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Nordisk Mesterskab i skoleskak 
 
Unge fra Island, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Danmark bruger 

vinterferien i Billund i kampen om at blive nordens bedste til skoleskak.  

 
Dansk Skoleskak og Capital of Children, Billund, er værter, når Nordisk Mesterskab i 
skoleskak (NM) afholdes for første gang i 6 år i Danmark 13.-16. februar 2014.  
 
Der venter de 8-20 årige deltagere store udfordringer på Hotel LEGOLAND. Udover 
kampen om at blive nordens bedste i 5 aldersgrupper og måske hjemtage LEGO® 
pokalen som bedste land, transmitteres alle skaktræk via særlige sensorskakbrætter 
i samme sekund, de udføres. De mindste fejl eller geniale skaktræk kan således 
følges af i hele verden via www.skoleskak.dk/nm2014. 
 
Nordisk Mesterskab var sidste år på Island. At Capital of Children, Billund i år er vært, 
glæder Mette Thybo, adm. direktør i Capital of Children Company: 
 
- Vi er rigtig stolte over, at byde velkommen til Nordisk Mesterskab i skoleskak 

her i Capital of Children, Billund. Skoleskak er en virkelig god måde at træne 
fokus, koncentration og evnen til at tænke fremad, så det hænger rigtig godt 
sammen med vores vision om at have fokus på børns leg, læring og kreativitet. 

 
Spillestedet er åbent for alle fra fredag kl. 9, når Billunds borgmester Ib Kristensen 
åbner NM med stævnets første træk og indtil søndag kl. 2230, når den sidste skakmat 
er sat. Kommentatorer fortæller undervejs om de 30 samtidige skakkampe, og 
spillerne kommer forbi og forklarer sig for publikum efter kampen. Der er således rig 
mulighed for at lære mere, ligesom der hver dag kl. 14 er begynderundervisning. Så 
kom endelig forbi og prøv spillet af eller se nogle af de øvede spillere. 
 
Lørdag er der en lokal skoleskakturnering, hvilket glæder borgmester Ib Kristensen: 
 
- Vi glæder os rigtig meget til at få besøg af unge skakspillere og deres familie og 

venner fra hele Norden, og jeg håber rigtig mange fra vores kommune vil 
deltage, når der lørdag inviteres til en lokal skoleskakturnering. 

 
Deltagernes program er 6 skakkampe á op til 5 timer, hvilket der kan sammenlignes 
med at være til eksamen i 10 timer, 3 dage i træk og tilmed foran et stort publikum. 
Ud over skakdysterne byder NM på backstage rundvisning i LEGOLAND, nordiske 
madspecialiteter og stormestertræning med bl.a. danske Curt Hansen. 
 
Generalsekretær i Dansk Skoleskak, Mads Jacobsen: 
 
- Der venter et spændende mesterskab i de bedste rammer nogensinde. Måske 

ser vi også en kommende verdensmester? Magnus Carlsen, som i november 
blev verdensmester, spillede selv med i turneringen i Danmark for 12 år siden. 

 
Nordisk Mesterskab arrangeres af Dansk Skoleskak i samarbejde med Capital of 
Children, Billund, med støtte fra Tuborgfondet, Entercard og Billund Kommune.  
 

FAKTA 

Nordiske Mesterskab i skoleskak 2014, Hotel LEGOland, Aastvej 10, 7190 Billund 
Torsdag den 13. februar kl. 15:00 til søndag den 16. februar kl. 22:30 

 
 
Cecilie Røner (project manager) Mads Jacobsen (generalsekretær 
cr@capitalofchildren.com  mads@skoleskak.dk 
Tlf.: 2324 1560  Tlf.: 2240 1488 


