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Jeg har været landstræner i nu lidt over et år. Jeg synes at jeg har opnået en del af de ting 

jeg gerne ville opnå og helt sikkert langt flere end jeg har havde regnet med. 

 

Jeg synes at det er lykkedes at lave en lille ændring i hvordan vores topspillere ser 

skaktræning. Den slags træning jeg har lavet med efterhånden en del 2600+ spillere og 

som jeg anbefaler i mine bøger kan være svær at lave alene. Der er nogle af de bedste der 

laver noget træning sammen til tider og så har vi selvfølgelig haft træningssamlinger i K41, Øbro og 

Skakhuset i Århus.  

 

I September havde vi besøg af Yusupov. Al tilbagemelding har været positiv. Af geografiske årsager 

kunne jeg ikke selv være der, så stort tak til Thomas Schou-Moldt der sørgede for meget af det 

praktiske. Jeg er i gang med at få et stort navn til København igen i 2014. 

 

Hvor det tidligere næsten kun var Peter Heine Nielsen der spillede en del turneringer i udlandet har der i 

det sidste år været mere aktivitet og elitebudgettet har af den grund været lidt presset i 2013, hvor 

budgettet i 2012 var tæt på uberørt. 

 

Jeg har genindført styrkelisten, mest om en sjov lille medlemsservice, men også fordi jeg ikke tror på 

subjektiv udvælgelse til landsholdet. Heldigvis var der ingen tvivl om hvem der skulle spille denne 

gang, men man ved aldrig med 2014 eller længere ud i fremtiden. 

 

Der var samtaler med Peter Heine Nielsen, som seriøst overvejede at vende tilbage på landsholdet. Det 

virker ikke som om det var det rigtige tidspunkt for Peter, men jeg tror han har forstået at han er meget 

velkommen og det kan være at lysten til at spille overvinder de forskellige knaster der skal udredes. 

 

Jeg har arbejdet på et nyt regelsæt for landsholdspillere/eliten. Jeg håber på at jeg får tid til at fremlægge 

det for de bedste spillere omkring årsskiftet og jeg håber at HB vil bakke op om det. Jeg synes der er for 

mange ting der bliver vurderet uden klare referencer til hvad der forventes af spillerne og af forbundet. 

Det er i alles interesse at der bliver klare linjer. 

 

Ved EM i Polen var Lars Schandorff holdleder. Jeg har endnu ikke fået snakket med spillerne eller Lars, 

men jeg har ikke fået nogen klager heller. Jeg syntes det var naturligt at bruge Lars i en kapacitet hvor 

hans mange styrker kommer klart frem. Jeg valgte ikke selv at være holdleder af flere årsager. Først og 

fremmest andre forpligtelser så som arbejde og familie, men også fordi at det i realiteten ville være 

ulønnet arbejde for mig (eller jeg skulle have valgt ikk at lave træningsarrangementer). Jeg er næppe til 

rådighed som holdleder til OL, næppe heller den rigtige at sende afsted. Men jeg synes HB skal tænke 

lidt over hvad man vil med en landstræner. Hvis det er en holdleder man vil have, skal man opdele 

betalingen i to dele og kalde det for det. Hvis man vil have en aktiv landstræner som i det seneste år, 

skal man nok have et tillæg til hvis han er holdleder ved EM eller OL.  

 

Jeg har fået en føler om at være landstræner for et andet forbund. Et ganske interessant tilbud. Jeg tror 

ikke det kommer til at påvirke mit virke i Danmark, der i realiteten er begrænset til to træningssamlinger 

i 2014. Det var aldrig min intention at fornye kontrakten til næste efterår, men det kan være at jeg slutter 

lidt før tid for at undgå interessekonflikter. Der skulle dog ikke være nogen grund til at lede efter en ny 

landstræner før April. 
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