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Supersøstre sejrede i skoleskak 

10. marts 2009 12:38 Af JAKOB ERHARDT PEDERSEN  
 

 
Emilie Ellegård Christensen, 17 år, har for sjette gang vundet DM i skoleskak 
for piger i sin aldersklasse. Med sejren har hun også kvalificeret sig til det 
nordiske mesterskab i Stockholm til april.  
Foto: Jakob Erhardt Pedersen  
 
 
JYDERUP 
 
Søstrene Emilie og Mette Ellegård Christensen er efterhånden garvede vindere 
af danmarksmesterskabet i skoleskak. I weekenden vandt de to suveræne 
Jyderup-piger mesterskabet i hver sin aldersgruppe for henholdsvis sjette og 
tredje gang.  
Jyderup-søstrene Emilie og Mette Ellegård Christensen på henholdsvis 17 år og 
ni år er ikke blot garvede skakspillere. De er også temmelig suveræne spillere, 
hvilket de senest manifesterede i den forgangne weekend, da de endnu en 
gang vandt danmarksmesterskabet i skoleskak for piger i hver sin gruppe. 
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Ved mesterskabet, der blev afviklet på Falster, fejede de to vestsjællandske 
supersøstre al modstand til side, idet de begge - i hver sin aldersgruppe - 
gjorde rent bord og vandt alle deres kampe. 
 
Dette års skoleskaksejre er langtfra de første for de to skrappe Jyderup-piger. 
Tværtimod har de vundet stort set hver gang, de har haft mulighed for det: 
 
- Mette vandt sin tredje sejr på stribe - hun har deltaget tre gange. Emilie har 
deltaget syv gange, og det her var hendes sjette DM-sejr, dog ikke på stribe, 
for hun sprang over sidste år - da var hun slet ikke med. Og det aller første år 
blev hun "kun" nummer to, fortæller Svend Ellegård Christensen, som foruden 
at være instruktør for Jyderups skoleskak-spillere også er de to pigers stolte 
far. 
 
For Emilie Ellegård Christensen havde DM-sejren den sidegevinst, at hun også 
kvalificerede sig til det nordiske mesterskab i Stockholm i slutningen af april. I 
de tre ældste aldersgrupper ved pige DM var første- og anden-pladser nemlig 
ensbetydende med kvalifikation til NM. 
 
jep nordvest.dk  

 
Ni-årige Mette Ellegård Christensen går sin storesøster i bedene. Hun har lige 
vundet sin tredje DM-sejr i skoleskak - vel at mærke ud af tre mulige. 
Privatfoto  
Foto: Jakob Erhardt Pedersen  


