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Status til HB fra landstræneren – november 2014 

 

Efteråret har budt på flere rigtig gode resultater af elitespillere: Den 

danske mester Allan Stig Rasmussen vandt en pænt besat Open i Italien 

på deling. Herhjemme vandt Simon Bekker-Jensen den traditionsrige 

turnering Skovbo GM i Borup foran flere stormestre. Danske 

turneringssejre i internationale Opens må gerne blive hverdag! Også i 

Europa Cup i Spanien var der flere flotte enkeltpræstationer. 

Den første elitetræning er afholdt med den svenske stormester Hans Tikkanen. Der 

kommer endnu en træning inden jul – og med endnu en svensker - nemlig populære 

Tiger Hillarp. 

 

Planer for 2015: 

Træningssamlingerne skal køre videre. Der kommer minimum to mere i løbet af 

vinter/forår. Jeg håber at kunne placere en i Jylland. Samlingerne er vigtige, dels 

selvfølgelig på grund af træningen, men også selve fællesskabet blandt både elite og 

amatører er godt for miljøet – skak er ikke bare noget der foregår på egen hånd. Og så 

er vi ved at opbygge en ny skakkultur, hvor træning er noget man går til! 

Den vigtigste begivenhed i 2015 for eliten bliver formentlig EM for hold i Reykjavik 

i november. De seneste ganges halvbløde danske resultater skulle gerne være en saga 

blot. Som landstræner har jeg i hvert fald øget fokus på, hvordan vi kan forbedre os. 

Jeg laver en samling kun for landsholdet og folk lige udenfor truppen på et tidspunkt 

efter DM, formentlig i starten af maj. Derudover arbejdes der på en træningsmatch 

mod Skotland, efter al sandsynlighed i Edinburgh i juni. Det vil være rigtig godt at 

samles der – og Skotland har vi haft overraskende mange problemer med de sidste 

gange, vi har mødt dem. 

Generelt håber jeg på mange aktive spillere, gode resultater og et stærkt landshold! 
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