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Første omgang af elitetræningen finder sted i weekenden den 24. april til den 26. april. GM Curt 
Hansen og GM Maksimenko står for træningen af de 10 deltagere. Curt har dog fri om søndagen, 
hvor jeg overtager. I den forbindelse udsender jeg til brug denne dag et spørgeskema til de unge 
talenter omkring træningsvolumen i dagligdagen og de unges træningsmetoder, som vil danne 
udgangspunkt for dialog om søndagen.  
  
Den sidste weekend i maj arrangeres der igen i samarbejde med seniorchef Bent Sørensen match 
mellem seniorer og juniorer over 8 brætter. Arrangementet finder sted i Chess House, og der 
bliver live-dækning på arrangementet. Dagen inden er der indlagt en ekstra omgang elitetræning, 
hvor IM Klaus Berg og undertegnede står for undervisningen. 
  
Anden omgang af elitetræning finder sted i weekenden den 5. juni til den 7. juni. GM Lars 
Schandorff og GM Curt Hansen står for undervisningen denne gang.  
  
Præstø Skaklejr genopstår efter et enkelt års pause! Den initiativrige klub har fået nye lokaler, så 
det giver igen mulighed for at afholde dette succesfulde arrangement. Der bliver invitereret 16-20 
spillere, som fortrinsvis vil være dem der normalvis ikke er med i elitetræningsmodulerne, og som 
spiller i U12 + U14. Det er vist lidt et gammelt hængeparti der nu indfries! Jeg forventer at 
landstræner Lars Schandorff kigger forbi til foredrag, og FM Tom Petri er indtil videre hyret til 
undervisning. Præstø lejren finder sted fra den 12. juni til den 14. juni. 
  
Tredje og formodentligt sidste omgang af elietræningen i 2015 finder sted i weekenden den 21. 
august til den 23. august. Igen underviser GM Lars Schandorff og GM Curt Hansen. I lighed med 
sidste år er det en weekend, hvor der er fri tilmelding udover de faste 10 i elitegruppen. Prisen for 
deltagelse er 300 kr. Sidste år deltog der samlet 24 talenter i dette arrangement. 
  
Vi stiller med hold til EM i Porec (Kroatien) fra den 19. september til den 30. september. Jeg rejser 
selv med som holdleder/træner. Hovedvægten af udtagelser vil ligge på dette stævne, hvor også 
der forhåbentligt kommer et par af pigerne med. I skrivende stund er det yderst usikkert at vi 
stiller med spillere i U08 + U10. I lighed med de sidste 3 år fremstilles der igen i år træningsdragter, 
som også kommer i "udsalg" gennem en af mine nyhedsmail i løbet af året.  
  
Også til VM i Halkidiki (Grækenland) fra den 24. oktober til den 5. november er vi repræsenteret. 
Jeg forventer dog ikke selv at rejse med til dette stævne, men vil selvfølgelig finde en substitut.  
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Oprindeligt havde jeg kig på U-OL, som var planlagt til at blive afholdt i Tblishi (Georgien) men 
efter at stævnet er flyttet til Mongoliet er det mindre attraktivt! Jeg leder efter et alternativ. Mere 
herom senere.  
  
På falderebet er det vigtigt for mig at tilkendegive at jeg har været yderst tilfreds med samarbejdet 
med Lars-Henrik Beck Hansen gennem de seneste 3½ år, som har været kendetegnet ved gensidig 
tillid. Jeg ser også frem til et godt samarbejde med den kommende formand for Dansk Skak Union.  
  
  
Med venlig hilsen 

  
Mads 
 


