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Ungdomslandstrænerens beretning for første og andet kvartal 2020 
 

Roquetas 

Jonas Bjerre startede året med et flot resultat i den stærke spanske turnering Roquetas, hvor han 

uden at tabe et eneste parti lavede en præstation på over 2600. Dette var nok til en meget stærk delt 

3.plads. Kort efter hjemkomst blev Jonas også udnævnt til Årets Skakspiller i Danmark for første 

gang – en meget velfortjent og suveræn sejr. Her kan også nævnes at to talenter mere nåede top 10 

listen – Filip Boe Olsen fik en 4.plads og Ellen Fredericia Nilssen en 7.plads.  

Nordisk for ungdom 

Danmark var i år vært for det præstigefuldte mesterskab Nordisk for ungdom – Nordic Youth Chess 

Championship. Hotel Fredericia var et populært og meget velegnet sted for en turnering af denne 

slags. Danmark havde 10 deltagere med fordelt på 5 aldersgrupper, som alle flot havde kvalificeret 

sig fra Ungdoms DM i oktober måned. Danmark var meget tæt på flere medaljer, men til sidst endte 

det med kun én – den var til gengæld af guld! Vitus Bondo Medhus fra Evans vandt som 

ratingfavorit den yngste gruppe på sikker og elegant vis. Jeg var med som kommentator under 

turneringen. 

FIDE kongressen 

Ved FIDEs kongres nummer 90 i Abu Dhabi fik hele to fra talenttruppen nye titler. Jonas Bjerre 

blev udnævnt til GM og Filip Boe Olsen blev udnævnt til IM. Jonas Bjerre satte med det en solid 

dansk rekord med at blive den yngste danske GM’er nogensinde! 

Hamburg 

En af de sidste danskere der nåede at fuldføre en turnering inden Coronaen tog fat, var den meget 

aktive Filip Boe Olsen. Han spillede New Chess Brains Event stormesterturnering i Hamburg, hvor 

han godt nok var seedet sidst som nummer ti. Han gjorde dog sit seedningsnummer til skamme og 

kom på en flot 3.plads! 

Træningssamling 

I weekenden 13.-15.marts var der planlagt en træningssamling for de ældste topjuniorer i 

København. Jeg havde sikret ingen ringere end GM Jacob Aagaard, kendt som en af verdens 

absolut bedste trænere. Han skulle flyve ind fra Skotland den 12.marts. Danmarks statsminister ville 

det dog anderledes, og vi fik – ikke mindst pga. Jacobs velvillighed og omstillingsparthed – på 

lynhurtigt vis lavet træningen om fra fysisk til online. Det blev en stor succes, og en meget lærerig 

oplevelse. Vi havde den sidste dag stor fokus på hvordan man selv kunne arbejde videre med sin 

skak under krisen. 

 

Coronakrisens indflydelse 

Som nævnt de forrige afsnit, blev ungdomsskakken et af de første områder berørt af coronakrisen. I 

modsætning til træningssamlingen med GM Aagaard, er der mange ting der er blevet aflyst eller 

udsat.  

En træningssamling for de yngre talenter (der var planlagt til 24.-25.april i Aarhus) blev desværre 

udsat på ubestemt tid, og derudover en masse turneringer, ikke mindst DM i påsken, hvor der 

forventedes stor deltagelse af talenterne er ikke blevet afholdt. Udtagelserne til efterårets store 

ungdomsturneringer var planlagt til at ske netop efter DMs afslutning, men måtte denne gang ske 

med et mindre datagrundlag.  

Det positive er selvfølgelig at de unge holder sig godt i gang over internettet, hvor flere flotte 

turneringer er blevet afholdt – og der også bliver både spillet og trænet udover disse turneringer.  
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Det første uofficielle DM i onlineskak for ungdom blev arrangeret af Boca Juniors og havde hele 

106 deltagere. Her vandt IM Filip Boe Olsen, Skanderborg, U20 gruppen, Oscar Veiergang, Skak 

for sjov, U15 gruppen mens Emil Zander, Kjellerup vandt U10 gruppen.  

København Open i onlineskak samlede 150 spillere, hvoraf en stor del var juniorspillere. 

Landstræneren formåede selv at vinde den øverste gruppe, men allerede på delt 3.plads kunne man 

finde to af ungdomstalenterne Casper Liu og John Christopher Christensen. Der var derudover god 

deltagelse i børnegrupperne Basis, Begynder og Klar Parat.  

DM i lyn på nettet blev også domineret af ungdommen. GM Jonas Bjerre blev en klar vinder, og IM 

Filip Boe Olsen fik bronzen.  

Jeg håber meget på at vi snart får gang i traditionel skak, og ikke mindst at efterårssæsonen kan 

forløbe nogenlunde som normalt. Desværre er Ungdoms-VM i Rumænien i september allerede 

blevet udsat til en ubestemt dato – og vi venter i spænding på hvordan både dette arrangement og de 

tre andre store ungdomsturneringer i efteråret bliver afholdt.  

/Rasmus Skytte 

 


