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Flytning af gamle hovedkredsholdturneringer 
 
Som aftalt i telefonen for nogen tid siden, er her et lille skriv om flytningen mv. 
 
DSU har taget et nyt holdsystem i brug for nogle måneder siden. Hidtil blev der anvendt et 
system, som jeg havde lavet. 
Det blev hostet af mig. 
 
Af hensyn til historien er det jo bedst af gemme de gamle turneringer. Da jeg ikke har 
noget med DSU at gøre mere, vil jeg gerne slippe af med disse data.  
 
Poul Jakobsen og Henrik Mølvig har aftalt, at det kan flyttes til Xtracons server og at jeg 
skulle henvende mig til supporten for at få den fornødne plads til rådighed. 
 
I forvejen er de gamle divisionsturneringer (årene 2006/2007-2014/2015) placeret hos 
Xtracon. 
 
Af historiske grunde - da det startede med en hovedkreds og så efterhånden omfattede 
næsten alle - er der anvendt et domæne pr. hovedkreds. 
 
Det drejer sig om følgende domæmer: 
www.2hkhold.dk 
www.fsu-hold.dk 
www.holdskaksyd.dk 
www.6hkhold.dk 
www.7hk.dk 
www.8hkhold.dk 
www.9hk.dk 
 
Domænerne behøver ikke at blive redelegeret nu, men kan blive det når data er på plads. 
 
Hovedkredsene har meget forskellig størrelse, da nogle omfatter mere end 10 mår, medens 
andre kun 2-3 år. 
 
Alle består af et antal scripts og 1 eller flere MySQL-databaser. 
 
Jeg vil gerne have et sted hvor jeg kan placere scriptene -altså 7 steder. Databaserne mener 
jeg vi kan placere hvor divisionsturneringen er placeret. 
 
Det vil være det smarteste at der kan anvendes samme bruger/password til FTP og 
database-adgang, som anvendes ved divisionsturnerongen. Dels af hensyn til mig ved 
flytningne, dels af hensyn til at DSU evt. skal have fat i data mv. på et senere tidspunkt. 
 
I alt behøver jeg nok ca. 1 GB-plads (scripts + MySQL-tabeller til sammen). 
 
Jeg flytter selv data og scripts - når jeg har fået OK- , da der skal laves nogle få ændringer 
for at kunne køre samme sted som divisionsturneringen. 
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Jeg vil gennemgå databaserne (også divisionsturneringen) og slette unødvendige tabeller, 
da systemet jo kun skal anvendes til at sikre historikken. Derfor må man også regne med at 
systemet ikke vil blive anvendt ret meget og belastningen sikkert er meget begrænset. 
 
Så snart jeg har fået grønt lys, går jeg i gang med flytningen. Det tager nok en lille uge før 
jeg har fået flyttet og testet det hele 
 
Til sidst fjerner jeg også de forskellige backup-databaser, der ligger vedr. 
divisionsturneringen. 
 
Alt-ialt skulle der gerne kunne frigives mange Mbytes ved det. 
 
mvh 
 
Verner 
 
 


