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Status fra Juniorlandstræner 

 

For femte gang arrangerede jeg en tur til Bad Zwischenahn. Denne tur har kammeratskabet i 

højsædet, men sportsligt set er turneringen nu også ganske interessant. Denne gang var vi omkring 

30 deltagere og havde en rigtig god forlænget weekend.  

 

I starten februar måned arrangerede jeg en rigtig vellykket træningslejr på Tjele Efterskole i 

samarbejde med Allan Stig Rasmussen og pigetræner Peter Grove. 40 talentfulde spillere deltog. 

Skolen betalte alleomkostninger, men håb om at der skulle være nogle af deltagerne der kunne være 

interesseret i et efterskoleophold. 

 

I slutningen af februar blev den første portion, af de ekstraordinære midler vi er blevet tilført, brugt 

på en turnering i Jurmala i Riga. Jesper Søndergaard Thybo, Martin Percivaldi, Jonas Bjerre, Filip 

Boe Olsen og Mikkel Manosri Jacobsen deltog i tre lukkede grupper arrangeret af GM Alexei 

Shirov. Jesper Søndergaard Thybo lavede norm og Jonas Bjerre var tæt på. GM Jakob Vang Glud 

var rejseleder og caoch på turen. 

 

Jeg har endnu ikke lagt mig fast på den næste turnering, men der er ønske fra spillerne om, at det 

bliver på den anden side af sommerferien når eksamen er overstået.  

 

I slutningen af maj laver jeg et lille sjovt arrangement, hvor vi spiller "landskamp" med et hold fra 

Nordtyskland over 4 brætter. Udover hurtigskak og lyn skal der kæmpes i opgaveløsning, spil i 

konkrete stillinger og fodbold! 

 

Sidste år havde vi besøg af GM Jussupow til elitetræning og i år er det den gamle 

verdensklassespiller GM Zoltan Ribli fra Ungarn der kommer til træningssamling i juni måned. 14 

unge talenter er inviteret med. 

 

Jeg er i dialog med formanden for Præstø Skakklub om en gentagelse træningslejren i juni måned. 

Det bliver i givet fald  fra fredag den 9. juni til 11. juni. Der er velvilje (som altid - men lidt 

problemer med lokaler) men mon ikke vi igen kommer derned. Denne gang vil lejren være for de 

bedste i segmentet U08-U10 og U12.  

 

I midten af august deltager vi det meget stærke EM for hold i Polen. Martin Percivaldi, Jesper 

Søndergaard Thybo, Jonas Bjerre og Mikkel Manosri Jacobsen repræsenterer Danmark. Tavs Bjerre 

er holdkaptajn. 

 

VM afholdes i Sydamerika på ca. samme tidspunkt, og her deltager John Christopher Christensen 

fra Silkeborg. John er også udtaget til EU-mesterskabet i Mureck i starten af august, så han får en 

travl og spændende skaksommer! 
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Fra den 3. september til den 14. september rejser vi en delegation på 15 spillere til EM i Rumænien, 

som er årets store internationale begivenhed. Der er lige blevet bevilget 6000 kr. fra den private 

juniorfond til to af de næstbedste, som dermed også kommer afsted.  

 

Til Junior VM i Italien er udtaget Martin Percivaldi og Freja Vangsgaard.  

 

Jeg har endnu ikke lagt mig fast på træningssamlinger i efteråret, men forventer at lave 2 stk. 

Jussupow er interesseret i genbesøg, så jeg lander forhåbentlig en aftale med ham.  

 

Med venlig hilsen  

 

Mads 

 


