
Divisionsturnering 
 
Dette vedrører på ingen måde den lokale holdturnering rundt omkring i hovedkredsene! 
 
Forud for hovedbestyrelsesmødet i februar udarbejder divisionsturneringslederen i samråd med 
divisionsturneringsudvalget et forslag til spilledatoer for den kommende sæsons divisionsturnering. 
Datoerne skal vedtages på dette møde.  
 
Ved fastlæggelse af datoerne skal divisionsturneringen blandt andet se på følgende forhold: 

 Skakligaen skal afvikles som både dobbelt- og enkeltrunder. 

 Sidste runde i skakligaen skal afvikles weekenden efter afslutningen i de øvrige divisioner. 

 Den afsluttende dobbeltrunde i skakligaen og den afsluttende runde i de øvrige divisioner skal 
afvikles som et fælles stævne for den enkelte division. 

 Der skal fastsætte dato for omkampen mellem nr. 6 i 2. division 3 og 4. 

 Der skal tages hensyn til DM i skoleskak individuelt. 

 Der skal tages hensyn til 1. Bundesliga i Tyskland. 

 Der skal tages hensyn til f.eks. OL og EM for hold ved planlægningen af datoerne i skakligaen. 

 Skakligaen og de øvrige divisioner spiller som udgangspunkt de samme weekender. 

Når divisionsturneringen er færdigspillet udarbejder divisionsturneringslederen et forslag til inddeling af 
divisionerne for den kommende sæson. Dette forsalg skal godkendes af divisionsturneringsudvalget og sker 
normalt på et møde i forbindelse med Påsketurneringen. Inddelingen i divisionerne sker ud fra rent 
geografiske hensyn. 

Når inddelingen i divisionerne ligger fast går divisionsturneringslederen i samarbejde med 
divisionsturneringsudvalget i gang med at udarbejde et forslag til program for den kommende 
divisionsturnering. Forslaget skal udarbejdes så hurtigt som muligt såldes at der kan afvikles en høringsfase 
hos divisionsklubberne, således at der foreligger et endeligt forslag til godkendelse i hovedbestyrelsen på 
mødet i august. Ved udarbejdelsen af forslaget til programmet skal der ses på følgende forhold: 

 Der skal tilstræbes en ligelig fordeling af afstandskilometerne. Der evt. arrangeres ”midtvejskampe” 
for at udligne afstandskilometerne. 

 Klubberne skal så vidt muligt have lige mange hjemme- og udekampe. 

 Det kan hensyn til farvefordelingen være nødvendigt at afvikle ”tekniske hjemme/udekampe”. 

 Der skal tages eventuelle pladshensyn til klubber med flere divisionskampe, således at de stadig 
kan være i deres spillelokaler. 

 Specielle hensyn kan evt. tages i betragtning – f.eks. ønsker om at klubbens hold har hjemmekamp 
samtidig eller ønsker om at undgå hjemmekamp i enkelte runder af hensyn til lokaler til rådighed. 

 Der skal laves aftaler med arrangører af den afsluttende runde i de enkelte divisioner. 

Når der foreligger et endeligt og godkendt divisionsturneringsprogram offentliggøres dette og 
turneringssystemet gøres klar til den kommende sæson. Divisionsturneringslederen fastsætter herefter en 
rimelig frist for indsendelse af holdopstillinger og styrkelister. 
  



Emner til drøftelse under gruppearbejdet 

 Skal der tages hensyn til andre landes holdturneringer 

 Hvordan skal tidsplanen være for tilrettelæggelsesfasen for divisionsturneringen 

 Skal der være en økonomisk udligningsordning inden for de enkelte divisioner 

 Hvordan får vi mere livedækning af skakligaen – pisk eller gulerod 


