
Landstrænerens beretning - Marts 2010 

Perioden januar-marts 

Der er ikke sket det helt store på den skaklige side siden sidste HB-møde. Det største fokus har ligget på 

planlægning af de aktiviteter der forestår: 

 Træningssamling med juniorerne i weekenden 15./16. maj 

 Træningssamling med seniorerne i weekenden 12./13. juni 

 OL-holdet udtages i begyndelsen af maj efter aftale med Lars-Henrik Bech Hansen – OL spilles i 

september 

 Junior-VM spilles i august i Chotowa Czarna, Polen, hvor Mads Andersen repræsenterer Danmark. 

Vi har i nogle år ikke haft spillere til JVM, men denne tradition vil jeg gerne igangsætte igen 

 Næste udgave af ”Juniorlandsholdet udfordrer” er planlagt til oktober måned – SK68 og 

Seniorlandsholdet har vist interesse som mulige modstandere 

 VM for ungom spilles i slutningen af oktober i Halkidiki, Grækenland. Danmark bliver repræsenteret 

ved vinderne af Ungdoms-DM i Skanderborg i maj samt muligvis nogle ekstra spillere fra 

juniorlandsholdstruppen 

 Danmark skal i december arrangere 4-landskamp for juniorer mod Sverige, Norge og muligvis 

Litauen – interesserede arrangører er velkomne til at melde sig! 

Evaluering af det første år som landstræner 

Mere generelt vil jeg også kort kommentere forløbet af mit første år som landstræner. Det er lykkedes at 

igangsætte og gennemføre en hel del af de initiativer jeg havde planlagt, herunder træningssamlinger for 

seniorer og juniorer, arrangementet ”Juniorlandsholdet udfordrer”, som jeg håber bliver en 

tilbagevendende tradition, samt løbende opgaver til juniorerne.   

Der er dog også en hel del aktiviteter, som endnu ikke er kommet i gang, bla. mere individuelt arbejde med 

hver spiller samt udadvendte aktiviteter som fx. sponsorsøgning og simultan/arrangement for 

erhvervsledere og politikere. Det skyldes ikke mindst tidsmæssige forhold. For det første har jeg selv fået 

nyt job som ph.d. stipendiat på Syddansk Universitet, hvilket har gjort min hverdag noget mere tidsmæssigt 

presset. Og for det andet er en uforholdsmæssig stor del af den tid, jeg har mulighed for at afsætte til 

landstrænerposten, gået med langtrukne debatter og administration i stedet for handling. 

Fremtiden 

Min kontrakt løber et år endnu, til Påsken 2011, og Lars-Henrik Bech Hansen og jeg har haft en snak 

omkring fremtiden. Med henvisning til de ovenstående tidsmæssige problemstillinger har jeg meddelt Lars 

Bech at jeg ikke regner med at forny min kontrakt, når den udløber. Til gengæld håber jeg, at de aktiviteter 

jeg har igangsat, kan køre videre med en ny landstræner, da jeg fortsat mener, at det er den rigtige vej frem 

for dansk eliteskak.  

Som en del af mit ph.d. forløb er jeg i hele andet halvår 2010 på forskningsophold på University of Central 

Florida i USA, og jeg er derfor ikke til rådighed for OL-holdet, ligesom jeg ikke selv kan stå for de aktiviteter i 

efteråret, der er nævnt ovenfor. Hvordan vi bedst håndterer denne situation er Lars Bech og jeg i løbende 

dialog om.  

Lars Bo Hansen/30.03.2010 


