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Fra Landstræneren 
 
Jeg har afholdt endnu en træningssamlig i København siden sidst. Der var god deltagelse fra 
topspillerne og som noget nyt afholdt jeg også syv timers undervisning til ?ambitiøse amatører?. 
Jeg synes det gik bedre end første gang. Jeg har sat mig for at lære noget hele tiden og synes jeg 
hurtigt er blevet meget bedre til at undervise grupper på dette niveau. Jeg har nu afholdt fem 
træningsseminarer i DK efter at være blevet landstræner, to af dem som landstræner, tre med 
private arrangører. 
 
Det er meget ærgerligt at vi ikke har adgang til Peter Heine Nielsen, Curt Hansen eller Lars Bo 
Hansen på landsholdet. Det er et stort tab, men omstændighederne er sådan at det ikke kan være 
anderledes. 
 
Der er en rigtig god stemning blandt eliten som den er nu. Det betyder meget for 
ambitionsniveauet. I stedet for at diskutere landsholdet, diskuterer vi hvordan man bliver bedre til 
skak, og der er en del der er blevet optimistiske. Igor Teplyi er begyndt at træne lidt hver dag og har 
efter et par måneder lavet en IM-norm. Andre har også fået lyst til at fokusere mere på skak og vi 
skal nok se flere gode resultater de næste to år. 
 
Det er min mening at hvis vi kan holde fast i denne stemning i fremtiden og have en elitepolitik der 
fokuserer på support og sammenhold, så vil vi være meget glade for vores landshold om fem år og 
det vil være tiltrækkenden for de nye talenter der findes at aspirer efter at komme på det. 
 
Den næste store udfordring for landsholdet er EM. For at have en upartisk udtagelse der ikke kan 
kritiserers har jeg sammen med Leif Jensen udarbejdet en formel der stiller styrkelisten. Fire 
spillere vil blive udtaget fra den på baggrund af resultater til og med 31 Maj. Yderligere 2-3 spillere 
vil blive udtaget som potentielle reserver. Deres rangorden vil blive sat 5. August ? dagen efter 
Politiken Cup. Igen baseret på formlen. 
 
En lille pointe er at Davor Palos rating ikke er aktuelt. Efter to runder er det gået ok her til DM, 
men jeg synes stadig at han skal spille en turnering mere inden han kan regnes for aktuel til hold-
EM. Om det bliver baseret på aftale om at han gør det, eller at gør det inden ved jeg ikke helt 
endnu. Lad os se hvordan det går i turneringen og hvor godt han spiller. 
 
Jeg kan ikke se at jeg selv er holdleder til EM. Der er enkelte danske spillere der kunne være 
egnede, men måske skal de spille selv. Det er min opfattelse at det er en rigtig god ide at have en 
god skakspiller der også er psykisk stærk nok til at sætte holdet og kan snakke individuelt med 
spillerne. Hvem det skal være ved jeg ikke lige nu, men der er måske økonomiske begrænsninger. 
Det vil være en god ide at have dem fastlagt i god tid. 
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Den næste udfordring for vores spillere er at nogen stykker vil tage til individuelt EM. Jeg giver 
støtte til alle IMere og GMere der tager afsted. I det hele taget giver jeg kun økonomisk støtte til 
spillere der tager til udlandet for at spille mod stormestre. Det handler for mig ikke om moral, men 
om effekt. Og det er den effekt jeg gerne vil se. 
 
Så, pt. er jeg meget positiv omkring mit arbejde og synes det går godt. 
 
Mvh. Jacob Aagaard 


