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Danmark havde to spillere med ved det individuelle EM i Jerusalem i februar/marts – nemlig den 

rutinerede stormester og mange gange danmarksmester Sune Berg Hansen og den talentfulde junior 

Mads Andersen. Begge endte midt i feltet, men EM er også exceptionelt stærkt – og det er præcis 

derfor, det er så vigtigt at være med. Tidligere er EM blevet noget nedprioriteret herhjemme, men 

det har jeg lavet om. Fra nu af er Danmark altid repræsenteret. Dels er EM vor tids VM-

kvalifikation, og selvfølgelig skal vores bedste spillere have chancen for at gå videre til World Cup, 

og dels så er turneringen som nævnt utrolig stærkt besat, hvilket betyder, at vores spillere kommer 

op imod nogle absolutte topmodstandere af en kaliber som man normalt kun kan møde på 

landsholdet. Det skulle gerne modne og hærde og udvikle. OL i Tromsø viste tydeligt, at den 

danske elite havde det meget svært imod +2600 folk. Det var en tendens, som blev bekræftet i 

Israel, hvor både Sune Berg og Mads Andersen (lidt forenklet) tabte til de gode og slog de dårlige – 

facit var tilsammen en remis og otte(!) tab til 2600-folk. 

 

OL i Tromsø blev en skuffelse. Danmark var seedet som nr. 40 og sluttede blot som nr. 61. Jeg tror 

vi alle sammen – og det gælder både spillere og holdleder – kunne have gjort det bedre, men tallene 

lyver ikke. Vi var gode til at slå de dårlige hold, men tabte mod alle de gode. Og når man så dvæler 

et øjeblik ved startseedningen, så er det den nye virkelighed. Holder Danmark niveau, bliver vi nr. 

40! Der er mange, som har overhalet os, det er et faktum. 

 

Men vi skal op igen og spille med, hvor det er sjovt. Det er ikke sikkert, det sker fra den ene dag til 

den anden, men der skal arbejdes målrettet på det. Deltagelse ved det individuelle EM er bare et 

lille skridt på vejen, men det er vigtigt. Vi skal også have endnu bedre forberedelser næste gang. Og 

næste gang bliver hold-EM i Reykjavik til november. Det er det gode: der kommer altid en ny 

chance for at lave noget godt! Jeg håber at kunne præsentere et spændende og stærkt dansk 

landshold. Det bliver i hvert fald årets sportslige højdepunkt for eliten. 

                                                                          Lars Schandorff 
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