10. sæson i Vestfjends Skoleskak starter nu
Også i år har vi to forskellige skoleskakhold.
Hold 1: Indskoling-skoleskak / SFO-skak
Alle børn i indskolingen kan hver mandag spille skoleskak fra kl. 14.15 til 15.15. En pædagog fra SFO´en
og 2 ældre skoleskakelever vil sammen køre en times skoleskak. Gennem en masse forskellige mini-games
lærer eleverne, hvordan brikkerne rykker, og til slut på sæsonen lærer
de også, hvordan man sætter skakmat. Start mandag den 1. oktober.
Hold 2: Fortsættere og mellemtrin/udskoling
Starter mandag den 24. september. Fortsættere fra indskolingen og
elever fra mellemtrinnet og op kan hver mandag fra 17.30 til 18.30
spille skoleskak under ledelse af to skakspillere fra Skive Skakklub,
Lars Agger og Jørn Hviid. En typisk skolesktime vil indeholde undervisning, opgaveregning og skak-partier mod vennerne.
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…
SFO-skak (hold 1) er gratis for SFO-medlemmer. Alle andre elever skal være medlem af Vestfjends
Skoleskak. De første 3 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.
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 ﬂere 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 formand for Vestfjends Skoleskak, Christina Makholm 40 26 13 29, christina@makholm.dk. Se i øvrigt
også Vestfjends Skoleskaks hjemmeside på http://skoleskak.wordpress.com eller Dansk
Skoleskaks hjemmeside: www.skoleskak.dk.

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

Vestfjends Skoleskak i billeder
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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. Til højre ses Katrine
Dalsgaard, 3.a., i kamp mod en spiller fra Holland.

Med 688 elever fordelt på 86 hold fra 57 skoler fra hele
landet satte Landsfinalen i Skolernes Skakdag for andet
år i træk i 2015 deltagerrekord og kunne kalde sig det
største skoleskakstævne i Danmark til dato. Vinder blev
for andet år i træk Vestfjends Skoleskak.

Vestfjends Skoleskak havde seks
4-mands hold med til kredsmesterskab
på Løgstrup Skole i januar 2016. To af
holdene kom hjem som mestre.

2016: Først var der indledende mesterskaber i landets
13 skoleskakkredse. Herfra kvalificerede 16 hold sig til
DM i april i aldersgruppen 0. - 3. klasse. Da DM var
omme stod et hold ubesejret tilbage som danmarksmestre: Vestfjends Skoleskak med Marius Bøss Sørensen, Jeppe Makholm, Andrease Lyhne Jensen og
Bjarke Bregendahl.

