
 

Vedbæk. 26. januar 2013 

 

Til formanden, FU og HB. 

 

Hermed en status på min opstart som kvindelandstræner. 

 

Træningssamling 
Den 5. januar afholdt jeg et trænings-kickoff arrangement i Skakforeningen ØBROs lokaler. Der var fremmøde af alle 

inviterede: Oksana Vovk, Esmat Guindy, Louise Fredericia, Carina E. Jørgensen, Trine Treppendahl, Sandra de 

Blecourt Dalsberg, Thomine Stolberg-Rohr og Marie Frank-Nielsen, så det var rigtig dejligt med så stort engagement! 

(Jeg har efterfølgende inviteret Miriam med i bruttolandsholdstruppen. Hun er ved at blive lidt skaksulten igen, og 

det er jo super positivt! Hun kommer derfor til at deltage i træningssamlingerne fremadrettet.) 

Formålet med arrangementet var dels at møde hinanden, få afstemt forventninger, og dels at jeg fik fremlagt 

hvordan jeg har tænkt mig at gribe opgaven som kvindelandstræner an.  

Jeg har trukket Peter Hallberg ind som konsulent (ulønnet) indenfor mental træning, performance-, og 

træningsoptimering. Peter er tidligere verdensmester i backgammon, og har desuden været professionel 

pokerspiller, så han ved en masse om mange af de mentale områder, som er sammenfaldende inden de forskellige 

tankesportsgrene. Peter fremlagde sine metoder og den fremadrettede plan for dette. Det blev meget vel modtaget 

af gruppen. 

Jeg fremlagde desuden mit oplæg til udtagelseskriterier for OL 2014, som i sin grundsubstans ikke er væsentlig 

anderledes end til OL 2012. Der er et par sproglige stramninger, som skal understrege mine ambitioner om, at 

spillerne omkring landsholdet  skal har lagt noget på i forhold til træning og turneringsaktivitet. 

Til gengæld har jeg tilføjet en gulerod, nemlig muligheden for at blive udtaget på baggrund af nogle enkle, objektive 

udtagelseskriterier, der netop handler om at tage træningen seriøst og holde et højt aktivitetsniveau, naturligvis 

sammenholdt med fremgang. Jeg har ikke modtaget andet end positive tilkendegivelser på dette område. Mit oplæg 

til udtagelseskriterier er blevet sendt til kvindeudvalget, og jeg forventer at vi på næste planlagte møde d. 3. februar 

får talt om kriterierne, således de kan blive meldt endeligt ud. 

Efter arrangementet sluttede vi med fælles middag, hvor alle deltog, bortset fra en enkelt, som desværre var 

småsløj, og havde brugt al energien på dagens program. 

Jeg synes det var en rigtig god dag, og det er heldigvis blevet bekræftet af en masse positive tilbagemeldinger jeg har 

fået. Jeg synes at både det faglige og sociale fungerede hele vejen igennem! 

 

Fremadrettede aktiviteter 
Vi har så småt påbegyndt de aktiviteter, som vi drøftede d. 5/1 herunder profilanalyse af spillerne ift. 

træningsplanlægning, osv. 

Rigtig mange af spillerne har meldt sig til turneringer herfra årets start: I Nørrebro EMT 1. - 3. feb. deltager Louise og 

Miriam, i den meget stærke Brønshøj Lang Weekend 8. - 11. feb. deltager Thomine, og Oksana, Sandra, Louise og 

Marie er tilmeldt Brønshøj Mesterskabet, der starter 28. feb. Desuden deltager Trine i en turnering i Tjekkiet i 

februar. Det er super godt, at så mange er i gang. I forbindelse med sit ph.d.-studie skal Thomine til England fra april 

- juli, men jeg har allerede fundet et par gode weekend turneringer derovre, så hun ikke glemmer at spille skak! 

 



 

Flere af kvinderne har desuden også meldt sig til Aagaards arrangement for ambitiøse amatører d. 8/9. februar.  

Det stemmer fint overens med min egen holdning, som jeg har fortalt truppen: At man med rette kan forvente, at 

dem som spiller på det danske landshold i skak også har en ambitiøs indstilling! 

Det er én af mine ambitioner at vi holder en løbende og tæt kontakt i truppen, og til det formål har jeg oprettet en 

lukket Facebook-gruppe. Den bruger jeg til løbende at kommunikere med alle, lægge spændende artikler op, og i det 

hele taget få skabt et godt arbejdsfællesskab. Desuden kommunikere jeg også løbende med spillerne individuelt, 

giver feedback på deres partier, mv. 

En hovedsponsor til kvindelandsholdet! 
Jeg skrev allerede i min ansøgning til stillingen, at jeg havde en ambition om at finde en sponsor til landsholdet. 

Unionen har begrænsede midler, og de 20.000 kr som budgettet tillader kvindeudvalget at disponere over kommer 

man ikke langt med, selvom man holder hus med dem! 

Mit udgangspunkt har været, at hvis vi kan få en sponsor til at yde et økonomisk bidrag som kan fordoble vores 

nuværende budget (20K + 30K i OL-året), så vil det give nogle virkelig gode ekstra muligheder ift. træningssamlinger, 

indkøb af gode undervisningsmaterialer og evt. mere støtte til turneringer. Derudover kunne vi måske få nogle 

naturalier, beklædning eller lignende.  

Og det er derfor dejligt at kunne sige, at jeg rent faktisk har fundet en hovedsponsor til holdet!  

It-firmaet Miracle A/S, som i forvejen har en ret ”skæv” firmaprofil i branchen kunne ikke stå for mit oplæg om at 

blive sponsor for det danske kvindelandshold i skak! Jeg sagde blandt andet, at ethvert firma jo kunne bliver sponsor 

for en fodboldklub, men der var kun én der kunne være sponsor for det danske kvindelandshold i skak! 

Og så fortalte jeg, at vores ambition naturligvis er, at stille med det stærkeste, danske  kvindelandshold nogensinde 

til OL i 2014! 

Der er sendt et oplæg til en kontrakt til formanden, og jeg forventer at vi kan få kontrakten lukket inden for de næste 

par uger. 

Vi har aftalt at vi afholder en træningsweekend d. 25/26 maj. Min ambition med træningssamlinger er, at der skal 

være en social begivenhed, krydret med hårdt arbejde på højt niveau og med en god og inspirerende ekstern 

underviser. Det er klart, at et sponsorat giver et betydeligt større råderum hvad dette angår! Det er min holdning, at 

den vigtigste, grundlæggende træning skal foregår i dagligdagen, hvorfor dette også bør afspejles i 

træningssamlingerne. Jeg arbejder på at finde en spændende GM til denne weekend, som kan give holdet noget 

med hjem! 

 

Bedste skakhilsner 

 

 

 

 

Thomas Schou-Moldt 

 


