
Status på divisionsturneringen 2017/2018 

Nyborg, den 8/11 2017 

Stort set alt er klappet og klar til divisionsturneringen 2017 / 2018. 

Som nybegynder i DSUs holdturneringssystem var jeg spændt på arbejdsgange, procedurer og teknik i 

forbindelse med oprettelsen af dette års holdturnering. Det er min opfattelse, at systemet var hurtigt lært – 

men også at der stadig er enkelte skønhedspletter på mit arbejde. 

Klubbernes styrkelister skulle være undertegnede i hænde senest den 22. oktober 2017, hvilket er samtidig 

som sidste sæson – men tidligt i forhold til, at 1. runde først spilles den 18. – 19. november 2017. Jeg har i 

egne noter skrevet, at 2 – 3 uger i fremtiden må være en passende indleveringsfrist på styrkelisterne. 

Alle styrkelister var på plads rettidigt, og i skrivende stund mangler der kontaktoplysninger fra 11 hold 

fordelt på 8 klubber. 

Jeg har givet på nuværende 4 dispensationer, til at måtte bruge spillende kampledere gennem hele 

sæsonen. Ordlyden af dispensationerne kan læses under de enkelte divisioner. Disse er givet til 4 hold fra 

Østdanmark – det er min opfattelse, at de 3 af dispensationerne er en fortsættelse af tidligere års 

dispensationer, mens den sidste klub er nyoprykket i divisionerne. 

For en ordens skyld skal det nævnes, at én af klubberne er i gang med at uddanne skakdommere – man 

deltog i hvert tilfælde på dommerkursus i 1. hovedkreds tidligere på året. 

Jeg ser gerne en klar tilkendegivelse fra HB angående brugen af dispensationer, da jeg er af den opfattelse 

at har man en regel om kampledere, så skal denne regel også overholdes – gerne i 95% af tilfældene og 

divisionsturneringslederen skal vise smidighed i de sidste 5%. 

En anden sag – K41 2 trak deres hold i 2. division blev efter min opfattelse løst særdeles hurtigt, da BMS 2 

hurtig var klar til at overtage den ledige plads. 

Den sidste beslutning der indtil nu er taget, er en beslutning om at rykke en kamp på Bornholm en time 

frem, så der her er kampstart kl. 11.00. Denne beslutning kom efter ønske fra begge klubber i holdkampen. 

Siden styrkelisterne er blevet låst er der tilføjet 3 spillere til styrkelisterne – disse er alle blevet låst i 1. 

runde og klubledere er orienteret om dette. 

På divisionsturneringssiden har jeg lavet en nyhed om støttemuligheder for hold med behov for 

overnatning i mere end ét weekendarrangement i skakligaen.  

Jeg vil op til turneringsstart komme med enkelte smånyheder f.eks. om turneringskomite. 

 

Med venlig hilsen 

Hans Milter Pedersen 

Divisionsturneringsleder 


