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Generationer i spil med skoleskak 
 

Generationerne sættes i spil med skakaktiviteter for ældre og  

skoleelever i Randers, København og på Frederiksberg. 
 
 

EU har udnævnt 2012 til året for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer. I den 
forbindelse starter Dansk Skoleskak pilotprojektet ’Generationer i Spil’ op i Randers, 
København og på Frederiksberg.  Projektet ønsker med skakspillet og skoleskak at bidrage til 
flere aktiviteter for ældre og styrke fællesskaber på tværs af generationer. 
 
Mads Jacobsen, generalsekretær i Dansk Skoleskak: 

- Det fantastiske ved skakspillet er, at alle på tværs af generationer kan mødes. De unge 
kan lære tålmodighed og respekt for fællesskabet, og de ældre vil måske erfare, at unge 
ikke kun dyrker sms og computerspil, men også noget så klassisk som skak. 

’Generationer i spil’ kører i første omgang frem til 1. januar 2013. Projektet der er støttet af 
Social- og Integrationsministeriet forventes at bidrage til, at særligt mænd over 65 år får nye 

muligheder for at deltage i det frivillige sociale arbejde fx via skakspillets fællesskab. 
 
I projektet vil ældre og skoleelever besøge hinanden til matcher mellem generationer og 
mødes til fælles ’ældre-barn’ stævner. De mest engagerede ældre kan desuden blive frivillige 
i en af landets 250 skoleskakklubber eller lave skakaktiviteter på ældrecentre og plejehjem. 
 
Mads Jacobsen, generalsekretær i Dansk Skoleskak: 

- Med ’Generationer i spil’ håber vi at de ”erfarne” mænd, der måske selv lærte spillet 
som barn, vil dele skakspillets klassiske værdier med de yngre generationer. Målet er ikke 

at skabe en ny Bent Larsen, men at unge som ældre mødes i respekt og glæde på 
skakbrættet. Det tror jeg, alle kan lære noget af. 

 
Ældre, der har lyst til at blive frivillig i Dansk Skoleskak, tilbydes gratis kurser i skakregler, 

pædagogik og hvordan aktiviteterne kan organiseres i lokale ældreforeninger. 
 
’Generationer i spil’ starter i Randers, København og på Frederiksberg, men det er håbet, at 

erfaringerne senere kan udbredes til resten af landet. 
 
Links 
Se mere på www.skoleskak.dk/gis.  
 
Yderligere oplysninger 

 
Tine Kamper Holbøll (projektmedarbejder)  
tine@skoleskak.dk  
Tlf.: 2425 5344  
 
Nikolai Skousen (projektkoordinator)  
nikolai@skoleskak.dk  

Tlf.: 2242 0200 

 

 

 

 

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 250 skoler i 70 

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

bygger på 50 års dansk praksis, anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af udenlandske undersøgelser. DSS 

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