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Skakligaen spillede første dobbeltrunde den 29-30/10. K41 og Brønshøj ønskede at afvikle deres 

kamp lørdag i København for at spare en overnatning, hvilket divisionsturneringsudvalget 

godkendte. Derefter var der noget turbulens omkring spilletidspunkt søndag, da K41 ønskede at 

spille tidligst 12.30 og man i Århus forventede kl. 10.00 da det var dobbeltrunde. I reglementet står 

ikke andet om spilletidspunkt end at kampene spilles kl. 12.00 – der skal nok laves en selvstændig 

paragraf om dobbeltrunder. Jeg afsagde kendelse om spilletid kl. 12 begrundet i at Brønshøj, som 

skulle samme vej som K41 angav en rejseplan der nemt bragte holdet frem til kl. 1200. Jeg anså 

ikke at det faktum at man med færge Odden-Århus først kunne være i havn kl. 1200 for 

tungtvejende nok til yderligere flytning af kampen. TK var enig med mig. 

 

Som efterspil til dette forløb bør vi nok i divisionsturneringsudvalget afgøre, om vi vil tillade 

sådanne ændringer fremover. For der vil sandsynligvis opstå lignende situationer fremover om ikke 

hvert år så af og til, hvor det ikke rigtigt er muligt at flytte rundt, så man undgår lokalopgør i 

dobbeltrunder. På den ene side kan to hold spare en overnatning, men omkostningen er at en 

arrangør ”mangler” to hold den ene dag. 

 

Kampen mellem K41 og Nordkalotten var skemalagt til den 20/11 – men da Peter Larsen som 

senior-DM får DSU tilskud til deltagelse i senior VM ønskede K41 kampen flyttet. Kampen spilles 

desværre først den 22/1, da dette var det tidligste de to klubber kunne enes om. I 

divisionsturneringsudvalget ønskede vi en frivillig flytning af kampen da HB i februar udtalte, at 

der skulle tages hensyn til deltagelse i senior-VM, men der er ikke grundlag for at kræve kampen 

flyttet i divisionsturneringens reglement. Derfor endte det med denne løsning. 

Kampen mellem Jetsmark og Nordkalotten er blevet flyttet til København og spilles i Øbros lokaler.  

 

Ved brætterne kom Brønshøj bedst fra start med Philidor og SK68 på de to næste pladser. K41 ser 

ud til at gå en hård sæson i møde, men meget kan ske i resten af turneringen. Livedækningen var 

fin, dog havde man i Århus valgt ikke at sætte udstyr op til to kampe, da der kun var to kampe 

søndag, hvilket gav en kamp uden livedækning. 

 

 1. og 2. division har også spillet 1. runde. I den forbindelse er der pt. givet 6 dispensationer til at 

benytte spillende kampleder. De to dispensationer på grund af presserende forhold – men andre 

klubber forventer år efter år at kunne benytte spillende kampleder. Det er naturligvis ikke 

hensigtsmæssigt at kamplederen spiller, men heldigvis er der i langt de fleste kampe ingen 

problemer, især ikke med den nye betænkningstid. 

Det lykkedes desværre ikke alle hold at stille 8 mand – Haderslev 2 manglede en spiller, hvilket har 

medført en advarsel. Nogle steder var niveauet dog temmelig lavt på de nederste brætter – også i 

skakligaen.  

Indberetningerne kom i lind strøm – den sidste kort før kl. 21 i form af en fotograferet 

holdkampseddel. Der var sket det, at den eneste der kendte log-in ikke var til at komme i kontakt 

med, og det tror jeg klubben får styr på næste gang. 

 

Afslutningsvis vil jeg meddele at denne sæson er min sidste som divisionsturneringsleder. Jeg 

brugte min ferie på at tænke over forløbet med planlægning af sæsonen og at jeg ikke fandt det 

nødvendige overskud til at tackle alle de problemer, der var med særlige krav. Dertil kommer, at 

klubberne i stigende grad kommer med ultimative krav. Derfor var jeg ret afklaret efter ferien om, 

at dette bliver min sidste sæson. Jeg har nævnt dette i en mail meget tidligt i september til Tom Petri 

og igen internt i divisionsturneringsudvalget nogle uger senere. 

 

 


