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Spilleaften: 

Vi spiller tirsdage og/eller torsdage fra august-september til og med maj. Normalt 
spiller vi 18.30-23, men det kan variere. For yngre medlemmer kan vi arrangere 
skak fra sent på eftermiddagen. 

 

Praktisk info samt artikler af og med Skanderborg Skakklub kan findes på 

www.skanderborgskakklub.dk 

Torkild Salling (formand): tsalling@outlook.dk / 22 49 82 23 

Kai Munk (kasserer): kai.munk@gmail.com / 61 13 21 81 

Bjarne B. Rasmussen (skoleskak): bjarne160248@gmail.com / 61 72 59 79 

Skanderborg Skakklub 
Motion for midtjyske hjerneceller 

 

Skak er et det ultimative tænkespil og stiller store krav til hjernens små grå celler. 
Heldigvis kan det tusind år gamle spil dyrkes på alle mulige planer, lige fra stort 
opsatte VM-matcher til uforpligtende hyggespil over to krus kop kaffe eller et par 
øl, men uanset hvad man er til, er det sjovest, hvis man er to (mindst). Det er langt 
sjovere at mødes over brættet end at sidde med en mus og kigge på brikkerne på 
en skærm. 

Vil man blive bedre og samtidig nyde større glæde af spillet, findes der ikke mange 
bedre steder end den lokale skakklub. I Skanderborg Skakklub har vi nemlig det 
hele, lige fra seriøse holdturneringer til uforpligtende partier uden andre formål 
end at have det sjovt.  
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I den meget seriøse ende er vores 
bedste hold hvert år at finde i top-
pen af den danske XTRACON-liga, 
vor skaklige superliga. Seks gange i løbet af de seneste otte år er Skanderborg ble-
vet enten nr. 1 eller 2, og det er jo ikke så ringe endda. 

Skakklubben rummer knap 60 medlemmer af stærkt varierende alder og spille-
styrke, så udover eliteholdet har vi fire andre hold i forskellige østjyske rækker. I 
alle tilfælde dyster vi mod spillere fra andre klubber med nogenlunde samme spil-
lestyrke som os selv. Det sikrer både sportslighed og spænding. 

Oveni afholder vi en række individuelle turneringer, lige fra det årlige bymester-
skab til interne klubturneringer. De fleste af disse spilles med ”lang betænknings-
tid”, men for de lidt mere utålmodige sjæle er der muligheder i form af forskellige 
turneringer med reduceret betænkningstid – lige fra fem til 30 minutter pr. m/k 
pr. parti. 

En gang imellem har vi deciderede træningssessions, hvor en af klubbens egne, 
stærke spillere gennemgår partier, systemer eller andet interessant. Andre gange 
inviterer vi eksterne undervisere, og af og til laver vi ”konsultationsskak”, hvor 
Hold A spiller mod Hold B. Det giver levende diskussioner, og skak bliver på 
samme tid en både social og lærerig holdsport. 

Talentudviklingen er i topklasse, og Skanderborg Skakklub har en uofficiel rekord 
som landets bedste af sin slags. Faktisk har Danmarks til dato tre yngste storme-
stre alle en fortid (og nutid) i Skanderborg Skoleskak: Mads Andersen, Davor Palo 
og Jonas Bjerre. Mads og Jonas er sammen med flere andre, stærke spillere stadig 
centrale spillere på vores ligahold. 

Skak (og derved skoleskak) er kendt og anerkendt som et fantastisk værktøj til at 
styrke både børns og voksnes koncentration og indlæring, og ved at starte alle-
rede på skolerne kan man ”risikere” at nå særdeles langt, både på brættet og 
udenfor. Og det gør bestemt ikke noget, at man hygger sig undervejs. 

 

 

 

 

 

 


