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Danmarksrekord i skoleskak 
 
Danmarks største skoleskak stævne afholdes fredag d. 21. marts 2014 når der 
holdes Landsfinale i Skolernes Skakdag.  
 
Over 600 elever er tilmeldt og skal dyste, når der d. 21. marts 2014 bliver holdt Landsfinale i 
Skolernes Skakdag i Billund Idrætscenter. Det er det højeste antal tilmeldte nogensinde. 

 
Forud for Landsfinalen er gået Skolernes Skakdag fredag d. 7. februar, hvor der også blev 
slået rekord i deltagerantal. Her deltog over 25.000 elever fra knap 200 skoler landet over. 
 
Mads Jacobsen, generalsekretær i Dansk Skoleskak, er begejstret: 

Det er glædeligt, at over 600 elever kommer til Landsfinalen i Skolernes Skakdag i Billund. 
Der venter både en spændende dyst om titlen som ’Årets Skakskole 2014’, den flotte pokal 

og en ny danmarksrekord i antal skoleskakspillere til samme stævne, så fremtiden tegner 
lys for meget mere skoleskak på landets skoler. 

 

Der er individuelle præmier til alle, mens vinderskolen får titlen ’Årets Skakskole 2014’, en 
pokal, et gigantskaksæt til skolegården og et skolebesøg af Danmarks bedste skakspiller, 
stormester Peter Heine Nielsen, der til daglig er træner for verdensmesteren Magnus Carlsen.  

Dagen byder også på underholdning ved tv-værten Jacob Riising, som er kendt fra bl.a. DR 
Ramasjang. 
 
Mette Thybo, adm. direktør i Capital of Children Company udtaler: 

Vi er rigtig glade for, at vi igen i år kan byde velkommen til Landsfinalen i Skolernes Skakdag 
her i Børnenes Hovedstad, og at der er så mange tilmeldt.  Det er dejligt, at så mange har 
fået øjnene op for skoleskak, for det er en virkelig god måde at træne fokus, koncentration 

og evnen til at tænke fremad – så det falder helt i tråd med vores vision og fokus på børns 
leg, læring og kreativitet. 

 
Landsfinalen i Skolernes Skakdag arrangeres af Dansk Skoleskak og Børnenes Hovedstad, 
Billund i samarbejde med Skolemælk, Politiken og Spar Nord Fonden. 
 

Hvad: Landsfinale i Skolernes Skakdag. 

Hvor: Billund Idrætscenter, Kærvej 501, 7190 Billund.  

Hvornår: Fredag d. 21. marts fra kl. 10.30-15.30. 
Se mere: www.skolernesskakdag.dk/landsfinale.  
 
 
Yderligere oplysninger, cases, tilsendelse af pressefoto m.v. 
 
Jakob Aabling-Thomsen (projektmedarbejder)   

aabling@skoleskak.dk   
Tlf.: 3029 2730  
 
Mads Jacobsen (generalsekretær)  
mads@skoleskak.dk 
Tlf.: 2240 1488 

 

 

 
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 300 skoler i 80 

kommuner. DSS bygger på en særlig idé om, at skoleskak styrker unges faglige 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.  

http://www.skolernesskakdag.dk/landsfinale
http://www.skoleskak.dk/

