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 Status fra kvindelandstræneren november 2013  
 
Generelt  
Her i mit første år som kvindelandstræner har det primære fokus været, at få forhøjet 
den generelle turneringsaktivitet blandt spillerne i bruttotruppen. Sammenlignet med 
det sidste mellem-OL år, 2011, så er den gennemsnitlige turneringsaktivitet steget med 
godt 15%, og der er flere af spillerne der har spillet over 50 partier i årets første 10 
måneder. Da vi i perioden har været ”ramt af” familieforøgelse, og øget fokus på ikke-
skaklige studier, herunder et udenlandsk studieophold, så mener jeg at det er ret tilfredsstillende, og 
2013 er jo ikke forbi endnu.  
 
Peter Hallberg har som tidligere nævnt stillet sig til rådighed i forhold til mental og ikke-skaklig 
coaching af de spillere som har ønsket det, og de fleste af spillerne har haft én eller flere sessioner 
med Peter allerede.  
Derudover har jeg ønsket at få skabt nogle gode og inspirerende rammer, både i form af gode 
træningssamlinger, og ved muligheden for at coache spillerne individuelt efter behov, men i sidste 
ende er det den enkelte spiller, som ved siden af partierne skal arbejde med at forbedre sin skak, og 
det skal ske derhjemme, mellem turneringerne og træningssamlingerne!  
 
Sponsoratet fra Miracle A/S har i den henseende også givet nogle øgede muligheder.  
 
I maj måned holdt vi en træningsweekend med GM Gawain Jones, hvor emnet var dynamisk skak. 
Arrangementet blev afholdt i vores hovedsponsors lokaler i Ballerup. Det var selvfølgeligt meget 
inspirerende med sådan en stærk spiller, og Gawain kom godt forberedt og havde blandt andet 
analyseret partier, som spillerne havde fremsendt. Selvom arrangementet blev afholdt på engelsk, og 
Gawain ikke var så erfaren i at afholde større træningssessioner, så var arrangementet bestemt en 
succes.  
 
I slutningen af november holdt vi endnu en træningssamling, denne gang med GM Lars Schandorff i 
Skakforeningen ØBRO’s lokaler, og da arrangementet blev afholdt umiddelbart efter EM for hold, så 
havde Lars en masse interessant materiale med fra denne turnering. Lars afholdt fire ”moduler” i løbet 
weekenden, hvor emnerne både var positionelt spil og angrebsskak, og feedbacken fra denne 
træningsweekend har været utrolig god, der var et højt niveau, godt præsenteret og spillerne blev 
godt engageret med gode opgaver og gennem diskussioner. Jeg har derfor allerede luftet muligheden 
for, at Lars kan afholde den næste træningsweekend, som jeg forventer bliver afholdt i februar/marts.  
 

OL-barometer  
På baggrund af de opstillede og udmeldte kriterier, hvor jeg lægger stor vægt på turnerings-aktivitet og 
det løbende arbejde med skak, herunder arbejdet med egne partier, samt naturligvis andre parametre 
som performance, stabilitet, potentiale, så har jeg nu for anden gang præsenteret et OL-barometer til 
spillerne. Det er vigtigt at spillerne løbende ved hvor de står i forhold den kommende udtagelse til OL, 
hvad der skal til få at rykke op ad listen hhv. undgå at glide nedad! De enkelte spillere kan så indgå i en 
dialog om dette direkte med mig.  
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OL-barometret pr. 1/12, som netop er offentliggjort til spillerne, ser sådan ud:  
 
Oksana Vovk  
Sandra de Blecourt Dalsberg  
Esmat Susanne Guindy  
Marie Frank-Nielsen  
Thomine Stolberg-Rohr  
Miriam Frida Olsen  
Carina Jørgensen  
Trine Treppendahl  
 
Louise Fredericia er ikke relevant i forhold til OL 2014, hvorfor hun ikke er placeret på listen.  

 
Kommende aktiviteter  
Som nævnt, så bliver der afholdt en træningsweekend i februar/marts, muligvis (forhåbentlig) med GM 
Lars Schandorff igen, og det endelige hold til OL i Tromsø 2014 bliver udtaget straks efter CCC 2014, 
dvs. mandag d. 19. maj.  
 
De 5 udtagne spillere forventes at kunne deltage på en 3-dages træningslejr i juni måned, hvor der vil 
blive arbejdet målrettet og intensivt frem mod OL både i gruppen, og individuelt med spillerne, hvorfor 
jeg forventer at lave en aftale med 2-3 danske titelholdere til denne træningslejr.  
 
Thomas Schou-Moldt 


