
Ungdommens første kvartal 
 

Ny landstræner – nye krav 
For at få mest muligt ud af de penge der er til rådighed, blev der i starten af året kigget grundigt på hvem 

der skal med i bruttotruppen. Udtagelsen er sket udelukkende på ratingtal i forhold til alder – og her kigges 

der især på hvem der har mulighed for at gøre sig gældende internationalt. Dette har selvfølgelig skabt lidt 

uro, da nogle der ”plejer” at være med, ikke er kommet med i denne omgang. Det virker dog til at være 

forståelse for argumentet, når først det er forklaret.  

Træningssamling 
Den første træningssamling for året blev afholdt i Chess House i Aarhus den 8.-10.marts. Der var stor 

opbakning fra de udtagne . Fredag aften startede med et fælles inspirationsoplæg fra Artur Kogan. Derefter 

var der aftensmad, og aftenen sluttede med at de unge fik prøvet sig mod både trænere, 

danmarksmesteren og de lokale GM’ere  i Aarhusmesterskabet i lynskak.  

Arthur Kogan er en meget anderkendt træner bosat i Spanien. Han har tidligere arbejde med Jakob Vang 

Glud og træner i øjeblikket Jesper Thybo og Bjørn Møller Ochsner.  

Lørdag og søndag gik med gruppetræning – Kogan trænede gruppen over 2300, mens Nicolai Kvist Brondt 

og undertegnede trænede talentgruppen under 2300. Temaet i øverste gruppe var beregninger, mens det i 

talentgruppen var forskellige bondestrukturer der var tema.  

Det er mit indtryk, at gruppen fungerer godt socialt sammen – og det var rart for mig som ny landstræner 

at have tid til at lære dem at kende, både skakligt og personligt. Jeg har nu et bedre overblik over de 

enkeltes styrker og svagheder, og føler mig tryg på at der nok skal komme mange flere gode resultater fra 

disse spillere fremover.  

Det skal bemærkes, at alle i +2300 gruppen også er udtaget til ”det rigtige” landsholdstrup!  

Derfor er været afholdt et møde mellem undertegnede og eliteudvalget, bl.a. for at afstemme mængden af 

samlinger i år, da de unge allerede har svært ved at finde ledige weekender.  

Turneringsresultater 
Udover at være dygtige skakspillere, er de unge også meget aktive turneringsspillere – det kan derfor være 

et enkelt resultat eller to der ikke er opfanget.  

Chesshouse GM turnering 

Denne turnering havde de tre højest ratede af ungdomsspillere med – Jesper, Jonas og Filip. Her var det 

især positivt at se, at der generelt blev spillet kampskak blandt de unge, og at de er helt med i toppen i en 

GM gruppe. Mest flyvende fra start kom Jonas, som dog efter et tab i næstsidste runde mod GM Kollars 

ikke længere kunne opnå GM norm. Jesper spillede kun to remiser, og når han samtidigt vandt en del 

partier skulle han kun have en halv i sidste runde for at opnå GM norm. De to skulle mødes i sidste runde, 

men det blev ingen venskabsremis. Jonas vandt et velforberedt parti, og de to endte med at dele 

førstepladsen i gruppen sammen med GM Kollars.  

Filip fik ikke en ligeså flyvende start, og selvom han spillede lange partier og kæmpede flot, skulle han helt 

hen til runde 6 før han vandt et parti. Men så vandt han ligeså godt tre i træk – to af dem mod de to græske 

stormestre Grivas og Kotronias! Dette var nok til at sikre Filips anden IM norm og samtidig løfte ratingen 

over de magiske 2400.  



Andre turneringer 

Jesper Thybo har spillet nogle store turneringer, hvor han har formået at holde ratingen nogenlunde stabil. 

Med den læring har tager med fra bl.a. Rilton Cup og ikke mindst Europamesterskabet er jeg sikker på, at 

han tager næste skridt snart. Han fik i perioden spillet mod hele fem spillere på over 2600 i rating – for at 

selv komme derop, er det vigtigt at blive matchet mod niveauet så tit som muligt. 

Jonas Bjerre spillede i januar to turneringer i Spanien, som gik på det jævne – men sluttede af med en fin 

præstation i den store Gibraltar Open.  

Filip Boe fik i perioden spillet mod 9 spillere på over 2500 i rating – det er vigtigt både at være aktiv og at 

vælge de rigtige turneringer! Specielt godt gik det Boeblingen, hvor Filip sluttede af med 6 af 9 efter et 

afsluttende tab mod vores egen Mads Andersen.  

Martin Percivaldi har også været aktiv, men har denne periode endt med at holde ratingtallet stabilt.  

Casper Liu har også spillet flere turneringer, og har haft en flot fremgang – faktisk lige omkring 100 ELO 

points! At han fik en bronzemedalje i sin aldersgruppe til de Nordiske Mesterskaber var faktisk hans 

dårligste præstation i perioden. Han fik spillet mod 6 spillere på over 2200 i rating.  

Ellen Fredericia Nilssen har haft en periode hvor ratingtallet har svinget, men har på den anden side spilet 

mod hele 12 spillere på over 2200 i rating. Hun skal nok snart vinde det tabte tilbage – og mere til.  

Vitus Bondo Medhus endte op den irriterende 4.plads til NM, men har spillet mod 6 spillere på over 2000 i 

rating.  

Albert har haft flot fremgang i perioden, men næsten 90 ELO point i bagagen. Flottest var 5 ud af 5 point i 

Rilton U1800 og dermed gruppevinder! Albert er rigtigt god til at vinde partier – næste skridt er at han skal 

spille flere partier mod højereratede spillere.  

John Christopher har vundet omkring 50 ELO i perioden – hvilket er rigtigt flot!  

Jeppe svinger rigtigt meget i rating for tiden – men endte alligevel med +70 ELO i perioden. Flottest var 

remis mod 2143 – nu skal vi bare have noget mere stabilitet på. 

 

Plan for resten af året 
Når jeg har de nye ratingtal efter DM skal spillerne udtages til de vigtigste mesterskaber for resten af året. I 

år fokuserer vi på at sende en stærk trup af sted til EM U18 i Slovenien i starten af august. Det er besluttet 

kun at støtte enkeltes deltagelse i de andre større mesterskabet. VM U12 bliver afholdt i Kina, VM U18 i 

Indien, samt VM U20 i Indien, hvorfor jeg har besluttet ikke at sende delegationer til disse i år.  

U16 OL for hold i Tyrkiet forventer vi dog at deltage i. Samtidigt vil der blive afholdt 1-2 træningssamlinger 

mere.  

  


