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Forslag til ny 
holdturneringsstruktur 

På hovedbestyrelsesmødet d. 4. november 2012 blev det besluttet, at der skulle 
nedsættes et udvalg, der skulle komme med et forslag til en ny holdturneringsstruktur. 

Beslutningen var udmøntningen af drøftelserne fra seminaret dagen før omkring 
divisionsturneringen og holdturneringerne i særdeleshed. 

Tidsplanen kan være: 

HB-mødet i februar 2013: Forslag fremlægges og drøftes 

HB-mødet i påsken 2013: Forslag drøftes igen, efter at der er indarbejdet 
ændringsforslag fra forrige HB-møde 

HB-mødet i august 2013: Forslaget skal til endelig afstemning – hvis forslaget 
vedtages, skal de enkelte hovedkredse i gang med at 
foretage evt. nødvendige ændringer i deres reglement for 
hovedkredsens holdturnering, og 
divisionsturneringsudvalget skal i gang med at lave forslag 
til nyt reglement for divisionsturneringen. 

Forår 2014: De enkelte hovedkredse har et nyt 
holdturneringsreglement klar. Hovedbestyrelsen vedtager 
et nyt reglement for divisionsturneringen. 

Efterår 2014: Divisionsturneringen og hovedkredsenes holdturneringer 
afvikles efter den nye struktur. 

Forslaget til ændring af holdturneringsstrukturen går ganske enkelt ud på at lave fri tilmelding til 
divisionsturneringen og dermed desuden oprette nogle ”vandtætte skotter” mellem 
hovedkredsturneringen og divisionsturneringen.   

Alle klubber kan herefter tilmelde et divisionshold uafhængig af spillestyrke. Kvalifikationsrækken 
vil omfatte alle de hold i divisionsturneringen, der ikke er direkte kvalificeret til skakligaen, 1. 
division eller 2. division. Hvis der med tiden tilmelder sig væsentlig mere end 64 hold til 
kvalifikationsrækken, kan det måske være en ide at skyde en 3. division ind i mellem 2. division og 
kvalifikationsrækken. 
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Divisionsturneringen vil fremover bestå af følgende: 

 10 hold á 8 spillere i Skakligaen 

 16 hold á 8 spillere i 1. division 

 32 hold á 8 spillere i 2. division 

 Ukendt antal hold á 8 spillere i kvalifikationsrækken 

 

Disse hold spiller efter de regler, vi kender i dag i divisionsturneringen – dog således at 
nedrykkerne fra 2. division fremover rykker ned i kvalifikationsrækken. Oprykkerne til 2. division 
findes i kvalifikationsrækkerne, og udgangspunktet er stadig, at der skal være 8 oprykkere til 2. 
division og 8 nedrykkere til kvalifikationsrækken. 

Da der altid vil være et ukendt antal deltagende hold i kvalifikationsrækken år for år, skal der 
udarbejdes et regelsæt, som tager stilling til denne problematik. 

Nedenfor ses et eksempel på den nye divisionsturnering – her ganske vist med 8 grupper i 
kvalifikationsrækken – i praksis vil der måske blive flere. Grupperne skal i lighed med principperne 
i dag inddeles efter geografiske hensyn, og ligesom i dag vil der ikke blive taget hensyn til 
Storebælt. 

 

Det er tanken, at alle grupperne skal spille efter principperne i den nuværende divisionsturnering – 
altså søndagskampe og med betænkningstid som i divisionsturneringen i dag. 

Der påtænkes ikke andre ændringer i divisionsturneringsreglementet bortset fra nødvendige 
tilretninger. 
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Det er tanken, at der skal skabes 2 separate holdturneringer, som skal fungere uafhængigt at 
hinanden. Dette gøres ved blandt andet at fjerne den automatiske oprykning fra hovedkredsene til 
divisionsturneringen og i stedet give fri tilmelding til kvalifikationsrækken i divisionsturneringen. 

Der opleves i stigende grad problemer med, at klubberne ikke kan stille med 8 mand til 
søndagskampe, og dermed har hovedkredsene problemer med at skaffe en fuld mesterrække med 
en dårligere holdturnering til følge for de klubber, der kan stille med et 8 mands hold. Ved at lave 
fri tilmelding er der ikke længere problemer i hovedkredsene med hold, der ikke ønsker at rykke 
en række op, idet man enten ikke ønsker at spille om søndagen eller ikke kan stille med 8 mand. 

Ved at lave ”vandtætte skotter” mellem divisionsturneringen og hovedkredsenes holdturneringer 
er der heller ikke længere nogen grund til at lave regler om, at man kun kan være tilmeldt et hold. 
Da der nu er tale om 2 forskellige turneringer, kan spillerne uden problemer spille både i 
divisionsturneringen og i hovedkredsens holdturnering. 

Ved at lade alle spille deltage i hovedkredsturneringerne, skulle der alt andet lige blive flere 
spillere i hovedkredsturneringen.  

 

Eksempel på struktur på hovedkredsturneringen i hver af de 9 hovedkredse. 

 

Hvis man laver et nogenlunde ens reglement i alle hovedkredsene, vil der være taget højde for 
flere scenarier i fremtiden – f.eks. kan klubber i yderkanten af den ene hovedkreds uden 
problemer deltage i holdturneringen i nabohovedkredsen, uden at der skal laves om på 
holdstørrelser m.v. Der vil heller ikke være kompatibilitetsproblemer i forbindelse med en ny 
struktur i forhold til holdturneringerne. 
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Forslag til gennemgående elementer i den enkelte hovedkreds’s holdturnering. 

 4-mands hold 

 Der spilles på hverdagsaftener 

 Betænkningstiden er 90 min/40 træk +30 min til resten samlet spilletid = 4 timer 

 Der stilles op efter styrkeliste. Klubber med divisionshold bruger samme styrkeliste til 
begge holdturneringer 

En af fordelene ved den nye struktur vil være at der bliver nogle nye muligheder for 
hovedkredsmesterskaber for klubhold og bymesterskaber for klubhold – det sidste vil nok være 
koncentreret omkring København, Aarhus, Aalborg og Odense. 

Ved at spille med 4-mandshold vil det gøre lettere for alle klubber at være med, ligesom denne 
holdstørrelse vil gøre holdskakken til en mere social begivenhed samt give færre praktiske 
problemer. 

4-mandshold er en passende størrelse til 1 bil og endelig vil 4-mandshold give dobbelt så mange 
hold og dermed også bedre muligheder for at inddele holdene i homogene grupper 
styrkemæssigt. 

Hvert regionsmesterskab er en begivenhed for sig. 

Ved at spille på hverdage signalerer man at der er tale om en anden holdturnering i forhold til 
divisionsturneringen. 

Der vil være en dispensationsmulighed for at tillade lørdagskampe, men ellers må 
”midtvejskampe” være løsningen på afstandsproblemet. Afstandsproblemet skønnes dog kun at 
være aktuelt i øverste række. 

Flere hold vil som udgangspunkt altid give kortere afstande. 
 


