
Da jeg fik høreapparat åbnede der sig
en helt ny verden for mig

RING OG BESTIL TID NU - 70 230 560

CHARLOTTENLUND · ESBJERG · FAABORG · HADERSLEV · HELSINGØR
HJØRRING · HOLBÆK · HORSENS · KOLDING · KØBENHAVN
MIDDELFART · NYBORG · NÆSTVED · ODENSE · SVENDBORG
SØNDERBORG · VIBORG · AARHUS · AABENRAA · AALBORG

www.dkhc.dk

GRATIS
høreunder-
søgelse

”Jeg ville ønske, jeg havde fået mit høreapparat noget før.”

HanneVesterby Løftgreen

Overgade 23, Odense C, tlf. 66 12 14 33, fax 66 17 88 58
www.dengamlekro.eu - mail@dengamlekro.eu
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E��rå�smenu
Menuen serveres fra kl. 12.00 til kl. 22.00, søndag dog kl. 21.00

Hvidvinsdampede blåmuslinger
i cremet suppe med urter, hvidløg og persille

Lime-marineret laks
escabéche, sprød frissé og toast, samt dildmayonaise

Stegt gråandebryst og con�t af lår
svampe-selleri�an og valnøddevendt savoykål,
rødvinsglace med tyttebær og pommes Anna

Sønderhaven Comendante
fast komælksost fra Sønderhaven Gårdmejeri,

skalotteløgsmarmelade, nicoise oliven og olivenristet rugbrød

Lun Valrhona chokolade brownie
brombærsorbet og havtorn-mousse,
chokoladegrene og friske brombær

2 retter 3 retter 4 retter 5 retter

kr. 298,00 kr. 365,00 kr. 418,00 kr. 439,00

Austum Blanco
Årgang 2011. 100% Verdejo fra Rueda.
Klar lys farve med grønne hints. Du�en
er intens, ren og kompleks med en aroma
af nyslået græs, ribsbusk og hyldeblomst.
Smagen er blød, fyldig og cremet domineret
af moden citrusfrugt, akaciehonning og
friske krydderurter. En vin, der giver en
fantastisk aromatisk og elegant oplevelse.
Perfekt til skaldyr, en let salat eller blot til
hygge på terrassen.

75,-

Til bud pa prisvinder

Oplag93.319
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Finalemalere
fundet

Jordbærpige
på dansk

15-årigeEmmaskal tilVM iskak:

Brættets dronning
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Skak er noget, nørder og ældre
mændinteresserer sig for.Sådan
erder sikkertmange,der tænker
omdet populære brætspil.
Emma Le Besq bryder dog

meddegængse fordomme.Hun
er pige, 15 år og som hun sid-
derder i sofaenogviser,hvordan
man kan vinde et skakspil i to
træk, fremstårhunsomaltandet
end en nørd.
- Der er mange, der tror, at

man er kedelig, når man spiller
skak. Det prøver jeg at mod-
bevise ved at være sjov og gøre
grin med mig selv, siger Emma
Le Besq og griner.
Hun spiller i FremSkakklub,

der holder til i Ungdomshuset i
Nørregade,og inovember tager
Emma Le Besq til VM i Slove-
nien. Hun er nemlig en meget

talentfuld skakspiller.
- Jeg kan godt lide at tænke

langt, og at der er en del strategi
i skak. For eksempel siger man,
at man skal spille ”manden”.
Det vil sige, at man går efter
modspillerens svagheder, siger
EmmaLeBesq,derdaogsåkun
sjældent har mulighed for at gå
efter ”kvinden”.
-Det er som regel drenge, jeg

spillermod.Derer ikke såman-
ge piger, der spiller. I klubben
er vi kun to piger, siger Emma
Le Besq.
Det er tre-�re år siden, at

Emma Le Besq begyndte at
spille i klub,menhunhar elsket
skak siden, hun var helt lille.
Hendes far har altid spillet, og
det var ham, der introducerede
datteren for skak.
-Dubegyndte at rykke rundt

medbrikkerne,daduvar�re år,
sigerEmmaLeBesqsmor,Trille
Schjøtz.
OgEmmaLeBesqhar �yttet

brikkerne rundt på brættet lige
siden.
-Mankanhele tiden læreno-

get nyt, siger EmmaLeBesq og
understreger, at skak på ingen
måde er en ensom sport.

Forberedt på tæsk
- Jeg har aldrig oplevet en sport,
der er så social. Alle i klubben
kan sammen. Jeg har helt klart
fået nogle af mine bedste ven-
ner gennem skakklubben, siger
Emma Le Besq og tilføjer:
-Da jeg havde været på skak-

sommerlejr i en uge, havde jeg
40venneanmodningerpåFace-
book, da jeg kom hjem. Skak-
sommerlejren er noget af det
sjoveste, der �ndes.
Selv omEmmaLeBesq er en

dygtig skakspiller, regnerhunpå
ingen måde med en topplace-
ring vedVM.
- Jeg har forberedt mig på at

fånogle tæsktilVMiSlovenien,

for jeg synes, at mit spil svinger
meget i øjeblikket. Man skal
værementalt på toppen, og der
kanværeperioder,hvormanhar
andet at tænke på, siger Emma
Le Besq og hendes mor tilføjer
med et grin:
-Ellerperioderhvormanikke

harsovet såmeget, fordimanhar
snakket med skakvenner hele
natten.
Jo, skak fyldermeget i Emma

Le Besqs hverdag, og selv om
hun ikke bliver verdensmester,
ved Emma Le Besq godt, hvad
der skal til for at nå toppen.
- Man skal have motivatio-

nen, og man skal være en rigtig
dårlig taber. Jeg har mødt spil-
lere,derhar smadretbrættet. Jeg
erogså selvendårlig taber,og jeg
kan godt have det sådan, at jeg
ikke vil snakkemedmine klub-

kammerater resten af dagen,
hvis jeg har tabt, siger Emma
Le Besq og griner.
Emma Le Besq lader til at

have den rette holdning, så
måske det alligevel kan være,
at der venter en god placering
i Slovenien.

Emmasiger ja tak til VM i skak

✪ Skak er ifølge Emma Le Besq enmeget social sport, og hunmener selv, at hun har fået nogle af sine bedste venner gennem skakklubben.

✪ Emma Le Besq har designet logoet på FremSkakklubs klubtrøje. ✪ Det er blandt andet på computeren, Emma Le Besq træner i skak.

TRODS sin unge al-
der er 15-årige Emma
vildmed spillet, som
mange ellers forbinder
med ældremænd

TEKST:CHRISTINAFREDERIKSEN
FOTO:HASSEFRIMODT

christina@uao.dk, hasse@uao.dk

Fakta omFremSkakklub

➜ Den er Fyns største skakklub og kan i 2012 fejre 75-års-jubi-
læum

➜ Klubbens vigtigste fokus er børn og unge, og den ermedlem
af organisationenDansk Skoleskak.

➜ I 2011 og 2012 vandt klubben danmarksmesterskaberne i sko-
leskak for hold

➜ Det tydelige sats på unge spillere i Frem ses ved, at grund-
stammen på flere af klubbens voksenhold udgøres af spillere
under 20 år

➜ Ungdomstræningen er niveauopdelt, så der er noget for alle.
Træningen foregårmandag fra klokken 17 til 18.30 i klubbens lo-
kaler i Ungdomshuset, Nørregade 60

➜ Semere påwww.frem-skakklub.dk

»Man skal have
motivationen,

ogman skal være en
rigtig dårlig taber. Jeg
harmødt spillere, der
har smadret brættet.


