
Afslutning af divisionsturnering 2015-16. 
 

Divisionsturneringen er nu afsluttet, resultaterne fremgår af tabellerne. 

 

Skakligaen blev suverænt vundet af Philidor foran Team Nordea Skanderborg og Nordkalotten. 

Øbro og Bov rykker ned i 1. division. 

 

Første division gruppe 1 blev vundet af K41 1 – K41 2 og Holbæk må ned i 2. division. 

 

Første division gruppe 2 blev vundet af SK 1968 1 – her rykker Viborg 1 og Skive 1 ned i 2. 

division. 

 

2. division gruppe 1 blev vundet af BMS 1 – Sjælsø 1 rykker ned, Herlev 1 udgik undervejs, 

nærmere herom senere. Disse to hold erstattes af Allerød 1 og Nørrebro 1. 

 

2. division gruppe 2 blev vundet af  Nr. Åby 1 – Maribo  og Tårnet Svendborg rykker ned. Fyns 

oprykker er endnu ikke fundet, det andet hold bliver Præstø. 

 

2. division gruppe 3 blev vundet af Springeren, Kolding – Evans 2 og Horsens rykker ned. Ribe 

blev nr. 6 og måtte ud i omkamp mod Viby – denne blev tabt 3½-4½ og Ribe rykker derfor også 

ned. Her rykker Alssund 1 og Haderslev 2 op fra mesterrækken 

 

2. division gruppe 4 blev vundet af SK 1968 2. Aars/Nibe og Aalborg 2 rykker ud. Viby blev nr. 6 

efter nogen dramatik, se nedenfor. Her rykker Skive 2 og formodentlig Aalborg 3 op fra 

mesterrækken. 

 

I forbindelse med udsat kamp den /7/2 spørger Herlev sent den 5/2 om de kan stille med 6 mand på 

Bornholm. De får et bekræftende svar med bøn om at informere Bornholm. Lørdag den 6/2 

beslutter Herlevs holdleder så at aflyse kampen – jeg gør hurtigt opmærksom på, at jeg vil betragte 

det som udeblivelse, hvis ikke kampen kan arrangeres på et senere tidspunkt før sidste runde. Dette 

lod sig ikke gøre og jeg diskvalificerede Herlev. Herlev havde 31 spillere på styrkelisten – og der 

var ingen tegn på influenzaepedemi som hævdet af Herlev.  

 

I forbindelse med sidste runde oplevede jeg, at to klubber ikke kan håndtere styrkelister korrekt. 

Både SK 1968 1 og Aalborg 2 stillede med en spiller, som kun var tilmeldt HK-turneringen(og 

havde spillet der), men ikke divisionsturneringen. I begge tilfælde dømtes partiet tabt og der er givet 

yderligere et strafpoint i begge sager. I sagen med Aalborg havde det den beklagelige bivirkning, at 

Viby pludselig var nr. 6 og måtte i omkamp, selv om de da de kørte hjem var nr. 5. De var 

forståeligt lidt kede af at skulle spille omkamp, men fattede sig hurtigt og spillede kampen uden 

yderligere ophævelser.  

 

Reglementet skal revideres hen over sommeren. Blandt andet skal der ses på formuleringen, der 

reelt gør det umuligt for en spiller i divisionsturneringen at spille for en anden klub på HK-niveau 

selv om nogle hovedkredse har åbnet for dette. Man kunne opfordre alle hovedkredse til at åbne for 

dette – jeg havde i sæsonens løb en konkret forespørgsel fra en jysk juniorspiller, der gerne ville 

spille i 2 hovedkredse. Andre punkter der skal overvejes er 10-kamps reglen og en præcisering af, at 

den enkelte spiller må komme 60 minutter for sent på samme måde som holdene.  

 

Jeg har taget første kontakt med Philidor og Team Nordea Skanderborg om evt. deltagelse i Europa 

Cup for klubhold. Jeg håber snart at kunne tilbyde flere oplysninger end dato og sted. 

 

 

 



 

Holdturneringssystemet kører godt og der er god opbakning fra Michael Nielsen. Det har været 

meget positivt at man ubetinget kan stole på systemet selv om det er første sæson det er i drift. Der 

har vist været et problem med indberetning af en divisionskamp – dette kunne jeg så klare.     

 

 

Ivan Madsen 

Divisionsturneringsleder. 

 

 


