
Status fra ungdomslandstræneren august 2012: 

DM i Allerød var et rigtigt godt arrangeret stævne med ny deltagerrekord på 114 spillere. Jeg holdte et 

velbesøgt foredrag om elitearbejdet i Dansk Skak Union krydret med en del tips til, hvordan man som 

leder/forældre kan gribe opgave an. Jeg spillede også en mindre succesfuld simultan i Allerød med omkring 

50 deltagere…… 

I weekenden den 1/6 til 3/6 blev der i samarbejde med Præstø Skakklub arrangeret træningssamling for de 

16 bedste ungdomsspillere fra U16 og nedefter. Det blev en meget vellykket weekend med besøg af GM 

Lars Schandorff til foredrag om lørdagen. I løbet af weekenden blev talenterne trænet af IM Nocolai V. 

Pedersen, FM Tom Petri samt undertegnede.  Jeg havde i weekenden mulighed for en snak/rådgivning med 

alle talenterne omkring hvordan de i deres dagligdag griber opgaven an, hvilke bøger de benytter, hvor 

meget de træner m.m.  Matchen over 16 brætter med Præstø Skakklub endte med en smal sejr til 

hjemmebaneholdet på 8½-7½! På Præstø Skakklubs hjemmeside er der referater samt stemningsbilleder. 

Min evaluering af weekenden var, at der absolut er gode synergieffekter ved at inddrage en skakklub i 

arrangementet.  Jeg har allerede lavet en aftale om, at vi i 2013 gentager dette arrangement! 

I skrivende stund har vi 6 deltagere i Mureck, Østrig til det årlige EU-Mesterskab. Andreas Wiwe er 

rejseleder og skriver næsten dagligt hjem til hjemmesiden. 

Også i skrivende stund er Mads Andersen til Junior VM i Grækenland. Efter en dårlig start, er han ved at 

spille sig op igen. 

EM er lige om hjørnet. Der er afgang onsdag den 16/8. Vi er 11 spillere af sted, hvilket er ny deltagerrekord 

for Danmark. Jeg har valgt at prioritere pigerne en smule, hvilket betyder at Thea Nicolaisen, Freja 

Vangsgaard og Emma le Besq kommer af sted til et internationalt stævne i år.  

I forbindelse med OL i Istanbul bød muligheden sig for at stille med et dansk hold i et ”junior OL” U16 

samme sted. Vi bliver en dansk delegation på 5 spillere og undertegnede som rejseleder der tager af sted 

den 28/8. Forhåbentligt bliver der mulighed for at følge det rigtige OL dernede også. 

I efteråret afholdes der en træningssamling for U08 og U10. Konceptet skulle gerne blive som det i Præstø. 

Jeg forventer det afholdes i Chess House i Aarhus.  

Sidste gang luftede jeg et samarbejde med Schleswig Holstein. DSU blev inviteret til det tyske 

holdmesterskab i september, men en kort deadline samt prisen for stævnet gjorde at det ikke bliver i denne 

omgang. 

Forberedelserne til VM i Slovenien er næsten på plads. Rejser og ophold bliver bestilt i den kommende uge. 

 

Med venlig hilsen 

Mads Boe 

 


