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Status fra landstræneren til HB november 2017 

 

Ved EM for hold på Kreta sluttede det danske hold som nr. 34 af 40 nationer. Vi var seedet 31, så 

nogenlunde som forventet. Vi havde et meget ungt hold afsted med hele tre debutanter. Efter et par 

sene afbud gav det mindre mening kun at fokusere på resultatet, i stedet blev det et udviklingshold, 

hvor der skulle arbejdes og læres både før og under turneringen - og forhåbentligt også efter!  

Holdet var GM Allan Stig Rasmussen, der var spillende holdleder, samt de fire unge IMere Jesper 

Thybo, Bjørn Møller Ochsner, Mads Hansen og Martin Percivaldi. De fik tilknyttet den stærke 

svenske stormester Nils Grandelius som åbningshjælp, men med den klare parameter, at hver enkelt 

spiller selv skulle lave hovedparten af arbejdet, enten alene eller sammen med sine holdkammerater. 

Det fungerede super godt. Alle spillere ydede en stor indsats i hele forløbet, så målt på det var set-

up´et en succes. 

Det var et træk på den lange bane. Hvis Danmark igen skal frem, hvor det er sjovt, kræves nok lidt 

tålmodighed. Vi har mange unge lovende spillere, så der er klart potentiale. Allerede ved OL næste 

år forventer jeg, at nogle af dem, der var på Kreta, er endnu stærkere. 

Jeg stopper som landstræner ved årets udgang, men vil anbefale, at man viderefører linjen med at 

satse på unge spillere. Samtidigt er det vigtigt at forholdene for landsholdsspillerne forbedres, så det 

også er attraktivt for de etablerede stormestre at spille. De to ting kombineret kan give os nogle 

spændende og stærke hold i de kommende mesterskaber. 

 

Lars Schandorff 

 

(Se også status fra holdkaptajn GM Allan Stig Rasmussen på skak.dk, den 9/11 d.å.) 

 

 

 

Status fra kvindelandstræneren til HB november 2017 

 

 

Det væsentligste der er sket på kvindelandsholdet siden sidst er, at Maria Vasova er indtrådt i 

bruttogruppen da hun nu er dansk FIDE medlem. Hun indgår på lige fod med de eksisterende 

medlemmer, og har udtrykt vilje til at kæmpe for en OL plads til næste år. 

 

jeg er stadig i gang med at producere materiale til Fundraising, og jeg forventer de første 

ansøgninger bliver sendt ultimo november. Det primære formål med projektet er at få skabt noget 

positiv omtale af landsholdet, og dermed gøre det mere attraktivt at forsøge at komme på det (eller 

blive). Konkret vil det være en skaktur for hele bruttotruppen til Capelle La Grande fra 3-11 marts 

2018, hvor hver enkelt deltager vil få til opgave at lave en del af et samlet indlæg til Skakbladet. 

 

Venlig hilsen 

Peter Thorsbro 
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Status fra ungdomslandstræneren til HB november 2017 

 

Der er inter nyt i forhold til seneste statusmeddelelse, i hvert fald hvad angår planlagte aktiviteter og 

arbejdsformer. 

 

Status fra pigetræneren til HB november 2017 

 

Som meddelt andetsteds stopper Peter Grove på posten ved årets udgang, så der er ikke meget at 

berette. 

 

Der afholdes et arrangement i Chess House den 11. november.   

 

 


