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Sports Academy Denmark har 
indgået et tæt og unikt samarbejde 
med Læseforeningens Skakklub, 
der skal hjælpe Danmarks unge 
skaktalenter

Som atlet kan vi derfor tilbyde dig at 
blive en del af et unikt træningsmiljø i 
Læseforeningens Skakklub, mens du 
samtidig er elev på Sports Academy 
Denmark.
Læseforeningens Skakklub ligger kun 
ca. 100 meter fra skolen. Her vil en 
god del af din træning foregå, i øvrigt 
sammen med andre skakentusiaster fra 
Læseforeningen. Her vil vi følge dig i din 
træning, stævner mm. og glæde os til 
at lære dig at kende, som atlet og ungt 
menneske og vi vil gøre vores allerbedste 
for, at du efter skoleåret kommer bedre og 
stærkere ud på den anden side, parat til 
at træne endnu mere for din sport. 
Ud over træningen i Læseforeningen, har 
vi erfaret, at online træning er et uhyre 
vigtigt redskab til unges dygtiggørelse 
indenfor skak. 
Derfor vil den daglige træning være 
bundet op på online træning, som du selv 
kan sætte dit helt eget præg på.

LÆSEFORENINGENS SKAKKLUB
Læseforeningens Skakklub for de unge blev startet i januar 2018. Målet med ungdomsafdelingen er, at 
skabe gode skakspillere gennem en sjov og anderledes skakundervisning,  hvor stærke sociale relationer 
mellem spillerne også vægtes højt. Det at mestre skakspillets kompleksitet er for os, foreneligt med sunde 
relationer mellem børn, unge og voksne.

I dag er Læseforeningens ungdomsklub den største i Danmark, hvilket også har gjort det muligt, at tiltrække 
gode trænerkapaciteter. 
Det betyder, at vi kan organisere undervisningen på baggrund af de forskellige rating-niveauer vi har i 
klubben. De øverste rating-niveauer får samtidig muligheden for, at undervise lavere rating-niveauer, hvilket 
har vist sig både, at styrke kvaliteten i elevers såvel som træners spil. 
Vi er aldrig helt tilfredse med status quo og afsøger løbende muligheder for at forbedre vores 
undervisningstilbud. Det indebærer, at vi er opmærksomme på, at indhente midler via fonde og andre 
foranstaltninger, der kan udvikle klubbens kapacitet på forskellige niveauer.

Den stærke dedikation i klubben, kombineret med nye træningsformer har hurtigt skabt resultater. 
Klubben har især det seneste år markeret sig stærkt på landkortet blandt danske klubber, og er således 
konstant med i medaljestriden i de mange årgange. 

De seneste år, er det højeste træningsniveau, klubbens ”Masterclass” bl.a. blevet undervist af Nicolai 
Brondt, der deltog i sidste års Landsholdsklasse. 
Her får udvalgte spillere både individuel coaching og koordineret træning. Træningen foregår både online 
og ikke mindst i klubbens lokaler hvor der hver måned kører weekend seancer lørdag, søndag med 
forskellige temaer

Læs mere om Sports Academy Denmark 
på sportsacademydenmark.dk



Læseforeningen tager initiativer, hvilket betyder at vi
• I dag er DK’s største ungdomsklub
• Er arrangør af U-DM 2020 og 2021
• Har elitespillere i de fleste årgange (5 medaljer ved U-DM 2020)
• Har fokus på såvel piger og drenge i skakken
• Har et stærkt trænerteam
 
Er du interesseret i at vide mere om skak på Sports Academy Denmark og Læseforeningens Skakklub, er 
du meget velkommen til at kontakte os:

       Bolbro Brugerhus
       Stadionvej 50, Indgang L
       5200 Odense V
 
       Lars Munk Jensen
       Tlf.nr. 28 71 62 32

SPORTS ACADEMY DENMARK
Stadionvej 31,
5200 Odense V

Tel. + 45 66 12 14 14
info@sportsacademydenmark.dk
www.sportsacademydenmark.dk

Efterskolen

SPORTS ACADEMY
DENMARK


