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Sæsonen 2007/2008 blev historisk på mange områder. 
 
Haveskakken hjemme hos Peter 
 
Jeg ved ikke hvor mange der var, men der var mange 30-35 stykker. 
 
Tjele Efterskole 
 
Peter og Alexander og Lasse på Tjele efterskole. 
 
Cecilie i skaklejr på fyn.  
 
Sæsonstart 
 
Aldrig har så mange spillet i skoleskakken før – Da vi var på det højeste i sæsonen var vi  
12 skoleskakspillere torsdag eftermiddag.  
 
Første gang vi har to piger der spiller. 
 
Når vi så tæller Peter Kristensen og Alexander med er vi 14. 
 
Grandprix-turneringen 
 
GP-stævnet foregår over 9 lørdage, hvoraf vi har et stævne i Silkeborg. 
 
Første gang det foregik i Lunden og det blev en succes. Der var stor ros fra Århus Skoleskak over 
de gode spilleforhold og vi blev opfordret til at søge om Det Jyske Mesterskab i Skoleskak, da 
spilleforholdene i Silkeborg var markant bedre end andre steder !! 
 
79 deltog i Silkeborg, fordelt med  A 6, B 14, C 19, D 16 og E 24. 
 
29 skoler deltog i alt , hvor vi blev nr. 7  sammenlagt, dvs. i den bedste fjerdedel. 
 
Alexander nr. 3 i Gruppe A 3 turneringer  13 deltagere 
Peter Kristensen nr. 12 i Gruppe B  4 turneringer  26 deltagere 
Lasse Emil nr. 18 i Gruppe C 4 turneringer  38 deltagere 
Cecilie Nielsen nr. 8 i Gruppe D 9 turneringer  56 deltagere 
 
Sidste GP-stævne foregår altid på Brobjergskolen i Århus og der er mange særlige regler som er 
historisk betinget. 
 
En af dem er at den pige som scorer flest point på tværs af grupperne bliver Pige-Århusmester i 
Skoleskak. 
   
I år blev det Cecilie Nielsen. 

Side: 1 



 

DM i Skoleskak 
 
DM i Skoleskak blev traditionen tro afholdt i i weekenden 24. og 25. november på Abildgårdskolen 
i Odense. 

Alexander var med og ud af 28 deltagere placerede Alexander sig samlet som nr. 10 med 4.5 
point i de 8 runder.  

Her blev det danske mesterskab i lynskak afviklet og Alexander var tæt på et dansk mesterskab.  

Alexander sluttede på en fornem 2. plads. 

DM i Skoleskak for Piger 
 
Krarup Friskole på Fyn  weekenden 8.og 9. marts 
 
Cecilie Nielsen fik 3 point af 11 mulige hvilket rakte til en delt 8. plads af de 12 deltagere i 
aldersgruppen. 
 
 
Lasse Emil Klubmester 
 
Lasse blev klubmester ved at slå Anders. De afsluttende kampe foregik på Hotel Scandic aftenen 
før DM i skak og var uden tvivl en oplevelse for dem. 
 
 
Peter Kristensen 
 
Peter Kristensen har deltaget i 3 koordinerede turneringer , hvoraf de 2 koordinerede turneringer i 
klubben var uden nederlag.  
 
Jeg mente at 1000 i rating var i underkanten, så han blev sat til 1100. 
 
Første turnering var Bymesterskabet hvor han scorede 5½ point af 7 mulige uden nederlag.  
Ratinggevinst på 144  
 
Hans anden turnering var klubmesterskabet med 6 point af 7 mulige. 
 
Alexander Almasy 
 
God tur til USA. Vi ses næste år. 
 
Næste år 
 
En tak til Nenad for hjælpen i år. Det var rart vi var to. 
 
Det er mit håb at Nenad kan skaffe flere skoleskakspillere næste år igennem hans arbejde som 
pædagogmedhjælper. 
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Det er også mit håb der er et medlem der vil hjælpe mig næste år med skoleskakken, specielt 
torsdag eftermiddag. 
 
Medlemsliste 2007/2008 (14 medlemmer) 
 

Alexander Almasy 05/04-1992

Anders Gad Lauridsen 26/08-1997

Cecilie Nielsen 14/05-1997

Christopher Magnusson 05/07-1995

Frederik Jensen 21/07-1995

Frederik Nielsen 27/06-1996

Lasse Emil Petersen 12/07-1996

Mathias Nikolaj Nielsen 08/12-1994

Natali Bülow Barrett 07/05-1997

Nicolas Karafilovic Jensen 29/05-1997

Oliver Glasscock 10/11-1997

Peter Kristensen 20/05-1994

Søren Maretti 29/09-1997

Patrick  

 
/Peter Poulsen 
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