
Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

Divisionsturneringen – henvendelser fra Viborg Skakklub 
 
 
 
Fra: Turneringsleder - [mailto:divisionsskak@outlook.dk]  
Sendt: 28. august 2014 13:07 
Til: divisionsturneringsudvalg@skak.dk 
Emne: FW: Udkast til divisionsturneringen 2014-2015 
 
Til orientering. 
  

 
From: fabrinmorten@mail.dk 
To: divisionsskak@outlook.dk 
Subject: Re: Udkast til divisionsturneringen 2014-2015 
Date: Thu, 28 Aug 2014 11:28:41 +0200 
Kære Brian. 
 
Tak for udkastet til turneringsplan. 
 
For det første er det urimeligt at udsende planen så sent, at der kun gives 2 døgns indsigelsesfrist. 
Det levner ikke tid til at drøfte det grundigt i klubbernes ledelse og med holdet. 
 
For det andet er udkastet til 1. division, gruppe 2, uacceptabelt. 
 
Viborg Skakklub er som den eneste klub forsynet med kun 2 hjemmekampe i de 6 runder før 
fællesrunden. De 4 udekampe omfatter endvidere rejser til vore 2 fjernestboende modstandere, 
Frem og Bov. 
 
Jeg er klar over, at man bestræber sig på at ligestille klubberne mht samlet rejselængde, men dette 
er alligevel fuldstændigt mislykkedes, idet Evans, SK1968 2 og Herning er sluppet meget billigt 
med hver kun omkring  2x400 km, mens de øvrige 5 hold ligger på i størrelsesordenen 2 x 600-700 
km. Fsv angår Herning er jeg klar over, at de som arrangører af fællesrunden let kommer til at 
slippe billigere i kørsel, men dette kan ikke begrunde, at Evans og SK 1968 2 også slipper meget 
billigt sammenlignet med de øvrige hold. 
 
Hvis man vil begrunde det med Evans og Sk 1968' centrale beliggenhed, burde dette argument også 
kunne omfatte Viborg, der ligger omtrent midt i Jylland. 
 
Jeg er helt indforstået med, at der skal tages visse hensyn til de yderst beliggende hold (Aalborg, Nr 
Sundby, Bov og Frem), og det er da også hensigtsmæssigt, at Frem-Aalborg og Nørresundby-Bov 
spilles i sidste runde i Herning, men det har så den ulogiske virkning, at man bruger fællesrunden 
til 2 "lokalopgør" Viborg-SK 1968 og Herning-Evans.    
 
Endelig skal jeg pege på, at udover kilometerafstandene bør der tages hensyn til, at Viborg er den 
eneste af gruppens klubber, der ikke ligger i nærheden af motorvejsnettet, hvilket øger rejsetiden 
betydeligt. 
 
Viborg Skakklub skal derfor anmode om en ændring af udkastet, herunder navnlig således at alle 
hold får 3 ude- og 3 hjemmekampe i de første 6 runder. 
 
Venlig hilsen 
 
VIBORG SKAKKLUB 
Morten Fabrin, formand 
 

Poul Jacobsen 

Sekretær 

Brovangen 8 

5464  Brenderup 

Tlf. 4083 3616 
sekretaer@skak.dk 

www.dsu.dk  
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Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

Fra: Turneringsleder - [mailto:divisionsskak@outlook.dk]  
Sendt: 30. august 2014 11:47 

Til: Aage Dalstrup Olsen 

Emne: FW: Udkast til divisionsturneringen 2014-2015 

 

Hej Aage! 
  
Hermed yderligere kommentar fra Viborg. 
  
  
- Brian 
  

 
From: fabrinmorten@mail.dk 
To: divisionsskak@outlook.dk 
CC: hk9@skak.dk 
Subject: Re: Udkast til divisionsturneringen 2014-2015 
Date: Fri, 29 Aug 2014 06:30:56 +0200 

Kære Brian. 
 
I fortsættelse af min indsigelse af i går skal jeg henlede opmærksomheden på, at efter 
holdturneringsreglementets paragraf 8 a skulle udkastet have været udsendt til klubberne inden 
den 15. juli, og det blev først udsendt den 27/8 kl. 20.33, hvilket er en fuldstændig uacceptabel 
forsinkelse på næsten 1 1/2 måned(!) Efter samme bestemmelse skal indsigelser forelægges for 
divisionsturneringsudvalget. 
 
Jeg er bekendt med, at I er kommet i tidnød i forhold til næste HB-møde, men dette skyldes 
udelukkende sendrægtigheden hos den, der har skullet udarbejde udkastet, hvilket herefter har 
sat klubberne i en næsten umulig situation. Ikke en gang en beklagelse af den betydelige 
tidsoverskridelse fulgte åbenbart med udsendelsen. 
 
Jeg anmoder i medfør af paragraf 8 b, 2.pkt. om, at vor indsigelse forelægges for HB, herunder 
også med denne mail. 
 
Med venlig hilsen 
 
VIBORG SKAKKLUB 
Morten Fabrin, formand 
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