
Jeg overtog som bekendt jobbet som divisionsturneringsleder i påsken. Den første tid har været præget af 

at der ikke foreligger en håndbog for turneringen og de sideopgaver der er og at overdragelse ikke har 

fundet sted. Der cirkulerer pt. en TK-sag som jeg ikke kender udfaldet af. Da jeg ikke er involveret i denne 

sag er det muligt, de direkte berørte har fået besked. 

Jeg har forsøgt mit bedste, men gang på gang har jeg opdaget at ”næste år” skal tingene gøres lidt 

anderledes. Det er alt fra kontakt til klubberne til min personlige planlægning af arbejdet. Jeg forestiller mig 

at jeg vil prøve at lave som minimum en stikordsliste med tidsfrister til næste år. Det skal understreges at 

udvalget har hjulpet mig en del, her skal især nævnes Peter Olsen som har hjulpet meget med skakligaen.  

Jeg tror at manglen på et turneringssystem med fungerende mail-lister har spillet ind også. Håber virkelig 

det nye system kommer til at virke efter hensigten, har desværre på grund af alle mulige forstyrrelser ikke 

haft tid til også at være en seriøs part i test af systemet.  

 

Divisionsturneringen 2015/16. 

Der blev sidst i april skrevet til samtlige divisionsklubber på de adresser der fremgik af divisionsskak.dk samt 

for nye klubber, de adresser der kunne findes på deres hjemmesider. Umiddelbart fik jeg svar fra rigtig 

mange klubber, men enkelte klubber har været tavse under hele forløbet. 

Der blev medio juli (et par dage forsinket pga. vanskeligheder med at finde en fornuftig placering) 

offentliggjort forslag til den nye sæsons turnering. Desværre fik jeg ikke angivet en svarfrist, hvilket havde 

været smart med det efterfølgende forløb i tankerne. 

Der kom ikke rigtig nogen reaktioner før primo august, hvor de første protester begyndte at komme ind. 

Jeg troede bare man samlede dem alle og behandlede dem under et – men det havde nok været mere klogt 

at være mere dynamisk i denne proces. Protesterne har medført ændringer i 2. division gruppe 2, 1. 

division gruppe 1 og især skakligaen i flere omgange. Seneste udkast til skakligaen er sendt ud mandag og 

skal efterfølgende hvis det accepteres af klubberne gennemgås for balancerede farvefordelinger. 

Spillesteder ligger fast, men muligvis ”vendes” kampens farver. 

Status for det foreliggende forslag er: 

 Vedrørende XtraComSkakliga: Indtil videre ingen protester – det nyeste forslag med ændring af 

ude/hjemme til balancering af sort/hvid fordeling har ikke været forelagt klubberne men i forhold til hvad 

klubberne har set er der kun sket ændring af farvefordeling. 

Vedrørende 1. div gr 1: Ændringer så K41 får samtidige hjemmekampe og ikke 2 ture til Fyn. K41 2 ønsker 

yderligere en hjemmekamp, da de er sat til at møde Frem i Odense som ”hjemmebane”. Frem er på grund 

af geografi tilgodeset i høj grad. 

Vedrørende 1. div gr 2: Ændret for at reducere Nørresundbys udebanekilometer. Øvrige klubber har ikke 

reageret. 

Vedrørende 2. div gr 1: Har ikke fået kommentarer, mangler at arrangere så Bornholm kan spille 

dobbeltrunde i forbindelse med 5. og 7. runde. 



Vedrørende 2. div gr 2: Frem 2 ønsker yderligere en hjemmekamp. 

Vedrørende 2. div gr 3 og 4: Ingen kommentarer modtaget. 

Ovenstående bemærkninger er udestående idet jeg ikke lige kan finde en løsning på dem.  Nordkalotten 

klager over ikke at have fået en dobbeltrunde. 

 

Ikke alle kan gøres helt tilfredse, men alle skemaer kan sandsynligvis forbedres hvis man får den rigtige ide. 

Indtil videre vil jeg fastholde, at det er et rimeligt balanceret forslag der foreligger i alle rækker. Det har 

været lidt vanskeligt at samle forskellige klubbers hjemmekampe osv., men det skulle være lykkedes nu i 

alle rækker.  

 

Europa Cup: 

Det er lykkedes at få to hold til at deltage i Europa Cup i Skopje. Team Nordea Skanderborg var meget 

interesseret fra start, men trak sig først i sommerferien. Med kort varsel fandt Jetsmark spillere og deltager 

sammen med Brønshøj, som har været klar hele tiden.  

Med lidt hjælp er alle formaliteter klaret og nu er det hele op til holdene selv. Jeg håber på gode resultater 

og titelnormer til klubbernes spillere.  

 

Med venlig hilsen 

 

Ivan Madsen 

Divisionsturneringsleder. 


