
Status for divisionsturneringen. 

 

XtraCon skakligaen spillede to runder i week-enden 31/10-1/11. 

Alle kampe gennemført uden problemer der er kommet til mit 

kendskab. Desværre kun live-dækning fra en enkelt kamp i Århus i 

hver af runderne. Som ventet ser Philidor ud som favoritter og i 

2. runde besejrede de de forsvarende mestre 5½-2½.  

 

Jeg håber på yderligere live-dækning i de kommende runder. 

 

Første og anden division har spillet 2 runder – første runde var 

problemfri, men i anden runde mødte to hold op med henholdsvis 5 

og 7 spillere. Som praksis er (ifølge tidligere 

divisionsturneringsleder Per Rasmussen) idømmes holdet, der mødte 

med 7 spillere en advarsel. Holdet, der mødte med 5 spillere får 

umiddelbart 1 strafpoint. Det ser i skrivende stund ud til, at 

advarslen ender i turneringskomiteen.  

Manglende ajourføring af kartotek i en hovedkreds vanskeliggjorde 

indberetning af runden, Michael Nielsen kunne heldigvis afhjælpe 

situationen så alle indberetninger nu er på plads.  

 

Det er igen i år svært for klubberne at finde kampledere, hvilket 

giver anledning til en del dispensationer især i 2. division. Det 

har været sådan i mange år og det er åbenbart svært for klubberne 

at få nye til at uddanne sig eller genoptage gerningen. Der burde 

være rigeligt med dommere, når man kigger på hvor mange der er 

registreret på DSU’s liste over dommere.  

 

En ting, der har givet anledning til debat er det nye reglement. 

Europa Cup for klubhold er ikke på listen over arrangementer, der 

gør det muligt at kræve udsættelse af en kamp. Både Jetsmark og 

Brønshøj ønskede dette, men måtte spille på den fastlagte dato, 

hvilket begge hold gjorde.  

Jeg fandt ikke grundlag for at give dispensation ca. 1 måned efter 

det nye reglements endelige vedtagelse. Desuden spilles Europa Cup 

med 6-mands hold, så det virker voldsomt at skulle udsætte kampe i 

lavere rækker af denne årsag. Var det en førsteholdskamp ville jeg 

se anderledes på sagen.  

 

Det nye turneringssystem bliver løbende finpudset, men Michael 

Nielsen skal have stor ros for meget korte svartider og vilje til 

at afhjælpe de små fejl, der konstateres, når systemet er sat i 

drift. Det skal understreges, de store linier har fungeret fra 

start og systemet er nemt at arbejde med.  

 

Med venlig hilsen 

Ivan Madsen 

Divisionsturneringsleder. 


