
12. sæson i Vestfjends Skoleskak starter 
onsdag den 30. september.

I år spilles der skoleskak onsdage fra kl. 1430 – 1530

Eleverne vil blive delt op på fl ere hold efter alder og skak-styrke.

Skoleskak handler om at…
Lære skak på en sjov måde, lære at notere skaktræk og spille med 
skakur, spille lynskak, tur neringsskak, få nye venner, kondiskak, hold-
skak, løse skakopgaver o.s.v. Og så bliver du så god til skak, at du kan 
vinde over din far og mor!

Det får du…
• Undervisning, skakpartier og sjov med skak 1 time om ugen
• Mulighed for deltagelse i turneringer – både individuelt og på 

skakhold
• Skoleskakbladet tre gange om året, hvor du kan løse opgaver og 

vinde præmier

Det koster det…
De første 2 gange er gratis prøvegange. Derefter koster det 300 kr. for resten af skoleåret frem til april, hvor 
undervisningen stopper. Kontingentet bruger vi til skakudstyr, opgavehæfter, arrangementer, præmier m.v.

Hvem underviser…
Morten Sørensen (far til Marius 8.a) er den voksne ansvarlige. Han får hjælp af nogle af de ældre og erfarne 
skoleskakspillere.

Til forældrene
Der er faglige gevinster ved skoleskak, når børnene lærer koncentration, selvstændighed 
og analytiske evner. Skoleskaks gavnlige virkninger bakkes op af danske eksperter og 
dokumenteres af fl ere undersøgelser - se f.eks. dette tv-indslag: http://www.tv2oj.dk/
artikel/241685:Aarhus--Skak-paa-skoleskemaet.

Har I spørgsmål vedr. skoleskak, så er I meget velkomne til at kontakte undertegnede. Se 
i øvrigt også Vestfjends Skoleskaks hjemmeside på http://skoleskak.wordpress.com eller 
Dansk Skoleskaks hjemmeside: www.skoleskak.dk.

Yderligere information fås hos: Morten Sørensen, tlf. 24 87 00 30, ms@morten-soerensen.dk

Hvid trækker og sætter skakmat i en. Gå til skoleskak og bliv en haj til at at løse sådanne opgaver.



Hvert år deltager Vestfjends Skoleskak i Landsfi nalen 
i Skolernes Skakdag, der med over 1000 deltagere er 
Danmarks største skoleskakstævne. Udover skak er der 
altid et kendt navn, der underholder i pausen. Vest-
fjends Skoleskak vandt stævnet i 2014, 2015 og blev nr. 
3 i 2017.

Vestfjends Skoleskak i billeder

Vestfjends Skoleskak er for alle elever - uanset om man 
bare vil hygge sig med skak en gang om ugen, eller om 
man vil træne ekstra og kæmpe med om Danmarks-
mesterskaber. Alle er lige velkomne. Klubbens spillere 
har hentet fl ere DM-medaljer hjem til Vestfjends, inkl. 
en af guld til hold DM i 2016 (billedet overfor.) 

Juleafslutning med babyskak.

Vi slutter ofte en undervisningstime af med 

skaksjov. På billedet spilles der endnu en 

gang babyskak.

Vestfjends Skoleskak deltager hvert 
år i kredsmesterskab for hold, hvor vi 
tager møder hold fra andre skoler.

I august 2016 deltog 10 elever fra Vestfjends Skoleskak i det 6 dage lange 
åbne hollandske skoleskakmesterskab. Det var en god uge med masser af 
skak og lejrsjov i en stor spejderhytte, vi havde lejet.


