
SKAK
VI SØGER 12 SKAK-ELEVER

Vil du have mere skak i hverdagen – samtidig med, 
at du bliver klar til en videregående uddannelse?

Så tag et skak-semester på Vrå 
Højskole 12. aug. – 15. dec. 

Vi søger lige nu 12 elever i alderen 
18-30 år, der brænder for skak-
spillet.

Om dig:
Du vil være en bedre skakspiller 
og mere helstøbt i formen.

Du har lyst til at vide mere om 
skakspillets historiske og filosofi-
ske perspektiv.

Du har skak som din primære 
interesse – og har lyst til at kom-
binere det med et højskoleophold.

Du har lyst til at være med til at 
udvikle dansk skakkultur i nye 
retninger.

Du kan læse mere på: vraahojskole.dk
Følg dagligdagen på facebook.com/vraahojskole
NÆsTE sEMEsTER PÅ HØJskOLEN sTaRTER 12. aUG.



Bonusinfo:
Vrå Højskole holder hvert år skakturneringer i samarbejde med 
nordjyske skakklubber (bl.a. Hovedkreds 7 i Dansk Skak Union).

Pris for 18 uger med skak på Vrå Højskole:
22.000 DKK (Normalpris 27.000, du får 5.000 DKK i rabat som  
skakspiller). Prisen er ALL INCLUSIVE (kost, logi og studierejse).

2 dage om ugen, hvor du udelukkende bliver 
undervist i skak.

Deltagelse i flere danske skakturneringer.

Erfaring i selv at planlægge en skakturnering.

Undervisning af erfarne skakspillere:  
Thomas Bach Jacobsen og Sune Normann Hansen.

Undervisning af anerkendte gæstelærere:  
Blandt andet af international mester Bent Sørensen  
og stormester Henrik Danielsen.

Afklaring i forhold til videregående uddannelse.

Undervisning i øvrige højskolefag.

Studietur.

Foredrag, fester og venner for livet. 

God mad, indkvartering på højskolen.















Som skak-elev på 
Vrå HøjSkole får Du:



lIVeT på HøjSkoleN:

vraahojskole.dk

Foredrag

studieture

sagt! Podcast + Din historie

De vildeste fester

Foto

skak

Venner for livet

Lækre omgivelser

Moderne boliger

Musik

kunst
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Vrå Højskole, tæt på hele verden...
Vrå er tæt på ALT: Butikker, fitnesscenter, bus, tog, fly,  
Vesterhavet og Aalborg. Mød hele verden i Vrå - vi har elever 
fra mere end 15 forskellige lande.

skal du på højskole?
Med mere end 20 fag er der masser at vælge mellem på 
Vrå Højskole. Du kan selv sammensætte dit skema. Se alle 
mulighederne på vraahojskole.dk. 


