Talentlejr veloverstået!
Fra Præstø Skakklubs hjemmeside, Morten Frank Jensen:
Præstø Skakklub var fyldt til bristepunktet i den forgangne weekend. Vi var igen vært
ved en træningslejr for Landstræner Mads Boe og hans ungdomstalenter. Fredag sen
eftermiddag ankom 20 unge U12 til U16 sammen med nogle forældre og trænere. Efter
aftensmad stod den på træning med IM Nicolai V. Pedersen, FM Tom Petri. Lørdag var
der fuldt hus. Først et lærerigt foredrag med GM Lars Schandorff. Efter frokost stod den
på holdkamp mellem Præstø & Venner mod talenterne. Holdkampen var over 20 brætter
og blev sendt live på DSU. Efter holdkampen blev der spillet fodbold indtil aftensmaden
blev serveret. Efter aftensmaden var der igen holdkamp, denne gang mod de 3 trænere.
3 simultanholdkampe med 30 min. betænkningstid. Resten af aftenen var der dømt fri
leg. Søndag var der gennemgang af holdkampens partier efter morgenmaden. Efter
frokost stod den igen på hård træning. Vi sagde farvel og på “måske” gensyn.
Der skal lyde en stor tak til medlemmerne af Præstø Skakklub, vores venner som hjalp
os i holdkampen, Ivan P. Madsen for at være Dommer ved holdkampen samt Poul
Jacobsen for det store arbejde i forbindelse med livedækningen af holdkampen.
Fra DSU hjemmeside herom:
Præstø træningssamlingen blev en ligeså stor succes som sidste år.
GM Lars Schandorffs foredrag lørdag formiddag var meget inspirerende. Lars startede
med at spørge, hvilken af sorts brikker der er den dårligste i udgangsstillingen. Vi blev
enige om, at det største problem var løberen på c8 (den franske løber). Lars gennemgik
instruktive partier, hvor hvid netop spillede mod den dårlige løber.

Alle talenterne foran Præstø SFO (foto: Mads Boe)
Holdmatchen endte igen i år med en kneben sejr til Præstø & venner. Matchen blev
spillet over 20 brætter og endte med 10½-9½. Se enkeltresultater på www.pskakklub.dk, hvor der også er billeder m.m. fra weekenden. I analyserne af partierne
efterfølgende var der en del af partierne, hvor løberen på c8 var kommet i problemer....
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Præstø & venner mod talenterne (foto: Lars-Henrik Bech Hansen)
Udover matchen om lørdagen bestod programmet af undervisning ved IM Nicolai V.
Pedersen, FM Tom Petri og undertegnede. Derudover blev der selvfølgelig tid til fodbold,
hvor 20 unge talenter knebent slog 7-8 forældre/trænere! Lørdag aften blev der spillet
holdmatcher i hurtigskak mod trænerne.
Herfra skal lyde en stor tak til Præstø Skakklub for endnu engang at have gjort det til en
fantastisk god weekend. Formand Morten Jensen har allerede inviteret os til at komme i
2014!
Mads Boe
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