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Ad HB-mødet 12/2 2017, punkt 5 og 6: Notat om spilledagene i ligaen og divisonerne 

Jeg vil gerne redegøre for nogle ideer om berammelsen af spilledage for ligaen og 1. og 2. division. 

Før den igangværende turnering blev det efter grundig overvejelse og en meget kneben afgørelse 

besluttet at skabe et vist – men ikke fuldstændigt – sammenfald af spilledage for ligaen og 

divisionerne. 

I lyset af den betrængte kalender, herunder hensynet til holdturneringer i nabolande, 

seniorturneringer mv, der gør det meget svært at finde optimale spilledage, bør vi på ny overveje, 

om der ikke skal skabes et fuldstændigt sammenfald. Flere turneringer, herunder på 

ungdomsfronten, kolliderer på nuværende tidspunkt med divisionerne, og hermed som regel også 

med Mesterrækken i 2., sydjysk, 8. og 9. hovedkreds, der spiller på de samme søndage. Senest har 

holdturneringen kollideret med den attraktive turnering i Bad Zwischenahn, hvor 34 danskere 

deltog, herunder ganske mange, der ellers skulle have spillet holdskak søndag den 29, januar. 

Følgende forslag tager samtidig højde for en række af de transportmæssige spørgsmål, der drøftes i 

relation til Skakligaen, hvor det er ejendommeligt, at i nogle tilfælde spiller naboklubber mod 

hinanden under dobbeltrunder i den anden ende af landet. Med hensyn til Skakligaen er det 

følgende et forslag, som jeg blev opmærksom på, at IM Jacob Carstensen havde bragt frem på 

debatforum: 

I denne sæson – og formentlig også den næste – er der 5 sjællandske og 5 jyske hold i Skakligaen. 

Dette taler klart for følgende model: 

De første 5 spilledage spilles udelukkende mod klubber fra samme område. Der skal bruges 5 

søndage, men da der er en oversidder i hver runde, spiller hver klub kun 4 af de 5 søndage. Efter 

disse 5 søndage er tabellen udjævnet, så alle hold har spillet 4 kampe. 

Derefter spilles de næste 2 runder samlet en lørdag kl. 14 og søndag kl. 10, f.eks. i 

Københavnsområdet, hvor alle klubber har modstandere fra modsatte del af landet. 

Endelig spilles de 3 sidste runder samlet en weekend fredag kl. 18, lørdag kl. 14 og søndag kl. 10, 

f.eks. i Østjylland, hvor alle klubber har de resterende 3 modstandere fra modsatte del af landet. 

Skakligaklubberne får herved hver kun 1 meget lang rejse pr. sæson. 

1.og 2. division spiller de 7 søndage, hvor ligaen også spiller. Dette opfylder også et udtalt ønske fra 

nogle klubber om ikke at skulle bruge flere lokaler og kampledere end nødvendigt. De hovedkredse, 

hvor Mesterrækken spiller om søndagen, kan af de samme grunde bruge de samme søndage. 

Herved opnås også (næsten), at ligaklubbernes andethold ikke stiller op med meget forskellig 

styrke, alt efter om deres førstehold er i aktion samme dag. 

Hensynet til at spillere fra 1. og 2. division og visse Mesterrækker afskæres fra at følge Ligakampene 

live på nettet, men må nøjes med streaming søndag aften, må vige over for de fordele, der opnås.   

 

Morten Fabrin, formand for 9. hk. 

mailto:fabrinmorten@mail.dk


 

 

 

  

     


