
Her er der skakundervisning for børn og unge: 

Herning Skoleskak hver mandag kl. 17.30 på Vestervangskolen, Vestergade 82, 7400 Herning.  
Kontakt Leif Hamborg, tlf. 2882 1147, mail: leifhamborg@hotmail.com 

Holstebro Skakklub har ungdomsskak. Kontakt Sigurd Rindom, tlf. 4264 0788,  
mail: sigurd.rindom@gmail.com og hør nærmere om tid og sted. 

Kjellerup Skakskole hver torsdag kl. 18.30-20.00 i Alhuset, Skolegade 5, 8620 Kjellerup.  
Kontakt Søren Ladegaard, tlf. 2195 6875, mail: a.s.ladegaard@outlook.dk 

Ringkøbing Skakklub hver tirsdag kl. 19 på Ringkjøbing Gymnasium, lokale 201, Vasevej 24, 6950 
Ringkøbing. Kontakt Preben Albertsen, tlf. 5071 2303, mail: preben.alb@gmail.com 

Se også www.fjordskak.dk 

Skive Skakskole hver tirsdag kl. 18 på Skivehus Skole, Rosenbakken 8, 7800 Skive.  
Kontakt Lars Agger, tlf. 2120 7558 mail: LBA@dlg.dk 

Viborg Skakskole hver torsdag kl. 18-19 hos FoA, Grønnegade 13, 8800 Viborg.  
Kontakt Thomas Højbjerg, tlf. 2533 3018, mail: bestyrelse4@viborgskakklub.dk 

 

Andre skakklubber, der også gerne byder velkommen til unge og 
hjælper på vej med skak 

Aulum Skakklub spiller hver tirsdag aften fra kl. 19 på Aulum Byskole (Kulturhuset), 
Markedspladsen 2 B, 7490 Aulum.  

Kontakt Christian Ertbjerg, tlf. 9747 2547, mail: certbjerg@fibermail.dk 

Ikast Skakklub spiller hver tirsdag aften fra kl. 19 på Dagcentret, Norgesgade 17, 7430 Ikast.  
Kontakt Jørgen Rasmussen, tlf. 2925 7828, mail: platanvej25@hotmail.com 

Lemvig Skakklub spiller hver tirsdag aften fra kl. 19 på Lemtorpskolen, blok E, 7620 Lemvig.  
Kontakt Bent Olesen, tlf. 9782 1826, mail: nylund@mail.dk 

Morsø Skakklub spiller hver torsdag aften fra kl. 19 i Støberisalen, Holgersgade 7, 2. sal, 7900 
Nykøbing M. Kontakt Jan Thybo, tlf. 8662 6171, mail: jtmusic@mail.dk 

THY Skakklub spiller hver torsdag aften fra kl. 19 i Plantagehuset, lokale 1, 1. sal, 7700 Thisted.  
Kontakt J. C. Vangsgaard, tlf. 5176 3227, mail: jcvangsgaard@gmail.com 

Vestsalling Skakklub spiller hver mandag aften fra kl. 19 i Lem Kulturhus, Vejbyvej 5, Lem, 7860 
Spøttrup. Kontakt Aksel Christensen, tlf. 9756 8066, mail: acgm@mail.dk 

Vorgod Skakklub hjælper med skoleskak på de lokale skoler og spiller hver tirsdag aften fra kl. 
19 på Vorgod Skole, Nørlundvej 2, 6920 Videbæk.  

Kontakt Frede Vistisen, tlf. 9717 8083, mail: kfv@6920net.dk 

 
 

Skak for børn og unge i Midt- og 
Vestjylland 

 

 

Mere skak? 
 

Prøv en 
skakklub! 

 
 

Skoleskak kan nemt give dig lyst til at spille endnu mere skak, 
fordi det er sjovt, spændende, og måske fordi du gerne vil 
lære endnu mere om skak og blive bedre til det. 

Så er vejen frem at møde op i en skakklub. I Midt- og 
Vestjylland er der mange skakklubber, og de modtager alle 
gerne nye spillere. En del af dem byder endda på 
skakundervisning 1-2 timer hver uge. Her er virkelig chancen 
for at lære mere om 
skak, træffe flere 
skakvenner og at 
have det sjovt med 
skak. 

Som regel kan man 
komme i klubben 
nogle gange, før 
man beslutter sig til, 
om man vil 
fortsætte og meldes 
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ind i klubben og dermed i Dansk Skak Union. Kontingentet 
varierer fra klub til klub, men ligger som regel på mellem 400 
og 700 kr. årligt for børn og unge. For det beløb modtager 
man 4 gange årligt det flotte medlemsblad, Skakbladet, på ca. 
80 sider hver gang med en masse om skak, både i Danmark og 
i udlandet, og med bl.a. træningsøvelser og spændende 
artikler. Man kan deltage i turneringer i og uden for klubben 
og komme med på et hold til kampe mod andre klubber. 
Klubben stiller brætter, brikker og skakure til rådighed på 
klubaftenen, og frem for alt møder man andre skakspillere, 
både unge og ældre. Turneringerne er indrettet sådan, at man 
så vidt muligt får jævnbyrdig modstand. Men man kan også 
møde stærkere spillere – det lærer man faktisk allermest af.  

 

Hvis der ikke er en skakklub lige ”rundt om hjørnet” kan I 
måske slå jer sammen nogle stykker og få jeres forældre til på 
skift at køre jer til og fra skak. Det er faktisk noget af det 
sjoveste, at flere følges ad til skak. Så kan I også spille mod 
hinanden hjemme en gang imellem, når der ikke er skoleskak 
eller klubskak. Det bliver man også bedre af, og det er sjovt!  

 
 
 
 

Skoleskakstævner i Midt- og Vestjylland i 2017/18 
(tilmelding og meget mere på https://skoleskakstaevne.wordpress.com) 

1) Lørdag den 7. oktober 2017 på Hammerum Skole 
2) Lørdag den 4. november 2017 på Resen Friskole (lidt nord for 

Struer), individuelt kredsmesterskab 
3) En hverdag i uge 3/2018 kl. 15-18 på en endnu ikke udpeget 

skole (holdskak) 
4) Lørdag den 3. februar 2018 på Videbæk Skole 
5) Lørdag den 3. marts 2018 på Kjellerup Skole/Skakskole 

 
 


