
Beretning til HB/FU fra landstræneren, august-november 2009 

 
Perioden fra august til november 2009 har tre hovedoverskrifter: a) Mesterskaber/turneringer; b) 
Træning og c) Debat om elitepolitikken 
 
Ad a) Mesterskaber/turneringer 

 
Der har været stor turneringsaktivitet blandt juniorerne i denne periode. I september havde vi en mindre 
delegation med Ivan Andersen som Chief of Delegation og Jacob Aabling-Thomsen som træner ved UEM i 
Italien. Mads Andersen var længe med i kampen om medaljer, og selv med et nederlag i næstsidste 
runde var det et flot resultat. 
 

Vi har også haft et U14-hold til en turnering i Hamburg, en kontakt skabt via Sune Berg Hansen, og 
holdet, under ledelse af IM Nikolaj Mikkelsen, vandt turneringen – flot! 
 
I næste uge tager en større delegation under ledelse af IM Silas Lund til UVM i Tyrkiet. Det er en af 
hjørnestenene i mit arbejde med juniorerne at de hver gang har en stærk spiller med som sekundant, 
som både kan hjælpe dem rent konkret med forberedelser m.m, men også kan lære dem at arbejde på 

den rigtige måde med skak og forberedelser mere generelt. 

 
Vi har også haft et par spillere til Manhem Open i Sverige, en kontakt som er blevet genoptaget efter et 
par års pause. 
 
Seniorlandsholdet har netop deltaget i hold-EM i Novi Sad, Serbien, og leverede en glimrende indsats 
med flere gode resultater mod stærke modstandere og med tre mand med 2600-præstationer. Som 
bekendt manglede Peter Heine Nielsen på holdet, men forhåbentlig er han tilbage på holdet på 1. bræt 

ved OL i Sibirien næste år (se nedenfor).  
 
Ad b) Træning 
 
En vigtig del af træningen med juniorerne består i månedlige opgaver, som tilsendes gruppen. Denne 
gruppe består pt. af ni juniorer, to har valgt at sige fra til tilbuddet om at indgå i truppen. Pga. af 

travlhed (nyt job og flytning) fra min side har der været lidt stilstand på denne front i den seneste tid, 
men det tages der nu fat på igen.  
 

I december måned afholdes der normalt 4-landskamp for juniorer, men den er aflyst i år pga. afbud fra 
Sverige. I stedet arrangeres der en træningsweekend for juniorlandsholdstruppen, hvor vi bla. vil arbejde 
med hvordan man forbereder sig til partier med stærke modstandere samt hvordan man efterfølgende 
analyserer/efterbehandler disse partier. 

 
Seniorlandsholdstruppen havde i slutningen af september en træningsweekend med Artur Jussupow som 
facilitator. Der deltog tre stormestre, 8 IM-ere samt Mads Andersen i samlingen, som var en lærerig 
weekend. Sådanne træningssamlinger er en vigtig del af arbejdet med senioreliten, da det udover det 
konkrete udbytte også skaber fællesskab og synergi i form af øget samarbejde og sund konkurrence 
mellem spillerne. I forbindelse med weekenden deltog flere af spillerne desuden i et 
velgørenhedsarrangement på Københavns Hovedbanegård til fordel for UNICEF, og hvor vi fik god 

respons på vores medvirken.  
 
Ad c) Debat om elitepolitikken 
 
Som det sikkert er bekendt kører der pt. en til tider ophedet debat ang. elitepolitikken, hvor bl.a. Peter 
Heine Nielsen er aktiv. Peter er utilfreds med forskellige elementer af elitepolitikken og valgte desværre 

derfor at melde fra til landsholdet ved EM. Denne debat har været meget tidskrævende og er særdeles 
uheldig for dansk skak.  
 
Uenigheden gælder bl.a. tilgangen til juniorpolitikken, definitionen af hvad der ligger i begrebet ”elite” 
samt allokering af ressourcer på de forskellige aktiviteter. Derimod er problemstillingen ang. ”taktisk 
holdopstilling”, som har været nævnt i debatten, kun en lille del af diskussionen. Der er vel ikke tvivl om 
at landstræneren formelt har ret til at sætte holdet jvf. kontrakten, men ved OL i 2010 bliver der ikke 

tale om taktisk holdopstilling i hvert fald mht. bræt 1, såfremt der ikke sker markante udsving i 



ratingtallene – med sine seneste resultater og nu næsten 2700 i rating bør Peter Heine naturligvis spille 

1. bræt, såfremt han til næste OL vælger at stå til rådighed for landsholdet. 
 
Debatten har ført til, at der nu er blevet nedsat et rådgivende eliteudvalg med deltagelse af Lars Bech 
Hansen og Tom Skovgaard fra FU, jeg selv som landstræner, Peter Heine Nielsen og Allan Stig 
Rasmussen som repræsentanter for GM-erne, Silas Lund som repræsentant for IM-erne og Ivan Andersen 

(Mads Andersens far) som repræsentant for juniorerne og deres forældre. Dette udvalg har første møde 
den 21. november, hvor kommissoriet, målsætninger, arbejdsgange og tidsplan vil blive diskuteret. 
Forhåbentlig kan diskussionerne i dette udvalg være med til at løsne op for situationen, så vi igen kan se 
fremad og bruge tiden på handling frem for snak.  
 
 

Lars Bo Hansen/08.11.2009 
 
 


