
Status ved afslutning. 

 

 

Kong Vinter var flink ved turneringen i år og der blev ingen aflysninger. Det lykkedes dog en klub 

at mangle to spillere i sidste runde. Holdet havde faktisk en chance for at nå oprykningsplads og 

skulle møde nr. sidst, så det var deres egen chance, de spolerede. Jeg har som praksis er givet holdet 

et strafpoint – hvilket ikke betyder noget for slutstillingen. Måske man i den situation skulle 

overveje at give klubben en bøde i stedet. 

 

Jeg har lavet forslag til gruppeinddeling, hvor man kan diskutere hvilket hold fra 

hovedstadsområdet, der skal i 2. division gruppe 2. Nørrebro spillede der i år, Tåstrup er et bedre 

valg styrkemæssigt og geografisk, men ønsker Øbro holdene i hver sin pulje kan man lade Øbro 2 

deltage i 2. division gruppe 2. 

2. division gruppe 3 har SK1968 som forslaget ser ud to hold med i samme gruppe. Ønsker SK1968 

holdene i hver sin pulje må SK1968 2 bytte plads med Silkeborg. 

 

Selve turneringen endte på følgende måde: 

 

Slutstilling i de enkelte rækker: 

Skakligaen: 

1. Philidor 47, 2. Nordkalotten 40½, 3. Brønshøj 39½ Disse tre hold kontaktes vedr. Europa Cup for 

klubhold 7/10 – 15/10 i Tyrkiet. 

Ned i 1. division må K41 og Hillerød. 

 

Der blev scoret 2 IM-normer i turneringen, Jacob Sylvan og Jesper Søndergård Thybo lavede hver 

en norm. 

  

1. division: 

Oprykker til ligaen: BMS 1 og Bov 

Nedrykkere til 2. division: Tåstrup, Nr. Åby, SK 1968 2 og Esbjerg. 

  

2. division: 

Oprykkere til 1. division: Bornholm, Team XtraCon Køge, Fredericia og Aalborg 1 

Nedrykkere til hovedkredsene: Allerød, BMS 2, Frem 2, Læseforeningen 2, Springeren 2, 

Haderslev 2, Skive 1, Skive 2, Skanderborg 2. 

Aalborg 2 og Skanderborg 2 spillede omkamp om en plads i 2. division næste sæson. Kampen endte 

4-4, Aalborg vinder på gevinst på 2. bræt, da 1. bræt endte remis. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Op mod 25% af kampene i 1. og 2. division er afviklet med spillende kampleder. Jeg var til HK-

møde i 2. hovedkreds, hvor en deltager foreslog et korps af kampledere, der mod en mindre 

godtgørelse påtog sig at dømme kampe. Sådan et korps kunne man jo overveje at danne for hele 

landet, men det kræver administration i begrænset omfang, da man skal samle kontaktoplysninger 

på kampledere, der er villige til at dømme kampe for andre klubber og offentliggøre listen. 

Klubberne kan så selv aftale med kamplederen. 

 

Philidor, Nordkalotten og Brønshøj er kvalificeret til Europa Cup for klubhold. Disse klubber bør 

min afløser nok tage fat i umiddelbart efter påske for at orientere dem om tidspunkt og sted, samt 

sikre, at eventuel ledig plads går videre til næste hold i rækken. (indtil nr. 5) 

 

Dette er så den sidste rapport fra min hånd om divisionsturneringen, det har været en interessant 

oplevelse. Det er især planlægningsfasen, der er en belastning, da klubber med ønsker om 

ændringer kan ende med at disse ønsker bliver ultimative krav og ofte forventes ændringer at blive 

offentliggjort næsten før man har fremsat kravet.  

 

Ivan Madsen 

 

 


