
 

 

Vedbæk 28. august 2014 

 

Til formanden, FU og HB. 

 

Hermed en status på aktiviteterne med kvindelandsholdet, primært med fokus på det netop overståede OL i Tromsø. 

OL holdet blev udtaget i maj måned, og det er sikkert ikke gået helt ubemærket hen, at udtagelsen gav anledning til 

en del løftede øjenbryn. Det skyldtes naturligvis, at Oksana Vovk, som ved de seneste mange Skak-OL har været 

førstebræt, ikke blev udtaget til Tromsø. 

Som landstræner ligger det inden for mit mandat, at udtage det hold, som jeg mener er det bedste, og til grund for 

den vurdering ligger en lang række parametre ud over de aktuelle styrketal. Derfor vil en udtagelse til et hold altid 

være en samlet vurdering, som i sidste ende vil betyde både tilvalg og fravalg, da et hold til OL jo som bekendt kun 

består af fem spillere. Heldigvis er der konkurrence om pladserne, og den konkurrence vil forhåbentlig blive 

yderligere skærpet i fremtiden.  

 

Det individuelle EM for kvinder 
Oksana Vovk deltog i stedet for i den stærke EM-turnering, som blev afholdt i Plovdiv, Bulgarien  5. – 18. juli. Det har 

ikke tidligere været praksis at sende en deltager til denne stærke turnering, men med det økonomiske råderum som 

vi har jf. vores sponsorat, samt ønsket om generelt at hærde vores bedste spillere, syntes dette at være en oplagt 

mulighed i år. Oksana spillede en fin turnering i det meget stærke felt, og havde undervejs nogle gode 

enkeltresultater mod betydeligt stærkere modstandere. Det er derfor ikke umuligt, at vi også fremover vil sende en 

repræsentant til EM, såfremt de økonomiske muligheder er tilstede. 

 

OL træningslejr på Konventum 
Vores sponsorat tillod, at vi kunne afholde en decideret træningslejr med OL-holdet, og den blev afholdt 20. – 22. 

juni på Konventum i Helsingør. Som eksterne trænere deltog IM Nikolaj Mikkelsen og IM Silas Lund. Det var 

programlagte træningsaktiviteter ca. 30 timer henover weekenden, hvoraf flere var målrettet de enkelte spillere, fx. 

når det drejede sig om arbejdet med åbningsrepertoirer. Ud over det faglige indhold, så havde træningslejren også 

et socialt sigte, så der blev skabt de bedst mulige rammer for at ryste holdet godt sammen før OL.  

Det er mit indtryk, at spillerne var meget tilfredse med arrangementet. 

 

OL i Tromsø 
OL turneringen i Tromsø blev helt indiskutabelt en god oplevelse for holdet. De logistiske forhold fungerede 

upåklageligt, hotellet var ganske udmærket, og det lå kun 5 minutters gang fra spillestedet. Holdet blev tildelt 2 

dobbeltværelser og 2 enkeltværelser, og disse havde vi fordelt allerede på træningslejren. Herefter brugte vi ikke 

mere tid på det, og sådan skal dét også være. 

Undervejs var der en rigtig god stemning på holdet og indbyrdes mellem spillerne, og holdet lavede flere aktiviteter 

sammen i løbet af OL, bl.a. deltog alle spillerne på fridagen i en vandretur op til toppen af det lokale fjeld.  

Jeg vil gerne understrege, at jeg betegner en holdturnering som noget ganske andet end en individuel turnering, 

hvor spillerne kun spiller for sig selv. At præstere sammen som hold i en lang og hård turnering som OL, at kunne 

overvinde kriser undervejs og bakke hinanden op – alt sammen bliver meget nemmere, såfremt der er en god, 

positiv holdånd og harmoni mellem spillerne. Til OL er spillerne ikke konkurrenter, men holdkammerater. 



 

Fra et turneringsmæssigt synspunkt var vores mål, at vi skulle frem og møde nogle stærke hold, og gerne tage point 

fra dem. Holdet var seedet 56 ud af 134, og det er svært at sætte mål omkring placering, da dette ofte afgøres i 

sidste runde. Ligeledes er det heller ikke fyldestgørende alene at se på de enkelte spileres ratingpræstationer, da 

man til et OL jo ofte møder hold, hvor ratingtallene ikke helt er i overensstemmelse med den reelle styrke. Derfor er 

man nødt til at se på turneringens forløb, den generelle kvalitet af partierne, og den seriøsitet som spillerne udviser 

undervejs, bl.a. når det gælder forberedelser. Jeg kan sige, at jeg hvad dét angår er meget tilfreds med holdets 

indsats - deres arbejdsmoral og seriøsitet under turneringen kan der ikke sættes en finger på. 

Efter en lidt blød start med 2 sejre i de første 5 kampe, så blev holdet – og ligeledes flere af spillerne – bedre som 

turneringen skred frem, og med 3 sejre i træk efter den første fridag fik vi spillet os frem til bord 16 mod stærke 

Tjekkiet. Runden efter mødte vi endnu et stærkt hold, Israel. Vi tabte begge disse matcher, men sluttede turneringen 

godt af med en sejr over Mexico. 

Individuelt spillede vores førstebræt, Sandra de Blecourt Dalsberg sig gevaldigt op som turneringen skred frem, bl.a. 

med en imponerende flot udspilning af det tjekkiske førstebræt, og i 10. runde mod Israel spillede Sandra sågar for 

en WIM-norm, hvilket dog krævede en gevinst mod den israelske IM Klinova. Det var tæt på, men Sandra måtte 

”nøjes” med remis. Sandra sluttede med 5½/9.  Det vil også være rimeligt at fremhæve 5. brættet (eller ”reserven”) 

Thomine Stolberg-Rohr, som bl.a. vandt 3 partier i træk undervejs, og sluttede med 5/9. Af de resterende spillere er 

nogle nok mere tilfredse end andre, men ingen havde en decideret dårlig turnering.  

Samlet sluttede holdet som nr. 52, dvs. lidt bedre end seedningen, men dette er ikke den væsentligste målestok. 

Spillernes nuværende styrke taget i betragtning, så var kvaliteten af partierne undervejs mere end godkendt, og især 

matchen mod Israel – som vi godt nok endte med at tabe ½-3½ - viste, at vi ikke er langt fra at få matchpoint mod 

nationer på dette niveau. Et 2-2 resultat var undervejs, men et par ærgerlige fejl i gode stillinger kostede dyrt. 

Flere af spillerne fik undervejs bevist – ikke mindst for sig selv – at de sagtens kan spille lige op med spillere der er 2-

300 ELO bedre ”på papiret”, og det er en vigtig erkendelse at få i sin skaklige udvikling.  

Det er ligeledes værd at bemærke, at holdet ikke tabte nogen match med 0-4, trods mødet med stærke nationer 

som Tjekkiet og Israel, samt ikke mindst de 5. seedede Indien. Det er et stort boost for holdmoralen, at man ikke få 

et ”æg” når man på papiret er overmatchet! 

 

Fremtidsplaner 
Én af de vigtigste aktiviteter henover efteråret er genforhandling af vores sponsorat. Det er en forudsætning med et 

udvidet økonomisk råderum, for at kunne iværksætte en række af de aktiviteter, der er i støbeskeen, bl.a. arbejdet 

med de kommende landsholdspillere – talenterne. Desuden vil det give mulighed for at sende et hold til EM for hold, 

der afholdes på Island i november 2015. Det er nødvendigt at sende et hold afsted til en stærk turnering én gang om 

året, hvis topniveauet skal hæves, og det vil ligeledes give noget kontinuitet 

 

 

Bedste skakhilsner 

 

 

 

 

Thomas Schou-Moldt 

 


