og vente på at andre skal tænke sig om. Skoleskak anvendes med stor succes på
tværs af etnicitet, religion, politik og social baggrund, og igennem 50 år har Dansk
Skoleskak oplevet, at de, der har spillet skoleskak i deres opvækst, kan bruge de
tillærte kompetencer i resten af deres liv.
DM i skoleskak er dog ikke kun dyst på tanker og idéer, for integration af alle i
fælles aktivitet, 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
også op for at heppe (lydløst).

Hvad:
Hvornår:
Hvor:

DM i skoleskak 2010
Lørdag 27. nov. Kl. 12:30 til søndag 28. nov. kl. 12:30.
Abildgaardskolen, Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ.

Efter den sidste kammeratlige kappestrid på strategiske tanker og lumske planer,
er der søndag eftermiddag fundet nye Danmarksmestre i seks aldersgrupper. De to
bedste fra hver aldersgruppe skal i februar 2011 repræsentere Danmark ved ’De
Nordiske Mesterskaber’ i Norge. Deltagerne ved DM har kvalificeret sig via 14
regionale stævner.
Se mere om arrangementet og Dansk Skoleskak på Skoleskak.dk/dm2010.
Yderligere information fås hos:
Niels Henrik Sørensen
Presseansvarlig i Dansk Skoleskak
E-mail: niels@skoleskak.dk
Mobil: 2240 1914
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180 unge dyster på tanker og idéer ved weekendens
’Danmarksmesterskab i skoleskak’ i Vollsmose i Odense

