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Helsingør den 28.03.2013 
 
Hermed lidt til HB-mødet i morgen fredag.  
 
Turneringen i Bad Zwischenahn med 300 deltagere blev en stor succes både socialt 
men absolut også skakmæssigt, da vi fik 2 gruppevindere, og en masse flotte resultater, hvor de 
unge talenter hjemtog en bunke rating! 
 
Der bliver udsendt nyhedsbrev her i påsken, hvor jeg ligger op til fællestur 2 gange sidst i maj 
måned til gode turneringer i Tyskland. 
 
Der er aftalt træningssamling for IM Mads Andersen og FM Bjørn Møller Ochsner med GM Lars 
Schandorff. I forhold til sidste status er datoen kommet på plads. Det bliver et 
weekendarrangement i private rammer hos Mads Andersen her i april måned. 
 
Også hængepartiet omkring en træningssamling for de alleryngste er kommet på plads. Den 
afholdes i den sidste weekend i maj måned i Chess House i Aarhus. Specielt er det interessant at få 
set U08 an, da der nuværende ikke er nogle oplagte aftagere til Jonas Bjerre, der er rykket op. jeg 
har valgt at lave fri tilmelding for U8. Der er pt. 12 tilmeldte deltagere. 
 
Præstø Skaklejr er lagt fast til samme weekend som sidste år - altså 2. weekend i juni måned. 
Aftalen er på plads med Morten og de andre ilsjæle i Præstø. Konceptet bliver det samme som 
sidste år.  I år vil jeg forsøge at lave live-dækning fra matchen lørdag eftermiddag. Jeg har valgt at 
tage de bedste piger med også, for også at støtte dem i deres udvikling. 
 
Jeg har besluttet at ændre prioritering her i 2013. Det betyder at EU Mesterskabet falder ud i 
forhold til at have en træner med. Man vil fortsat kunne kvalificere sig til stævnet ved at vinde U-
DM i Skanderborg.  
 
Derudover vil jeg prioritere mere målrettet, således at de bedste får endnu bedre muligheder. Til 
orientering er der i øjeblikket 7 ungdomsspillere som jeg har defineret som kategori A. I budgettet 
for 2013 er der afsat penge til de ovennævnte 7 kategori A spillere til træningsaktiviteter. Jeg vil 
forsøge at koble dem sammen i små grupper med 2-3 i hver, så træningen bliver meget intensiv. 
Jeg satser på at samle dem 2 gange i løbet af 2013.  Første gang finder sted i midten af juni måned.  
 
VM afholdes i De Arabiske Emirater i december måned over julen. Der vil blive en lille dansk 
delegation af de absolut største talenter der får chancen for at komme med.  
 
EM afholdes i Montenegro i september måned. Der vil formodentligt blive tale om en større dansk 
delegation, dog med fokus på at der skal yderligere træningskapacitet tilknyttes.   
 
 
Med venlig hilsen 
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