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Epinion indgår sponsoraftale med Jetsmark Skakklub 
 
Viden og analyse udgør grundlaget for optimale beslutninger, der er et træk foran – både i konsulentfirmaet 
Epinion A/S, der laver specialdesignede undersøgelser, og på et skakbræt. Epinion er derfor blevet 
hovedsponsor for Jetsmark Skakklub, der er en af landets mest succesfulde skakklubber. 
 
Jetsmark spiller i Skakligaen – en holdturnering for 8-mandshold – svarende til fodboldens Superliga. Jetsmark 
blev Pokalmestre i 2003 og 2007 og vandt bronze i Skakligaen i 2009, hvorefter den nordjyske klub blev 
næstbedste nordiske hold i Europa Cuppen 2009 og opnåede en individuel guldmedalje for bedste 
enkeltpræstation i turneringen. I sæsonen 2010-11 er Jetsmark outsidere til at hjemtage klubbens første DM-
titel. 
 
Med en gennemsnitsalder på 27 år har Jetsmark det yngste hold i hele den landsdækkende divisionsturnering. 
Ved siden af skakken har spillerne passet studier inden for bl.a. statskundskab, økonomi, matematik og 
medicin, så talenterne er alsidige – og de to bedste er sågar landsholdsspillere; heriblandt stormester og 
regerende individuelle Danmarksmester Allan Stig Rasmussen. 
 
Årets Skakliga blev fløjtet i gang den 6.-7. november, hvor Jetsmark tørnede sammen med de forsvarende (og 
mangedobbelte) mestre fra Skolerne, Århus i 1. runde. Jetsmark vandt 5½-2½, da 4 sejrede, 3 spillede remis (½ 
point) og 1 tabte. Det var en historisk sejr for Jetsmark, der aldrig tidligere har slået mesterholdet.  I 2. runde 
blev det til en 5-3 sejr over Nordre, Århus. Stillingen efter de to første runder i Skakligaen 2010-11 er herefter: 
 

Pl. Hold Point Matchpoint 

1. K41, Valby 12½ 4 
2. Jetsmark  10½ 4 
3. Nordkalotten, Græsted 10 3 
4. Skolerne, Århus (MP) 10 2 
5. Sydøstfyn  9 3 
6. Nordre, Århus 7 1 
7. BMS, Ballerup  6½ 1 
8. SK1968, Århus 5 1 
9. Brønshøj 5 0 
10. Nørresundby 4½ 1 

 
Epinion og Jetsmark ser frem til samarbejdet, der bl.a. indbefatter afviklingen af første Epinion Cup i skoleskak 
lørdag den 4. december i Jetsmark samt et promoveringsarrangement fredag den 18. februar på Epinions 
adresse i København, Ryesgade 3F, 2., 2200 København N. 


