
Til HB. 

9. hovedkreds kan tilslutte sig det følgende notat af Morten Sørensen og anmoder om, at det 

indgår i et punkt ”Børne- og Ungdomsskak” til behandling på hovedbestyrelsesmødet fredag 

den 14. april 2017 i Rebild. 

 

                                           Fur, den 6- april 2017 

                                                                     Morten Fabrin 

Hvordan får DSU gavn af opblomstringen i skoleskak? 

Af Morten Sørensen, ms@morten-soerensen.dk, 24 87 00 30 (medlem af Skive Skakklub og 

skoleskakleder i Vestfjends Skoleskak, men skriver helt og aldeles for egen regning.) 

Baggrund 

Dansk Skoleskak har stor succes med "skoledelen". Der er over 600 medlemsskoler, og 

organisationen har gang i kursusvirksomheden. Der sælges kurser til kommuner og skoler i 

stor stil. Deltagerne er typisk lærere og pædagoger, der ikke selv er skakspillere. På 

kurserne lærer de skoleskak som et fag på skemaet, der styrker elevernes mindset, 

motivation og skaber lyst til læring. Skoleskak sættes ofte i forbindelse med matematik og 

understøttende undervisning. Der er p.t. flere børn end nogensinde, der kommer i kontakt 

med skak. 

 

Men turneringsdelen af skoleskakken halter. Der er ikke ret mange frivillige i skoleskak 

længere, da skoleskak nu er med lærere/pædagoger i skoletiden og ikke længere 

skakspillende frivillige lærere. Derudover er det for mange lærerne/pædagoger ikke oplagt, 

at skoleskak også er en fritidsaktivitet - de ser mere skoleskak som et fag på linje med dansk 

og matematik. 

DSU og DSS komplementerer hinanden fint 

SKOLE og SKAKKEN kan supplere hinanden rigtig godt. En skoleskaklærer fra folkeskolen 

må sætte stor pris på, at eleverne også spiller skak i weekenderne, medens dem, der går op 

i skakken som sport, bør juble over, at flere børn end nogensinde introduceres til skakspillet. 

 

I forbindelse med DSS nye organisationsstruktur lægges der op til at dele DSS i to dele. Én 

professionel gren der arbejder med skoleskak som undervisningsmetode i skolerne, og en 

frivillig gren der arbejder med skoleskakstævner og andre arrangementer. Der mangler 

frivillige til sidstnævnte gruppe. 

 

Her er en oplagt mulighed for skakklubberne rundt omkring i landet til at komme på banen 

som arrangør af bl.a. weekend-stævner, og derigennem stille og roligt få juniorerne ind i 

skakklubberne og få vendt medlemsudviklingen. 

 

Undertegnede har foreslået DSS følgende: 

mailto:ms@morten-soerensen.dk


● Det gøres til en lille del af skoleskaklærer-uddannelsen at orientere om traditionen 

med skoleskakstævner på tværs af skoler og nytten af dem. 

● DSS skal arbejde for, at alle skoler har en frivillig skoleskak-forælder, der vil 

koordinere tilmelding, kørsel m.v. til skoleskakstævner uden for skoletiden. 

 

Til gengæld vil jeg så foreslå, at DSU (kredse eller større klubber) tilbyder at arrangere 3-4 

skoleskak-stævner i løbet af et skoleår. Det er vigtigt, at stævnerne går under navnet 

“skoleskakstævne” med nogle uformelle rammer, så springet fra skolen over til skakken 

bliver så lille som muligt - både for eleverne og lærerne. Skakklubber tæt på de deltagende 

skoler kan så stille med en turneringsleder - eller bare besøge stævnet - så der kan skabes 

en kontakt mellem den lokale klub og skoleskakspillerne. Med tiden kan skoleeleverne så 

sluses ind i en skakklub. 

 

Ideen eksemplificeret 

Herunder et forslag til, hvordan det kan lade sig gøre. Forslaget læner sig op ad et 

velfungerende koncept fra Dansk Skoleskak Ringkøbing- og Viborgkredsen: 

https://skoleskakstaevne.wordpress.com/ 

 

X. hovedkreds arrangerer 4 skoleskakstævner 4 lørdage i løbet af et skoleår - et stævne til 4 

forskellige klubber rundt omkring i kredsen. Stævnerne skal så vidt muligt holdes på nye 

skoler hver gang for at få udbredt kendskabet. Eleverne tilmelder sig på tværs af alder en af 

følgende grupper (grupperne er beskrevet på ovenstående link): 

 

● Nybegyndergruppen (7 runder svensk avdømning): 10.00 – ca. 13.00 

● Let øvet (Typisk 7 runder med 25 minutters betænkningstid): 10.00 – ca. 14.30 

● Mellem øvet (Typisk 7  runder med 25 minutters betænkningstid): 10.00 – ca. 14.30 

● Øvet (Typisk 7 runder med 25 minutters betænkningstid): 10.00 – ca. 14.30 

● Rutineret (Typisk 6 runder med 25 minutter betænkningstid): 10.00 – ca. 15.30 

 

Pris 40 kr. 

 

Der er op- og nedrykning mellem grupperne, så deltagerne i hver gruppe er jævnbyrdige og 

alle på et tidspunkt prøver at vinde en pokal. 


