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Nyligt hjemkommet fra U-EM i Batumi, må vi nok erkende at modstanden er hård, 
selvom vi kommer med nogle højere ratingtal end mange af vores modstandere. Det 
var et super velarrangeret stævne, og fremhæves skal det da, at Jonas Bjerre fra 
Skanderborg endte som nummer 16, som bedst placerede dansker. Flotte 
ratinggevinster til Sophus Mechlenburg Møller og Ellen Kakulidis. 
 
Sidste aktivitet her i 2014 bliver Ungdoms OL i Gyor, Ungarn, som afholdes fra den 12. december 
til 22. december. Vi stiller med 4 spillere og en reserve. Der skal deltage en pige på holdet. Holdet 
er: 
1. Jesper Søndergaard Thybo 
2. Jonas Bjerre 
3. Sophus Mechlenburg Møller 
4. Mikkel Manosri Jacobsen 
5. Freja Vangsgaard 
 
Aktiviteter i 2015 bliver lidt efter samme drejebog som i 2014, da jeg nu synes at have fundet et 
fornuftigt leje. 
 
I januar 2015 tager vi til den store open i Bad Zwischenahn i Tyskland, hvor der normalt er 350 
deltagere. Jeg håber vi bliver en delegation på ca. 30 som sidste år. Indbydelse er allerede udsendt 
til de unge talenter. 
 
Jeg forventer at vi stiller med deltagere i alle grupper både til U-EM fra den 20. september til den 1. 
oktober i Porc, Kroatien og U-VM fra den 24. oktober til den 5. novemember i Halkidiki, 
Grækenland. Det er i øvrigt med stor glæde jeg kan fortælle at der er blevet etableret en fond som 
de næstbedste i hver årgang kan søge, således at der kan komme 2-3 spillere mere afsted til et af 
stævnerne. 
 
Det er endnu uafklaret om vi deltager i Junior VM i Rusland i sidste halvdel af september. 
 
De "hårde" træningssamlinger i weekenden fortsætter i 2015. Jeg forventer igen at afholde 4, og 
har et ønske om igen at tilknytte kapaciteter som GM Curt Hansen, GM Allan Stig Rasmussen og 
IM Klaus Berg.  Jeg har allerede truffet aftale med GM Andrej Maksimenko fra Polen om deltagelse 
også. I lighed med seneste træningssamling vil der blive åbnet op for at "talentfulde juniorer" kan 
deltage. 
 
Jeg håber også at der i forbindelse med en af træningssamlingerne kan etableres en match som 
sidste år mellem juniorer og seniorer, hvor ungdomsholdet ar revanche til gode! 
 
 
Med venlig hilsen 
Ungdomslandstræner DSU 
Mads Boe 
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