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FAKTA 
Dansk Skole Skak er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation 
(grundlagt 1960). Vi organiserer skoleskak på knap 100 skoler landet over, og bygger 
på en særlig idé om, at skoleskak styrker børn og unges intellektuelle og sociale 
udvikling. Via skoleskak lærer de unge koncentration, selvstændighed og analytiske 
evner - som bruges både i skolen og i resten af livet! Skoleskaks gavnlige virkninger 
anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af udenlandske undersøgelser. 
Dansk Skole Skak er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).  
Se mere på www.skoleskak.dk.  

Dansk Skole Skak udnævner generalsekretær 
 
31-årige Mads Jacobsen skal sikre organisationens fremtidige udvikling og skabe 
synlighed om spillet, der tæller knap 2000 børn på 100 danske skoler 

 
Langt flere børn på de danske skoler skal opleve glæden ved skak og de gavnlige 
effekter, det har på blandt andet indlæringsevnen, at mestre det strategiske 
brætspil. Dansk Skole Skak, som siden 1960 har organiseret skoleskak på landets 
skoler, skal med andre ord være langt mere proaktiv. 
Derfor har et enigt forretningsudvalg i Dansk Skole Skak udnævnt sin første 
generalsekretær i 31-årige Mads Jacobsen, København. Han har siden december 
2007 været udviklingskonsulent i organisationen og har lige siden han som 14-årig 
for første gang blev skoleskakleder besiddet adskillige tillidsposter. 
 
- I Mads Jacobsen har vi den perfekte mand til jobbet. Han har via sine mange år 
som medlem af forretningsudvalget stor erfaring med hele Dansk Skole Skak. 
Desuden brænder han for sagen og ønsker virkelig at udbrede skoleskakken og alle 
de gode værdier, der er forbundet med at spille skoleskak, siger Torsten 
Lindestrøm, formand for Dansk Skole Skak. 
 
Ledelse på to ben 
Med ansættelsen suppleres den politisk valgte ledelse (forretningsudvalget) med et 
administrativt ledelsesniveau – en generalsekretær. På kort sigt styrkes den daglige 
ledelse, mens det lange træk handler om udvikling af organisationen med fokus på 
hvilke arbejdsopgaver, der skal løses i en organisation af Dansk Skole Skaks 
størrelse, og hvordan man som frivillig har mulighed for at byde ind på disse. Dette 
arbejde er blevet en nødvendigt at organisere mere stringent, efter at Dansk Skole 
Skak sidste år blev medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). 
 
- Der er ingen tvivl om, at det har givet vores organisation et kæmpe løft med 
medlemskabet af DUF, men det har også betydet, at arbejdsbyrden er steget 
voldsomt, da der stilles nye krav til os på en lang række områder. Med ansættelsen 
ønsker vi, det fortsat skal være attraktivt at være frivillig siger Torsten Lindestrøm. 
 
Den nye generalsekretær har en bred baggrund at trække på, idet han både er 
uddannet politibetjent og har en kandidatgrad i kommunikation.  
 
- For mig er der tale om et drømmejob, som både rummer store udfordringer og 
perspektiver. Dansk Skole Skak kunne jo være langt mere kendt end i dag, og det 
kæmpe arbejde som sker hver uge, findes ikke mere fint og ædelt. Det handler jo 
om at styrke børn og unge intellektuelt og socialt, bidrage til en bedre skolegang, 
øge integrationen og udvikle fremtidens hjerneråstof. Det skal vi være endnu bedre 
til at kommunikere ud, siger Mads Jacobsen, ny generalsekretær i Dansk Skole 
Skak. 
 
Yderligere oplysninger fås hos Presseansvarlig, Niels Henrik Sørensen,  
e-mail: niels@skoleskak.dk / Mobil: 2240 1914. 
 


