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Status til HB fra landstræneren - august 2014 
 

Jeg tiltrådte som ny landstræner pr. 1. april og dumpede bogstaveligt talt ned midt i en sæson.  

I forbindelse med DM afholdt jeg en række samtaler med vores bedste, aktive spillere, fortalte lidt om mine 

visioner og hørte, hvor de var henne i karrieren. Der var generelt en utrolig positiv ånd omkring skak og 

masser af spillelyst. Det virker, som om en række af vores talentfulde IMere virkelig giver skakken en 

chance i øjeblikket. Resultaterne udeblev da heller ikke. Blandt flere gode var sommerens højdepunkt, at 

Jakob Vang Glud lavede sin sidste GM-norm i Oslo og dermed blev stormester. Fortsætter entusiasmen og 

aktiviteten er jeg rimelig sikker på, at jeg inden for et år på ny kan fortælle HB, at vi har fået endnu en 

stormester! 

Min første aktive opgave som landstræner var at udtage landsholdet til OL i Tromsø. Jeg har droppet min 

forgængers styrkelister og udtager på basis af ELO-tal, men også ud fra subjektive kriterier. Holdet er stadig 

i en opbyggelsesfase, men resultatet var alligevel skuffende. Vi var seedet nr. 40 og sluttede som nr. 61. 

Men det viser også noget om, hvor tough herrerækken er blevet. Der var mange positive takter, men også 

klare indicer på, hvad der skal forbedres. I det kommende år vil jeg have ekstra fokus på landsholdet. 

Vi havde besøg af den engelske stjerne Nigel Short i maj – et arrangement min forgænger Jacob Aagaard 

stod bag, så jeg vil selvfølgelig ikke tage æren! Det var mere show end træning, men jeg synes personligt 

det var godt, og det var populært både blandt eliten og amatørerne. Det er i det hele taget en god ide at 

præsentere forskellige kapaciteter på disse træningssamlinger, fordi man så også får forskellige tilgange til 

skak og træning. Inspirationen er vigtig. Jeg har tænkt mig at videreføre de tilbagevendende 

træningssamlinger – også for ambitiøse amatører – men det bliver naturligvis ikke bare en kopi af Aagaards, 

det bliver på min egen måde. Jeg håber snart at kunne præsentere fire træningssamlinger henover 

vinterhalvåret – heraf bliver minimum en dog udelukkende for den øverste elite centreret omkring 

landsholdet, jfr. det øgede fokus på netop landsholdet. 
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