
http:// www.dsu.dk

på mange måder

Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988



Spil skak i en klub!

Hvis du besøger den lokale skakklub, har du mulighed for at få et slag skak - eller se
andre spille skak. Du gør dig selv en tjeneste ved at besøge klubben.

På landsplan findes cirka 250 skakklubber

www.dsu.dk/skakklubber

Samvær
I klubben kan du finde alt lige fra socialt samvær omkring kaffebordet til intense
kampe på brættet, så klubben er et mangfoldigt sted at tilbringe sin tid.

Kig forbi en klubaften og få en god oplevelse

Undervisning og træning
Klubben arrangerer turneringer, hvor du kan møde spillere på omtrent samme styrke
som dig selv. Der arrangeres også undervisning og træning, hvor klubbens dygtige
spillere fører dig ind i skakspillets mange facetter.

Kender du ikke spillet, lærer du det i klubben

Holdfølelse
Hvis du gerne vil opleve holdfølelse, er det endnu en grund til at komme i klubben.
Der er nemlig mulighed for at spille holdskak, hvor op til otte spillere kæmper mod
andre spillere i landet.

Besøg din lokale skakklub:

http://



Det sker i din skakklub!

Her er en orientering omkring de aktiviteter, der finder sted i den nærmeste fremtid
i din lokale skakklub. Har du spørgsmål eller kommentarer til nedenstående, er du
meget velkommen til at henvende dig til os!

Aktiviteter i den lokale skakklub:



Skak når du har tid

Skak kan spilles på mangfoldige måder! Du kan se din modstander i øjnene, du kan
også sidde langt fra modstanderen og sende trækket med posten eller gennem
computeren. Sålænge du kan overbringe dit træk til modstanderen - og omvendt -
kan du spille skak.

Skak på mange måder!

www.dsu.dk
http://

K-skak
K-skak betyder korrespondanceskak, hvor du sender et træk med posten
til din modstander. Når du spiller k-skak, er du næsten helt i din egen
verden. Der er ikke noget, der haster, for skakuret tikker ikke ved siden
af brættet og tvinger dig til at foretage et hurtigt og måske dårligt træk.
Det er dig selv, der styrer farten, så hvis du har haft en hård dag, kan du
�springe over� eller vente til senere på aftenen. K-skak er en dejlig og
fleksibel måde at spille skak på!

E-mail skak
På især et punkt er der en stor forskel på k-skak og e-mail skak, nemlig tidsintervallet!
Det er naturligt nok, at postbuddet skal have lidt længere tid til at komme til den
anden ende af kloden for at aflevere et brev, end din computer skal bruge for at sende
en elektronisk besked til samme sted.

home5.inet.tele.dk/kskakdsu/index.htm

Er du bare lidt interesseret i
informationsteknologiens fagre
verden, er det oplagt at  prøve
at spille e-mail skak!
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Dansk Skaksalg ApS

Dansk Skaksalg er Danmarks førende forhandler af skakmateriel af enhver art.
På hjemmesiden kan du se de mest aktuelle tilbud - se det store udvalg på:

www.skaksalg.dk

Bræt, brikker og ure
Skaksalget forhandler bræt, brikker og ure til enhver pengepung! Er sommervejret
til udendørsskak, kan du også købe store brikker til udendørsspil. Kort sagt:

Skaksalget har noget til enhver lejlighed!

Skakbøger
Dansk Skaksalg har et hav af forskellige skakbøger til en fornuftig pris. Du er
velkommen til at ringe efter en prisliste, men den kan selvfølgelig også ses på internet.

Software
En anden interessant ting fra Dansk Skaksalg er skakprogrammerne til computeren.
Det nyeste skaksoftware forhandles hos Dansk Skaksalg, eksempelvis følgende:

ChessBase, der er et databaseprogram til skakpartier.

Fritz, der er førende på alle internationale ratinglister.

http://

Dansk Skaksalg ApS Telefon: 63 44 00 13

Brovangen 8 Fax: 63 44 00 12

5464  Brenderup F E-mail: sales@skaksalg.dk



Dansk Skole Skak

Dansk Skole Skak blev stiftet i 1960 og er
i dag en landsdækkende organisation, der
arrangerer skak for børn og unge.

På 125 skoler spiller børn og unge skak

Deltag i mesterskaberne
Skoleskakken er spændende, blandt andet fordi der er et stort udbud af forskellige
lokale og landsdækkende stævner og turneringer. Gennem mange år har Dansk Skole
Skak været arrangør af amts-, danmarks- og nordiske mesterskaber - både individuelt
og for hold.

Læs mere om Dansk Skole Skak på:

www.skoleskak.dk

Koncentration
Skoleskakken styrker udviklingen af børnenes muligheder for løsning af abstrakte
problemstillinger og fremmer og udvikler positive egenskaber som eksempelvis evnen
til at vurdere en bestemt situation. Børnene lærer at kombinere og at koncentrere sig.
Mønstergenkendelse, samarbejdsevne, initiativ og selvstændighed hos den enkelte
elev er også vigtige nøgleord.

Skak er gymnastik for hjernen...
- og et godt supplement til de

traditionelle idrætsgrene!!

Holdånd
For Dansk Skole Skak er holdånden meget vigtig, derfor er holdkampene mellem
skolerne en meget vigtig del af skoleskakken. Holdånden skaber - sammen med det
naturlige sammenhold, der opbygges i skoleskakklubben - grobund for et dejligt
kammeratskab børnene imellem.

Sjovt samvær og udfordringer for børn i alle aldre
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Opstart af en skoleskakklub

Holder du af børn, og synes du om at spille skak - og måske lære
lidt fra dig? Så er du typen, der godt kunne starte en skoleskakklub!

2.500 børn og unge spiller hver uge skoleskak

Ingen forudsætninger
Det er ikke en vanskelig opgave at starte og lede en skoleskakklub. Der kræves
ingen særlige forudsætninger - dog skal du kunne spille med eleverne, og herunder
lære dem spillereglerne.

Instruktørhåndbogen
Håndbogen indeholder undervisningsmateriale, der kan anvendes til at undervise
elever i skak på begynderniveau. Udgangspunkt i håndbogen er den uerfarne
instruktør, der ønsker at give eleverne en basisviden og en indføring i nogle af de
grundlæggende skakbegreber.

Du kan gennemse og downloade instruktørhåndbogen:

www.skak.dk

Den lokale skakklub
Det er også en god idé at være opmærksom på samarbejdsmulighederne med den
lokale skakklub. Der kan du få gode råd, vejledning og nye idéer!

Hvis du gerne vil starte en skoleskakklub,
kan du blive medlem af Dansk Skole Skak

Kontakt din lokale skakklub:
Opstart
Er du interesseret i at starte en
skoleskakklub, men ikke har alle
de nødvendige oplysninger, kan du
kontakte din lokale skakklub, der
gerne hjælper med råd og
vejledning.
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Tjele Efterskole

Mellem Viborg og Randers ligger Hammershøj,
hvor Tjele Efterskole har til huse i et smukt område.

Tjele Efterskole er verdens første skakefterskole

Oplevelse for livet
Det at gå på efterskole skal være en oplevelse for livet! Det skal
være sjovt at gå i skole, sjovt at lære og udbytterigt m.h.t. de
redskaber, man senere hen skal bruge i arbejdslivet.

Mange muligheder
På Tjele Efterskole har vi udover skakken seks andre linier samt mange valgfag at
tilbyde. Her er både boglige, kreative og kropslige tilbud. Dog er vi en boglig skole,
dvs. for elever, der har fulgt folkeskolens almindelige undervisning. Kun i få særlige
tilfælde tilbyder vi specialundervisning i dansk og matematik. Skakken præger skolens
hverdag, men det er ikke en forudsætning at kunne spille skak for at blive elev!

Yderligere informationer om Tjele Efterskole:

www.tjeleefterskole.dk

Lysten til at lære
I hverdagen lægger vi vægt på at skabe tillid imellem eleverne og medarbejderne på
skolen. Vi forventer derfor at eleverne møder med lysten til at lære, at de er i stand til
at bidrage til det sociale fællesskab på en positiv måde og de kan forvalte frihed
under ansvar.

Fagene
Undervisningen omfatter følgende obligatoriske fag: Dansk, matematik, engelsk,
idræt og fortælletime. Endvidere er fysik obligatorisk for ottende klasse.
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Tjele Efterskole Telefon: 86 45 12 11

Skolevej 2 Fax: 86 45 00 15

8830  Tjele E-mail: tjeleefterskole@wwi.dk



Påsketurneringen

Hvert år til påske afholdes det individuelle danmarksmesterskab
i skak. De stærkeste spillere deltager i landsholdsklassen, hvor
vinderen erhverver titlen som danmarksmester. Alle medlemmer
af Dansk Skak Union kan deltage i turneringen

Atmosfære
Til danmarksmesterskabet er der en helt speciel stemning. En begivenhed med cirka
400 - 500 skakinteresserede samlet i en lille uges tid skaber en helt speciel atmosfære.

Et danmarksmesterskab skal opleves

Stor oplevelse
Har du mulighed for at deltage i danmarksmesterskabet, er du sikret en oplevelse!
Ved danmarksmesterskabet deltager de fleste af Danmarks stormestre, så der er masser
af spændende skak at se på. På hjemmesiden kan du se, hvor årets danmarksmesterskab
afholdes:

www.dsu.dk

Kommentering
På spillestedet kommenteres stormestrenes partier. Kommentering overværes ofte i
kantinen, hvor der så bliver en god, hyggelig og spændende stemning.

Påskeguiden - tryghed for de yngste!
For at sikre de mindre børn en god oplevelse og samtidig skabe tryghed hos forældrene
er der knyttet �påskeguider� til danmarksmesterskabet. Påskeguiderne sørger for, at
børnene får glæde af skakken, men også afveksling. Børnene har altid nogen, der
interesserer sig for deres turnering, og som kan hjælpe dem med det praktiske forløb!

Påskeguiden hjælper de yngste!!

Den daglige avis
Til danmarksmesterskabet udgives en daglig bulletin, så der er rig mulighed for at
følge med i den aktuelle stilling og se nogle af de spillede partier. Der sker hele tiden
noget nyt ved et danmarksmesterskab, så du vil ikke blive skuffet over at møde op!

http://



Se mere på internet

Dansk Skak Unions officielle sider med information om skaklivet i Danmark, masser
af skakstof, aktuelle nyheder, links og meget andet for skakspillere og alle
skakinteresserede i Danmark og udland findes på vores hjemmeside:

www.dsu.dk

På hjemmesiden kan du læse om alle de ting, der sker
i skaklivet. Hjemmesiden er opdelt i flere hovedpunkter:

Information
Dansk Skak Union, Skakbladet, organisatorisk, diskussiongrupper og links.

Litteratur og materiel
Dansk Skaksalg, Skakhåndbogen, skakregler, instruktørhåndbogen, software og
boganmeldelser.

Skakpartier
Danbase database og Danbase live.

Skak i Danmark
Topspillere, ratinglister, skakklubber,
skoleskak og lokalnyt.

Skakturneringer m.m.
Danmarksmesterskabet, indbydelser, holdskak, k-skak og skakspil på internet.

On-line skak på internet
Der er masser af muligheder for at spille skak på internet. Hvis du er interesseret,
kan du finde links fra Dansk Skak Unions hjemmeside til nogle af de forskellige
spillesteder.

Nyheder
Desuden er alle skakmæssige nyheder
gratis tilgængelig på hjemmesiden.

http://



Dansk Skak Unions medlemsblad

Dansk Skak Unions medlemsblad, Skakbladet, udkommer 12 gange om året med i
alt 300 sider artikler, skaknyt og turneringer.

Gratis
Skakbladet leveres gratis til samtlige medlemmer af Dansk Skak Union.

Medlemmer modtager Skakbladet gratis

Indhold
Skakbladet indeholder masser af varieret stof, så der er noget for enhver spiller. Du
kan læse spændende reportager og partier fra aktuelle turneringer i såvel indland
som udland. Alle væsentlige skakbegivenheder er omtalt i bladet!

Skakbladet med dybdegående artikler

Er du interesseret i dybdegående artikler, interessante skakopgaver, vigtige
informationer, resultater, indbydelser og anmeldelser af skakbøger, så er bladet noget
for dig. Bladet indeholder også det sidste nye fra korrespondanceskakkens verden.
Hvis du er blevet nysgerrig, kan du klikke dig ind på denne adresse:

www.dsu.dk/skakblad/sb-index.htm

Er du ikke medlem af Dansk Skak Union?
Hvis du ikke er medlem af Dansk Skak Union,
har du mulighed for at tegne et abonnement på
Skakbladet på denne adresse:

Skakbladets Ekspedition
Hybenvej 21
8763 Rask Mølle
Telefon: 75 67 95 43
Fax: 75 67 85 43

http://



Dansk Skole Skaks medlemsblad

Alle medlemmer af Dansk Skole Skak modtager medlemsbladet Skole Skak, der
udkommer tre gange om året.

Indhold
Skole Skak er fyldt med afvekslende opgaver, spændende konkurrencer, gode
historier, fine billeder, sjove partier med informationsrige diagrammer og meget,
meget andet. Bladet er skrevet til børn, men læses også flittigt af forældre og
skoleskakledere.

Skrevet til børn - men læses af alle

Vind præmier
Løser du opgaverne i Skole Skak og sender dem ind til redaktionen, har du mulighed
for at vinde forskellige præmier - eksempelvis skakbøger.

Løs opgaver og vind præmier

Skriv selv
Har du selv lyst til at skrive om en oplevelse, fortælle en vits, indsende et billede
eller vise et godt parti, du har spillet, er du meget velkommen til at sende det til
Skole Skak.

Tegn abnonnement nu
Hvis du ikke er medlem af Dansk Skole
Skak, men alligevel gerne vil modtage
Skole Skak, kan du tegne et
abonnement på bladet for 44,- kroner
om året. Skole Skakbladet kan bestilles
hos:

Dansk Skole Skaks formand
EJNAR JOHANSEN
Bisiddervej 8, 4.th.
2400 København NV

Telefon: 35 85 81 46
E-mail: skoleskak@skoleskak.dk



Det sker i din skoleskakklub!

Her er en orientering omkring de aktiviteter, der finder sted i den nærmeste fremtid
i din lokale skoleskakklub. Har du spørgsmål eller kommentarer til nedenstående, er
du meget velkommen til at henvende dig til os!

Aktiviteter i den lokale skoleskakklub:


