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Hej i HB! 
 
Tak for god dialog i forbindelse med DM i Påsken. Det var yderst konstruktivt. 
 
Her en kort status på ungdomselitearbejdet siden sidst: 
 
Den 15. juni blev der arrangeret en match mellem 8 stærke juniorer og Bent Sørensens seniorer. En utrolig 
vellykket dag, hvor seniorerne vandt matchen knebent med 34-30. Vi sluttede dagen af med fællesspisning. 
Dagen inden havde vi haft normal elitetræning. På 
http://www.tv2oj.dk/arkiv/2014/06/15?video_id=48051&autoplay=1 kan man se klip fra TV2 Østjylland.  
Dagen inden havde vi haft normal elitetræning fra 10-18. 
 
I weekenden den 22. august til 24. august har der været afholdt elitetrænings samling nummer 3. Denne 
gang var der deltagelse af 25 spillere, og de fik kvalificeret træning af GM Curt Hansen, GM Alan Stig 
Rasmussen, IM Klaus Berg og undertegnede. 17 timers intensiv undervisning på 3 dage, så en rigtig god 
weekend! Jeg havde 8 ungdomsspillere boende privat, så mit hus var nærmest omdannet til hotel! 
 
IM Mads Andersen er tilbudt en træningsweekend med en stærk GMer. Den forventes afholdt her i 
efteråret privat i Skanderborg. 
 
Da Junior VM afholdes i Indien, og Mads Andersen ikke ønsker at deltage, har jeg besluttet ikke at sende en 
dansk repræsentant i denne omgang. 
 
Ungdoms VM afholdes i september i Sydafrika, og Viktor Haarmark Nielsen er eneste danske deltager i 
Durban. 
 
Den 17. oktober til den 29. oktober går turen til EM i Batumi i Georgien. Vi er en pæn dansk delegation på 
11 spillere, 4 medrejsende forældre samt undertegnede som holdleder. 
 
Ellers er der plan om en sidste træningssamling i 2014 - formodentligt i november måned, og som vil blive 
afholdt i København. Nærmere fremkommer når jeg er længere fremme i planlægningen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mads Boe 
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