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Status fra landstræneren til HB august 2017 

Af Lars Schandorff 

 

Det danske hold til EM bliver Allan Stig Rasmussen, Bjørn Møller Ochsner, Jesper Thybo, Martin 

Percivaldi og Mads Hansen – et ungt mandskab på vej frem. Holdet løb desværre ind i to sidste 

øjebliks afbud fra Mads Andersen og Jakob Vang Glud.  

Ideen med en bruttotrup udtaget umiddelbart efter DM var en succes. Der var en masse aktivitet 

blandt de spillere, der kæmpede om pladserne på holdet, og generelt en masse positiv energi. 

Den nye elitepolitik har præget forløbet. Det lykkedes mig at lave nogle konstruktive kompromisser 

med de nævnte tre GMere. De har kunnet få mere i støtte end normalt som kompensation for 

manglende betaling for at spille på landsholdet. Jeg forsøgte at redde det af landsholdet, jeg kunne. 

Desværre betød elitepolitikken et direkte farvel til Sune Berg Hansen, en af landsholdets faste 

støtter igennem mange år. Man er efter min mening nødt til at komme eliten meget mere i møde 

fremadrettet, hvis man vil have et stærkt og attraktivt landshold, og vil man ikke det? 

Jeg stopper som landstræner efter EM i november. Det skyldes dog glædelige omstændigheder! 

Nemlig at jeg er blevet redaktør på Skakbladet (sammen med Jan Løfberg). At være redaktør på 

Skakbladet er et drømmejob! Og jeg synes ikke, det er journalistisk optimalt samtidig at være 

landstræner, så det tager jeg konsekvensen af og stopper. 

 

 

Status fra Ungdomslandstræneren. 

 

I slutningen af februar måned var de fem talenter IM Jesper Søndergaard Thybo, IM Martin 

Percivaldi, FM Jonas Bjerre, FM Filip Boe Olsen og FM Mikkel Manosri Jacobsen i Jurmala ved 

Riga for at spille lukkede GM- og IM-grupper. Midlerne til turen kom fra det øgede budget på 

50.000 kr., som HB har ydet her i dette budgetår. Den tidligere verdensklassespiller GM Alexei 

Shirov var arrangør. GM Jakob Vang Glud var med som coach og jeg kiggede også selv forbi 

turneringen. Jesper Søndergaard Thybo lavede IM-norm og Jonas Bjerre manglede kun et halvt 

point. Kort tid efter blev Jesper Søndergaard Thybo udnævnt til IM.  

 

I maj måned arrangerede jeg en mini-landskamp mellem Danmark og Tyskland i Aarhus, hvor de 

danske spillere var FM Filip Boe Olsen, Sophus Mechlenburg Møller, Thomas Søndergaard Thybo 

og Johan Hardlei. Konceptet var opgaveløsning, spil i komplicerede stillinger, hurtigskak og 

lynskak. Arrangementet varede 4 dage og træner var FM Wolfgang Pajeken fra Hamburg. Værterne 

var gæstfrie og lod tyskerne løbe med sejren. 

 

Også i maj måned havde FM Jonas Bjerre og FM Filip Boe Olsen en særdeles spændende 

træningsdag med GM Peter Heine Nielsen.  

 

I maj måned blev årets første træningssamling, med den tidligere verdensklassespiller Zoltan Ribli 

fra Ungarn, afholdt i Chess House i Aarhus. 10 unge talenter var i Chess House i Aarhus, og de 

fleste var privat indkvarteret hele weekenden hos mig.  

 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

I år var femte gang at der blev afholdt en træningssamling i Præstø. I år med 16 ungdomsspillere 

der var så dygtige at slå holdet fra Præstø i den årlige match. I øvrigt første gang at det er sket! 

 

Den 9-årige John Christopher Christensen repræsenterede Danmark ved EU-mesterskabet i Mureck 

i Østrig i starten af august, og er i skrivende stund rejst videre til Brasilien for at spille Kadet-VM.  

 

Ved Ungdoms-EM for hold i Polen sluttede det danske hold på en lidt skuffende 16.plads med 6 

matchpoint og 14 brætpoint. Holdet bestod af IM Jesper Søndergaard Thybo (4½/7), IM Martin 

Percivaldi (3½/7), FM Jonas Bjerre (3½/7) og FM Mikkel Manosri Jacobsen (2½//) 

 

Kommende mandag den 3. september tager en delegation på 16 spillere og 20 medrejsende forældre 

og ledere til Ungdoms-EM i Rumænien. Vores bedste kort er FM Jonas Bjerre (bronze i 2016!) der 

er seedet som nummer 4 i årets turnering i U14 og IM Jesper Søndergaard Thybo på plads 6 i U18. 

Jeg har igen i år fået fremstillet e flot t-shirt med DSU-logo og dansk flag på forsiden til spillerne.  

 

I november måned repræsenterer IM Martin Percivaldi og WFM Freja Vangsgaard Danmark ved 

Junior-VM i Italien.   

 

I øjeblikket arbejder jeg på her i efteråret at finde endnu en turnering som den i Riga i februar. Det 

er svært at finde en fælles termin, da IM Jesper Søndergaard Thybo og IM Martin Percivalci er 

udtaget til at repræsentere Danmark ved hold-EM på Kreta. I værste fald må vi dele holdet op i to.  

 

Jeg har endnu ikke en dato klar til den årlige match mellem juniorer og seniorer, men da det altid 

har været en rigtig god dag skal den nok blive afholdt sidst på efteråret. 

 

Sidst på efteråret vil de også blive afholdt endnu en træningssamling - denne gang for årgangen U10 

og U12.   

 

 

Med venlig hilsen 

Mads Boe 

 

 

Status fra kvindelandstræneren. 

 

Intro for bruttotrup afholdt 
Der har været afholdt intro for bruttotruppen, hvor gennemgang af træningsforløb frem mod OL 

2018 blev gennemgået. Der er fastlagt 4 træningsweekender, som hver vil indeholde 1-2 temaer. 

Pigerne forbereder sig fra gang med gang med materiale, og i weekenderne gennemgås temaerne 

med Lars Schandorff og Jakob Vang Glud, som er tilknyttede trænere. 

 

1. Træningssamling afholdt 
Første træning er afholdt. Det var i København med Lars Schandorff som træner, og temaet var 

strukturen "Isolani". Programmet var sat op med en kombination af oplæg fra Lars, gennemgang af 

partier som pigerne selv har spillet med og mod Isolani, øvelser og spil mod hinanden i udvalgte 

stillinger. Formatet blev positivt modtaget, og (med plads til optimering) virker det som en god 

blanding. 
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Udlandsrejse 
Bruttotruppen planlægger en fælles udlandsturnering i foråret 2018. Formålet med turen er at: 

 Det skal tjene som forberedelse frem mod OL 2018 

 Eksponere aktivitet omkring kvindelandsholdet i medier (primært skakbladet og Facebook) 

 Styrke sammenholdet i bruttotruppen 

Turen vil skulle finansieres af deltagerne selv, suppleret med hvad der kan skaffes af økonomi via 

Fundraising. Arbejdet med fundraising er i fuld gang, og som et grundlæggende behov er der 

indsendt forespørgsel om oprettelse af en stående konto til forretningsudvalget. 

 

 

Venlig hilsen 

Peter Thorsbro 

 

 

Status fra Pigetræneren: 

”I slutningen af august er vi klar til årets tredje træningssamling, hvor vi i skrivende stund er 14 

tilmeldte og afventer en 15. spiller, hvilket vil betyde, vi har haft hhv. 13 på Tjele, 14 i Skanderborg 

og nu måske 15 i Odense til samlinger. Der har været 20 forskellige deltagere på samlingerne, 

hvilket vil sige knap en 1/3 af unionens pigemedlemmer + et par skoleskakspillere, hvor det er 

håbet, vi kan få dem ind i et klubmiljø.  

 

Vi forsøger i denne weekend at have Mads Andersen som træner for de stærkeste af spillerne, så vi 

på den måde kan blande elite og bredde – vi har blandt andet to fra landsholdstruppen med på 

deltagerlisten. Der har desværre endnu ikke været succes ift. turneringer med overnatning, hvor jeg 

har forsøgt i Fredericia, hvor der dog alligevel var 4 pigespillere med, og senest i Skanderborg at få 

en samling piger til at spille koordineret samt bruge weekenden socialt. Det næste bliver 

Festugeturneringen i Århus og derudover at sikre så mange så muligt deltager i U-DM i oktober – 

jeg har ligeledes fiflet med ideen om en udlandstur, men manglen på økonomi og en ideel turnering 

har indtil videre stået i vejen.  

 

Slutteligt har jeg lavet en aftale med Chesshouse, hvor vi vil forsøge 3-4 træninger for skoleskak-

pigespillere i et forsøg på at skabe noget sammenhold samt sluse dem ind i DSU-regi. Det betyder 

selvfølgelig også, jeg har brugt hele årets budget, så samlingen i Odense vil blive årets sidste som 

udgangspunkt.  

 

Ude i klubberne er der nye projekter i hhv. Hillerød og Køge, der begge ser spændende ud. BMS 

må desuden fremhæves for deres flotte evne til at fastholde en gruppe piger i skakmiljøet.” 

 

Venlig hilsen 

Peter Grove. 


