Oslo, 2.11.15

PRESSEMELDING
Mandag 2/11 kl 10:30 ble det store prosjektet SkoleSjakken lansert på Naustdal Barne- og
Ungdomsskule i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane, med bl.a. Bård Vegar Solhjell til
stede. Solhjell som i fjor ga ut boka Sjakk, ei kjærleikshistorie, gikk jo på denne skolen som
barn og begynte sin sjakkariere her.
SkoleSjakken tilbyr nå alle norske grunnskoler gratis sjakkaktivitet hos seg. Dette er mulig
fordi NSF i mai 2015 fikk en gave på 4 mill kr fra Sparebankstiftelsen DNB.
Prosjektet rulles ut frem til våren 2018, fylke for fylke. Det er 1650 grunnskoler i Norge, og
nå får alle tilbud om sjakk hos seg. Sogn & Fjordane og Rogaland er pilotfylker våren 2016,
og så følger alle andre etter. Skolene i fylkene er med i prosjekt 12 måneder hver.
Alle skoler som deltar får gratis sjakkmateriell (brett, brikker, demobrett osv), gratis
læremateriell til elevene, gratis kursprogram for sjakk-aktiviteten, og gratis kurs for de lokale
sjakklærerne. Og så blir det mye sjakk-moro, med skolemesterskap på alle skoler, 4 distriktsstevner i hvert fylke, og en avsluttende fylkesfinale. Hele prosjektet avsluttes med en storstilt
landsfinale i 2018.
Det nye med SkoleSjakken er at det er lokale krefter – lærere, SFO/AKS-medarbeidere, FAUrepresentanter eller andre foreldre – som etter opplæring og kursing vil stå for
sjakkundervisningen lokalt. Denne modellen benyttes i f.eks. Sverige, Danmark, England og
USA, mens det i Norge hittil stort sett har vært sjakkfolk som har organisert skolesjakken her
til lands. Sverige og Danmark har begge 500 skoler med i skolesjakkvirksomheten hos seg,
mens Norge har ca 150. Nå er målet i første omgang å få Norge opp på svensk og dansk nivå.
Samtidig med åpningsarrangementet lanseres «skolesjakken.no», prosjektets egen
hjemmeside, der interesserte skoler kan registrere seg og bli med i prosjektet.
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