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Den største og mest udfordrende skakbe-
givenhed på dansk jord!

Skak har aldrig været mere populært end nu. Den unge 
norske skakverdensmester og fotomodel Magnus Carlsen, har 
banet vejen for en ny generation af skakspillere, der har taget 
verden med storm. Unge og dristige mennesker, der udfordrer 
traditionerne og gør op med skaks støvede image.

Vi vil samle forskellige mennesker og miljøer omkring 
skakbrækket, i en top-professionel og farverig eksekvering. 
Vi vil gøre oprør mod fordommen om, at skak er forbeholdt 
verdensfjerne genier, men derimod fremme forståelsen for, at 
alle typer kan spille skak og have det sjovt – uanset erfaring og 
niveau. 

Nogen er bedre end andre, men man kan altid finde en 
ligeværdig modstander, og denne aften er ingen undtagelse.
Vi samarbejder med Rune Friborg og Mathis Eskjaer fra 
græsrodsbevægelsen ”Fucking Skak”, der i 5 år har skabt 
alternative happenings i skakmiljøet, og derigennem pustet et 
voldsomt liv den slumrende danske skak-ånd.



Hovedbegivenhed: Blitz Battle of the Sexes 

Hvad sker der når de bedste mænd fra Danmark møder de 
bedste kvinder fra Ukraine? En intens og episk match i adrenalin-
pumpende lynskak! Danmark stiller et robust hold af mandlige 
skaktalenter med international klasse overfor de Ukrainske 
femme fatales. 

Skak har traditionelt set været et mandsdomineret spil men, 
ligesom i samfundet generelt, har kvinderne vundet terræn og 
udfordrer nu mændenes dominans. 

De legendariske søstre Anna og Mariya Muzychuk har 
vundet henholdsvis kvindeverdensmesterskabet i lynskak 
(Anna) og klassisk skak (Mariya) og er blandt de bedste 
kvindelige skakspillere nogensinde. Sammen med 
ungdomsverdensmesteren fra 2015 Nataliya Buksa udfordrer 
de det danske trekløver Stormester Jakob Vang Glud, 
Danmarksmester Mads Andersen og International Mester Nikolaj 
Mikkelsen.
I formatet lynskak får hver spiller kun 5 minutter til at 
gennemføre et helt parti, og det bliver derfor til et action-packed 
show-down der gør skak til en underholdende tilskuersport, da 
selv novicer kan se hvor vanvittigt dygtige talenter der sidder ved 
brættet og nærmest kaster med brikkerne. Vi ærer dansegulvets 
natur og leverer bankende hjerter og sved på panden.



Storskærm til finalebord med digitalt 
skakbræt 

Vi broadcaster eventet live til en projector i gården, så alle 
kan følge med. Vi bruger moderne digitale skakbrætter, der 
transmitterer den givne stilling på skakbrættet til en overskuelig 
og letforståelig repræsentation. 

Således kan tilskuerne nyde en øl mens de diskuterer partierne.



Professionel kommentator

Den engelske stormester Simon Wiliams (aka. Ginger GM) er 
verdenskendt som den mest underholdende og medrivende 
skakkommentator. Hans speciale er at forklare, hvad der sker på 
brættet, så lægfolk både kan forstå det og samtidig få sig et godt 
grin. 

Ginger GM blander skak med humor, fadøl og vanvid til en helt 
særlig cocktail, der har gjort ham til skakverdenens hotteste 
navn indenfor streaming. 

Hele seancen bliver streamet, så folk i hele verden kan følge 
med på diverse SoMe platforme - herunder også GingerGMs 
18.000 personlige følgere på YouTube.



Skak for alle

Organisationen Fucking Skak har med success skabt en casual 
atmosfære omkring skak-events, der ikke kun appellerer til 
skak-interesserede, men også inkluderer nysgerrige sjæle. 
Netop derfor etablerer vi et område, hvor gæster af alle 
dygtighedsniveauer frit kan spille som de har lyst. 

Vores frivillige skak-entusiaster står for at skabe et afslappet og 
hyggeligt miljø, samt hjælpe de nybegyndere der måtte have lyst 
til at lære tips og tricks.



Blindskak

Hvis gæsterne har svært ved at forstå niveauforskel i skak, så 
kan de få lov at spille imod en hardcore spiller, der har bind for 
øjnene! 

Og som om det ikke var spektakulært nok, så er modstanderen 
en teenager! (IM Martin Percavaldi 18 år eller FM Jonas Bjerre 
14 år)



Fordele og værdi for hovedsponsor

En hovedsponsor af Fucking Skak får direkte synlighed via selve eventet hos en eftertragtet og kræsen målgruppe, som i mange 
henseender er influencers i bybilledet og nattelivet. Aftener med specielle arrangementer som disse tiltrækker altid Chateau Motels 
kerne-gæster og i samarbejde med et innovativt undergrunds-initiativ som Fucking Skak, bliver gæsterne en helt speciel blanding af 
Københavns mest aktive nattelivsgængere og unge, begavede skakinteresserede. 

Hovedsponsoren af arrangementet kommer derfor til at positionere sig selv som et brand, der både har fingeren i undergrunden og 
det populære natteliv samt i en intellektuel og anderledes ungdomskultur. 
Helt specifikt betyder dette på aftenen, at hovedsponsor får mulighed for at vise produkter og logoer frem i form af dedikerede barer 
både ude og inde samt at projektere logoer på murene i Chateau Motels indre gård.
 
Der vil også være mulighed for at vise korte sponsorklip via den globale live-stream og på storskærmene. Der vil være mulighed for 
at dedikeret personale er i brandet tøj, og sidst men ikke mindst vil de mange forskellige spillere blive udstyret med produkter fra 
hovedsponsor under de forskellige turneringer og events i løbet af aftenen. ¨

I tillæg til den direkte eksponering ifm. selve eventet, vil hovedsponsor blive nævnt ved navn og logo i al markedsføring af eventet. 
Dette inkluderer både på SoMe posts og i pressemateriale og pressemeddelelse. Hovedsponsor vil også selv have mulighed for kunne 
promovere begivenheden via egne SoMe kanaler, hvor der også vil der være mulighed for at etablere eksempelvis konkurrencer af 
forskellig art, hvor vindere kan komme til at spille mod nogle af de inviterede verdenstjerner. Eventet vil også blive dokumenteret på 
en mindre promovideo som kan deles på SoMe. 

Endelig vil en hovedsponsor have mulighed for at invitere VIP gæster, som får deres egene dedikerede sponsor-lounge i huset (eller i 
gården), hvor der vil være skærme og halv pris i baren på drikkevarer. 



- PR-materiale med synlig sponsor

- Håndtering af presse inkl. pressemeddelelser

- Afvikling af skakturnering

- Global streaming til all tilgængelige SoMe platforme

- Synlighed af sponsor til selve eventen

- Fotograf

- Aftermovie med synlig sponsor

- VIP Sponsor-lounge Halv pris på alle cocktails, drinks, vand og øl i baren

chateau motel & Fucking skak
leverer:



Reach for hovedsponsor

Vi garanterer vores sponsors synlighed via alle tilgængelige sociale medier:

Chateau Motel’s Facebook

simon & simon’s facebook

Nyhedsbrev

instagram

snapchat

Ginger gm’s youtube

14,000 Aktive følgere
(reach på op til 30,000 via Facebook)

17,000 Aktive følgere
(reach på op til 40,000 via Facebook)

25,000 Modtagere

8,500 Aktive følgere

10,000 Aktive følgere

18,000 Aktive følgere


