
Budget for ungdomseliten 2017

Bad Zwischenahn

Træningssamling på Tjele i samarbejde med GM Allan Stig og Peter Grove, 30 deltagere

GM / IM turnering i Aarhus

Træningssamling/match Nordtyskland - Danmark over 4 dage

Træningsmatch seniorer vs. juniorer

Træningsdag i forbindelse med matchen

Præstø træningssamling

Træner til Jonas Bjerre og Filip Boe Olsen under Xtracon Open

Træningssamling inden EM - ældste spillere og andre

Træningssamling inden EM - yngste spillere og andre

Deltagelse i Ungdoms EM for hold i Polen

Deltagelse i Ungdoms EM i Rumænien

Leo Meise Gedenkturniere

Deltagelse i Ungdoms VM, Uruguay

Træningsbluser Ungdomselite 2017

I alt: 

Ekstraordinært budget for de stærkeste spillere (FM Jonas Bjerre, FM Jesper Søndergaard

Thybo, FM Filip Boe Olsen, FM Mikkel Manosri Jacobsen og FM Partin Percivaldi):

Vi har i disse år en talentmasse i dansk skak som efter min opfattelse er på et meget

 højt niveau.

 

Særligt 5 spillere skiller sig positivt ud:

FM Jonas Bjerre (årgang 2004)

FM Filip Boe Olsen (årgang 2003)

FM Martin Percivaldi (årgang 1999)

FM Jesper Søndergaard Thybo (årgang 1999)

FM Mikkel Manosri Jacobsen (Årgang 1999)

 

Jonas er nummer 1 i  verden på verdensranglisten  i årgangen 2004

Filip er nummer 10 i verdensranglisten i årgangen 2003

Jesper er nummer 42 i verdensranglisten i årgangen 1999

Martin er nummer 57 i verdensranglisten i årgangen 1999

Mikkel er omkring nummer 150 i årgangen 1999, men har nyligt vundet en del rating 

 

Hvis man teoretisk fremskriver deres placeringer, hvor man forudsætter at de kan holde

 deres nuværende ranglisteplaceringer, vil de alle fem være i nærheden af

 seniorlandsholdet i løbet af de kommende 5 år. Vi har også brug for et generationsskifte,

 så vi kan få frigivet stærke spillere til seniorlandsholdet 50+!

 

Alle fem har efter min vurdering en realistisk mulighed for at blive stormestre, så

 forhåbentligt vil der de kommende år kunne skrives en masse positive historier om

 udviklingen i dansk skak.

 



Jeg kunne derfor godt tænke mig at tilbyde disse fem spillere noget ekstraordinært for

 at stimulere deres positive udvikling. Jeg vil derfor gerne tilknytte en træner til dem, 

som så tager med dem ud til internationale turneringer i 2017.

 

Konceptet skulle være:

·         2 meget stærke åbne turneringer eller lukkede IM/GM turneringer i udlandet i 2017

·         Alle 5 spillere får tilbuddet om at tage af sted sammen hver gang

·         Der tilknyttes en stærk stormester - helst fra Østeuropa til

 holdet, der rejser med dem til alle turneringerne. Det forudsættes at han selv deltager i

turneringen og dermed har hotel + forplejning fra arrangørerne

 

Spillerne skal være indstillet på at en lille del er egenbetaling. Det kunne eksempelvis

være forplejningen.

i regnestykket tager jeg som udgangspunkt at 4 ud af 5 deltager pr. gang. 

Et sådant ekstraordinært initiativ koster penge. Derfor søger jeg 50.000 kr. ekstra i året 2017.

I alt:



Tidspunkt: Beløb:

jan-17 2500

feb-17 5000

feb-17 10000

mar-17 2600

maj-17 2600

maj-17 2000

jun-17 14000

jul-17 1500

aug-17 9000

aug-17 4000

aug-17 10000

03-09-17 - 14-09-2017 20000

okt-17 4200

16-09-2017 - 31-09-2017 8000

4500

99900

6000

16000

10400

2600

15000



50000



Beskrivelse:

Overnatning torvholder på turen

Honorar + forplejning

Deltagergebyr + stærk træner tilknyttet 4-5 spillere

Forplejning + leje af Chess House

Forplejning + leje af Chess House

Honorar GM Jakob Vang Glud

Forplejning, transport og trænerhonorar

GM Jacob Aagaard

honorar + forplejning + husleje

Forplejning + honorar

Transport + tilskud til turneringen

Rejser og Fee + indskud

5 X 110 Euro

Tilskud til transport 4x2000 kr.

15 stk á 300 kr. 

8 indskud á 100 Euro

80 overnatninger á 200 kr. (Østeuropa) 2 eller 3 sengs

Transport: 8 rejser á 1300 kr.

Rejse for GM til turneringen - 2 X 1300 kr

Honorar for træning under turneringen - 2 X 7500


