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Kvindelandsholdet 2020 

Den specielle situation i Danmark og resten af verden har også ramt det danske kvindelandshold. Det 

oprindelige program for 2020 med træningslejr, træningssamlinger og individuel træning har således været 

genstand for gentagne justeringer. De sidste ændringer er formentlig ikke set endnu, men udgangspunktet 

for planlægningen er nu DM i efterårsferien 2020 og OL i 2021. 

 

Træningssamlinger 

Årets første træningssamling blev afholdt 1-2 februar i København. Temaet på samlingen var tematiske 

midtspilsplaner, og er i forlængelse af tidligere samlingers temaer med træning i grundstrukturer. Denne 

gang var fokus vendt med den mere taktiske del.  

 

Der er indgået aftale med GM Boris Chatalbashev om 3 samlinger i 2020, men de 2 sidste var oprindeligt 

planlagt frem mod OL. Da denne er aflyst, samtidig med at al fysisk turneringsskak er aflyst, er det besluttet 

at udskyde samlingerne. Næste samling er nu sat til 26-27 september, og sidste samling bliver først planlagt 

efter skakverden er åbnet op igen. 

 

Online skak 

I fraværet af fysisk skak har vi søgt mod nettet. Den oprindeligt planlagte samling i maj blev derfor erstattet 

med en online holdkamp mod de andre nordiske nationers kvindehold. Der var stor tilslutning fra alle 

nationerne, og det er tydeligt at kvinderne på landsholdet ikke har mistet konkurrencegenet. Der var længe 

tæt løb mellem os og Norge om guldet, men i sidste ende måtte vi tage til takke med sølv. 

 

Sidste samling før OL var planlagt til 11-12 juli. Nu har vi i stedet arrangeret en ny online kamp d. 11. juli og 

ser frem til dette. Det er sjovt, intensivt og fastholdende, men ikke desto mindre er der efterhånden stor 

længsel efter ”rigtig” skak, så vi krydser alle fingre for at tingene flasker sig. 

 

DM 2020 
Der var stor tilslutning til DM i påsken. Vi håber alle forholdene tillader afholdelse i efterårsferien, hvor der 
også forventes stor tilslutning. Dette er nu blevet baseline i planlægningen af træningssamlinger og 
individuel træning. 
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