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Skoleskak i Nykøbing Sjælland  
Første gang der var skoleskak i Nykøbing var i midten af halvtredserne, hvor man havde skoleskak i 2-3 år. Skoleskakken blev genoplivet i 1965 med ca. 15 børn, men
allerede et par år senere var man nået op på omtrent 60 elever ved sæsonstart. Nykøbing Skakklub oplevede således sin "storhedstid" i perioden fra 1967 og frem til 1981.
Nykøbing kom ret hurtigt til at fremstå som en stærk skoleskakklub, som præsterede gode resultater ved diverse turneringer. Nogle af højdepunkterne var en 2.plads ved DM i
1973 og 1.plads ved DM og NM i 1974. I 1977 var der skoleskak på både Grundtvigsskolen og Nordgårdsskolen, og de to skoler mødtes i Landsturneringen. Æren for
skoleskakkens succes kan tilskrives nu afdøde N.C.Berg, som gjorde en stor indsats ikke kun for Nykøbing Skoleskak, men for Dansk Skoleskak i det hele taget. Bergs egne
børn deltog i skoleskakken og blev meget stærke skakspillere. Klaus Berg er IM og Tine Berg en habil Mesterspiller. N.C. Berg stoppede som skoleskakleder i 1981, men
skoleskakken fortsatte til 1985 og ophørte herefter.  

Siden 1985 har skakklubben på trods af en til tider relativ stor medlemsskare ikke haft medlemmer, som turde påtage sig opgaven med skoleskak. Emnet skoleskak blev ofte
drøftet i klubben og især på generalforsamlinger. Alle ville gerne have skoleskak, men ingen ville tage ansvaret. Klubben havde vel nærmest indstillet sig på, at skoleskak var
umulig at etablere i Nykøbing, men pludselig en dag for et par år siden havde et af klubbens medlemmer, Lars Hove, et par drenge med i klubben. Det syntes som om, at
drengenes besøg forpligtede klubben sil at gøre noget for juniorskakken. Til alt held havde den tidligere formand og juniorleder fra Hedehusene Skakklub, Bjørn Larsen, meldt
sig ind i Nykøbing Skakklub. Bjørn påtog sig opgaven at etablere skoleskak, og overraskende hurtigt voksede antallet af skoleskakbørn til 10-12 stykker. Bjørn har nu været
juniorleder i godt 1½ år, og det nuværende medlemstal ligger på ca. 15 børn - og heraf endda to piger.  

Til august starter vi den nye skoleskaksæson. Bjørn stopper som juniorleder og i stedet overtager Sam Eddy og undertegnede arbejdet med skoleskakbørnene. Vi vil
naturligvis først og fremmest prøve at holde på de nuværende medlemmer, men også forsøge at få fat på lidt flere børn. Det har faktisk vist sig, at det er lettere at få børn
end voksne til at spille skak i Nykøbing. Vi har flere gange i den forrige sæson haft fælles arrangementer for børn og voksne; og der er tit flere børn end voksne, som
deltager.  

Nykøbing Skakklubs stolthed har i flere år været 1.holdet, som nu spiller i 3.division. Desværre er spillerne på 1.holdet ikke særligt aktive. Endvidere har klubben - som
næsten alle andre klubber i landet - svært ved at få nye voksen-medlemmer. Bestyrelsen i klubben har tit snakket om, hvad man kunne gøre for at få flere medlemmer og for
at øge aktiviteten, men alle tiltag syntes at være nyttesløse. Nu har vi i stedet valgt at fokusere på skoleskakken! Man snakker på landsplan også meget om krisen i dansk
skak og om de alt for få medlemmer. Jeg synes, at klubformænd og andre organisatorer skal rette deres opmærksomhed mod børnene. Hvis ikke de voksne gider spille skak,
så lad dem være i fred. I stedet kan man bruge sin energi på skoleskakbørnene, som ofte er mere taknemmelige og aktive end de voksne. Hvis vi gør en indsats for børnene,
vil vi i løbet af få år få mange flere medlemmer i dansk skak. Og dette er til glæde for os selv, for hvem skal vi ellers spille med?   
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