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Først og fremmest kan vi glæde os over, at vinteren har været meget mild og der af den grund ikke 

har været udsatte kampe indtil videre. Vi har også været forskånet for udsatte kampe på Bornholm, 

hvor der sidste år var to udsættelser på grund af dårligt vejr. 

 

Der har i denne sæson været mange spørgsmål om spilletidspunktet for dobbeltrunder. Måske er det 

en ide i næste års reglement at indføje dette i reglementet. Desuden har det knebet med at få pgn-

filer indsendt i tide. Der har været nogle problemer med at få live-dækning og enkelte klubber 

klager over omkostningerne ved dette. 

 

I skakligaen er Philidor efter 6. runde favoritter til at genvinde mesterskabet, men det bliver ikke så 

overlegent som sidste år. Det ser svært ud for K41 i bunden. Den anden nedrykningsplads bliver 

formodentlig afgjort i sidste runde.  

 

I 1. division gruppe 1 stillede Næstved op i rækkefølgen 1,2,3,4,5,6,12,9 i kampen mod 

Frederiksberg. Jeg dømte partiet på 8. bræt tabt og selv om Næstved havde en lang forklaring om, 

hvorfor de var stillet forkert op valgte jeg at idømme et strafpoint, da jeg mener fejl i 

holdopstillingen ikke kan klares med en advarsel. Turneringskomiteen gik et trin videre og dømte 

både 7. og 8. bræt tabt (hvilket dog ikke ville ændre resultatet) men ville ikke tage stilling til 

strafpoint.  Næstved indbragte sagen for skaknævnet, som afgjorde at bræt 1-7 var lovlige og partiet 

på 8. brættet tabt. Desuden at forseelsen kun kunne takseres til en advarsel. Tabel er berigtiget i 

overensstemmelse med dette. 

I denne gruppe ser BMS ud til at have afgjort spørgsmålet om førstepladsen, Tåstrup og Nr. Åby 

har et stykke vej til den frelsende sjetteplads. 

 

I 1. division gruppe 2 er Bov og Evans helt lige i toppen, Esbjerg er klart sidst og den anden 

nedrykning afgøres nok først i sidste runde. 

 

I 2. division er Furesø i føring i gruppe 1, Bornholm kan med en slutspurt udfordre. I gruppe 2 er 

Team XtraCon Køge helt overlegne som forventet og mangler 3 points i de to sidste runder for at 

være matematisk sikre, formodentlig har de allerede gjort nok. I gruppe 3 er Silkeborg og Fredericia 

helt lige. I gruppe 4 har Aalborg et klart forspring, men kan snuble. 

 

Der er efterhånden givet ca. 12 dispensationer til spillende kampleder. Den seneste anmodning kom  

6 minutter før rundestart den 29/1. HB bør nok afveje fordele og ulemper ved at pålægge klubberne, 

at der er en uddannet ikke spillende kampleder. I øjeblikket er der klubber, som tilkalder kampleder 

udefra som med nogen ret kan føle sig ”snydt”.   

 

Forslag til program følger som særskilt dokument. Hvor der er sammenfald med Tyskland er det 

angivet.  

 

 

 

 

 

 


