Ny sæson i skoleskakklubben
Jyderup skoleskakklub byder op til en spændende ny sæson med en masse
aktiviteter.
Hjernegymnastik for alle. Det er indbegrebet af skoleskak, hvor børn og unge uanset alder og
køn kan dyste over de 64 felter på lige vilkår.
I Jyderup skoleskakklub stilles brikkerne op til en ny spændende sæson med et hav af
aktiviteter. Der skal spilles skak på alle mulige og umulige måder, og klubben lover, at der står
en sjov og lærerig sæson for døren, hvor du igen i år bliver så god til skak, at du kan vinde
over din far og mor!
Ud over klubbens egne aktiviteter, dystes der på tanker og ideer med andre skoleskakklubber i
venskabelige kappestrider.
Hvorfor spille skoleskak?
Der er flere grunde til at spille skoleskak. Fx:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deltagerne bliver bedre til at koncentrere sig - både til skoleskak og i timerne
Undervisning, skakturneringer og sjov med skak 1,5 time om ugen
Får skoleskakbladet med opgaver og konkurrencer
Kan deltage i turneringer – både individuelt og på skakhold
Bliver medlem af Dansk Skoleskak
Bliver medlem af Tornved Skakklub og Dansk Skak Union

Skoleskakklubben er medlem af Dansk Skoleskak, der er landsorganisation for landets over
100 skoleskakklubber. I alt flere end 2.000 børn og unge spiller hver uge skoleskak.
FAKTA OM JYDERUP SKOLESKAKKLUB
Jyderup skoleskakklub spiller hver torsdag fra den 27/8 på Jyderup Kommuneskole i B-fløjen
fra kl. 14.30 til 16.00 Adressen er Holbækvej 108, 4450 Jyderup. Sidste sæson dystede i alt 18
børn mellem 3 og 14 år hver uge på tanker og idéer. Der er altid plads til nye deltagere i
klubben. Man kan møde op på klubdagene eller kontakte skoleskakleder Svend Ellegård
Christensen på (tlf.)/(mailadr.) 59276869@christensen.mail.dk for yderligere information.

FAKTA
Skoleskakklubben er organiseret under Dansk Skoleskak, der er en samfundsengagerende
børne- og ungdomsorganisation (grundlagt 1960). Dansk Skoleskak organiserer skoleskak på
knap 100 skoler landet over, og bygger på en særlig idé om, at skoleskak styrker børn og unges
intellektuelle og sociale udvikling. Via skoleskak lærer de unge koncentration, selvstændighed og
analytiske evner - som bruges både i skolen og i resten af livet! Skoleskaks gavnlige virkninger
anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af udenlandske undersøgelser. Dansk
Skoleskak er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), godkendt som frivillig social børne- og
ungdomsorganisation af Center for frivilligt socialt arbejde og af SKAT som almennyttig
organisation. Se www.skoleskak.dk.

