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Som i kan se har jeg skiftet min jobbeskrivelse. Grunden er det folgende: 

 

Jeg har endelig fundet fodderne og kan se at min mission i de to aar i har givet mig er at sprede saa 

meget skakkultur i eliten som muligt og danne en grobund for dem der kommer op i de folgende 10 

aar, fordi der simpelthen er en anden forstaaelse af hvordan man bor trene skak hos saa mange som 

muligt, samt mere modstand paa vejen op. Det handler om at skabe en kultur hvor de rigtige 

egenskaber er udviklet tidligt. 

 

Det andet maal er at give klar information og erfaring med de vigtigste treningsmetoder saa dem der 

har lyst og vilje til at blive bedre ved hvordan man gor. En af vores IM’ere brugte 6 timer om dagen 

i en lang periode paa at studere 1.e4 e5 og fik INTET ud af det. Hvis han i stedet havde brugt ½ 

time hver dag lose gode opgaver, ville han maaske vere stormester nu. Han ville i hvert fald ikke 

have taget et par aars pause fra at prove. 

 

Som i alle sikkert ved vil jeg lave trening for ambitiose amatorer og kommentere ved DM (samt 

fortelle lidt om kandidatturneringen nogle af aftenerne). Ud over dette har Thorbjorn bedt mig om at 

skrive en fast series i skakbladet, bygget paa en enkelt artikel jeg afleverede til nr. 1/2013.  

 

Igen handler det hele om at skabe en skakkultur. Det er (for at vere ulidelig metaforisk) ideen at 

have en sterk og flot top af treet/eliten, ved at bygge sterke rodder der vil udvikle sig til en sterk 

stamme der langsomt bliver tyggere. (Som sagt ulideligt, men det er meget precist.) 

 

Det er klart at jeg i stor grad lerer paa jobbet. Jeg er forst og fremmest forfatter/forlegger, og saa 

hjelper jeg meget sterke spillere med opgaver & trening. Men jeg synes det hurtigt bliver bedre. Jeg 

tror jeg kommer til at vere rigtig god allerede i April treningssamlingen .  

 

Min vigtigste strategy er det vi paa engelsk kalder staying on message. Jeg har nogle ganske faa 

pointer som jeg gentager igen og igen. Det er ikke kun vigtigt at forstaa dem – det er vigtigt at 

bruge dem. Derfor kommer det tit til at virke simpelt og gentagende det jeg siger; men stillingerne 

er altid nye – detaljerne endrer sig heldigvis og skak handler altid om detaljerne! 
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