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Beretning fra juniorlandstræneren 

Træningssamling i København den 7/1 og 8/1: 4 af de bedste ungdomsspillere (Tobias Rostgaard, 

Bjørn Ochsner, Dara Akdag og Kristain Seegert (godt at se ham igen!) deltog i en træningssamling i 

BMS lokaler i Ballerup. Underviser var IM Silas Lund, der brugte noget materiale fra en bog han i 

øjeblikket arbejder på. Træningssamlingen har efterfølgende været evalueret af de 4 deltagere, og 

der har været udelukkende positive tilbagemeldinger. Så må betegnes som en succes, og specielt da 

Silas gjorde det uden at få noget for det! 

 

Træningssamlinger: Jeg forventer 2-3 yderligere træningssamlinger i løbet af året. På dsu.dk vil der 

i nærmeste fremtid komme en opfordring til at en af vores klubber indgår i et samarbejde, hvor 

klubben stiller lokaler/overnatning til rådighed, og hvor der kan spilles en match mellem de unge 

talenter og klubberne. 

 

Informationsniveau for de unge talenter og deres forældre samt opbygning af netværk : Fra Allan 

Stig Rasmussen fik jeg overdraget en database med kontaktoplysninger, som jeg siden har udbygget 

en smule. Jeg har haft sendt 2 mails til alle omkring elitearbejdet. Generelt er der behov for at de 

unge talenter spiller en del mere end tilfældet er i dag. I disse mails har jeg haft foreslået 

udenlandske turneringer, og det lykkedes os at lave en tur til Bad Zwischenahn i sidste weekend i 

januar. Her deltog 6 af de danske ungdomstalenter. Jeg planlægger flere af disse ture i løbet af året, 

hvor forældrene kan stå for kørsel. At spille sammen i udlandet skaber også et ganske særligt 

sammenhold mellem de unge spillere der er sammen afsted.  

 

I disse mails har jeg haft lagt op til øget netværk, således at man kan bo hos hinanden når der er 

turneringer rundt i Danmark. En del har vendt tilbage med at de godt kan give husly, og min 

opgave er så at koordinere det når mulighederne byder sig. Første gang bliver nok i forbindelse 

med Sondex Cup i Kolding. 

 

I forbindelse med udsendelse af disse mails, har der også været en del positiv tilbagemelding, samt 

spørgsmål om træning/træningsmetoder m.m. 2 af de unge talenter har jeg fundet træning til. 

 

Samarbejde med Schlesvig-Holsten: Jeg har kontakt med den ansvarlige for ungdommen i 

Schlesvig-Holsten, som jeg mødte i Bad Zwischenahn. Vi planlægger en match i løbet af foråret 

over 10 brætter. Da vi jo må formodes at være stærkere (!) vil det være vores yngste talenter der vil 

blive udtaget. Udgangspunktet må være at skabe en lige match.  De har tilbudt at stå for 

overnatning, mens forplejning nok er noget vi selv skal betale. Jeg håber at vi finder en dato i 

marts/april, som ikke kolliderer med andre skakaktiviteter.  

 

U-DM: Jeg har med Kim Skaaning aftalt at fripladserne til EU-Mesterskabet er "guleroden" til 

Ungdoms-DM fremover. Det er vigtigt at U-DM bliver et stort og spændende stævne. Med 

arrangørerne har jeg aftalt at holde foredrag om mit arbejde som U-landstræner og talentarbejde 

generelt. 
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