
  Divisionsturneringen 

Opstart på divisionsturneringslederens(DTL) arbejde:

Forud for hovedbestyrelsesmødet(HB) i februar udarbejder DTL i samråd med 
divisionsturneringsudvalget(DTU) et forslag til spilledatoer for den kommende sæson i divisionsturneringen.
HB skal vedtage datoerne på mødet. 
Ved fastlæggelse af datoerne skal DTL blandt andet se på følgende forhold: 

• Skakligaen skal afvikles som 3 dobbelt- og 3 enkeltrunder.  
• Skakligaens dobbeltrunder skal afvikles i weekender hvor der ellers ikke er divisionskampe.
• Sidste runde i skakligaen skal afvikles weekenden efter afslutningen i de øvrige divisioner. 
• Den afsluttende dobbeltrunde i skakligaen og den afsluttende runde i de øvrige divisioner skal 

afvikles som et fælles stævne for den enkelte division. 
• Der skal fastsætte dato for omkampen mellem nr. 6 i 2. division 3 og 4. Som udgangspunkt afvikles 

den samme dag som sidste runde i skakligaen.
• Der skal tages hensyn til DM i skoleskak individuelt. 
• Der kan – hvis det er muligt – tages hensyn til holdturneringerne i Tyskland og Sverige.
• Der skal tages hensyn til f.eks. OL, Europacuppen og EM for hold ved planlægningen af datoerne i 

skakligaen. 
• Vinterferie: weekenden mellem uge 7 og 8 må ikke benyttes, mens weekenderne før og efter så vidt

muligt undgås 

 
Før HB møde i påsken:

Når divisionsturneringen er færdigspillet udarbejder DTL et forslag til inddeling af divisionerne for den 
kommende sæson. Dette forsalg skal godkendes af DTU og sker normalt på et møde i forbindelse med 
Påsketurneringen. Inddelingen i divisionerne sker ud fra rent geografiske hensyn. Dog kan der tages hensyn 
til klubber som ligger tæt på hinanden rent geografisk, så fx det ikke altid er samme københavnerhold der 
havner i en gruppe med sydsjællandske og fynske hold.
To hold fra samme klub kan placeres i samme gruppe, men hvis det virker hensigtsmæssigt kan DTL også 
placeres dem i hver sin gruppe. 

Før 15. Juli:

Når inddelingen i divisionerne ligger fast går DTL i samarbejde med DTU i gang med at udarbejde et forslag 
til program for den kommende divisionsturnering. Forslaget skal udarbejdes så hurtigt som muligt, dog 
senest 15. juli, således at der kan afvikles en høringsfase hos divisionsklubberne. Et endeligt forslag til 
godkendelse i hovedbestyrelsen skal præsenteres for HB på mødet i august. Ved udarbejdelsen af forslaget 
til programmet skal der ses på følgende forhold: 

• Fællesrunder i skakligaen skal tilstræbes at blive afviklet med livedækning på alle brætter.
• Der skal tilstræbes en ligelig fordeling af afstandskilometerne. Der kan evt. arrangeres 

”midtvejskampe” for at udligne afstandskilometerne eller for at undgå for lange køreture til en 
holdkamp.

• Klubberne skal så vidt muligt have lige mange hjemme- og udekampe.  Hvis afstandskilometerne 
bedre udjævnes ved en ”4-2” fordeling kan dette anvendes.



• Af hensyn til farvefordelingen kan det være nødvendigt at afvikle ”tekniske hjemme/udekampe”, 
dvs at alle hold i løbet af 7(eller 9) holdkampe skal have mindst 3(eller 4) holdkampe med hvid på 
bræt 1.

• I grupper hvor Bornholm deltager, kan der tages hensyn til om klubber har mulighed for at afvikle 
lørdagskamp mod Bornholm

• Der skal tages ude/hjemme bane hensyn til klubber med flere divisionshold, således at de kan 
afvikle alle holdkampene i egne lokaler.

• Specielle hensyn kan evt. tages i betragtning – f.eks. ønsker om at klubbens hold har hjemmekamp 
samtidig eller ønsker om at undgå hjemmekamp i enkelte runder af hensyn til lokaler til rådighed. 

• Der skal laves aftaler med arrangører af den afsluttende runde i de enkelte divisioner. 
• Ved udsendelse af turneringsudkastet til klubberne skal de oplyses hvor lang indsigelsesfrist de har.

Efter 15. juli + HB møde i august
Klubberne kan gøre indsigelse mod udkastet. Eventuelle indsigelser behandles af DTU inden den endelige 
turneringsplan forelægges HB til godkendelse på augustmødet. Klubberne kan bede om at få indsigelsen 
forelagt hovedbestyrelsen. 

• HB medlemmerne har inden mødet modtaget det endelige udkast til holdturneringen sammen med
evt. klager over turneringsudkastet.

• Turneringsudkastet præsenteres for HB af enten HTL eller et medlem af DTU. 
• HB kan, hvis de ønsker det, ændre på turneringsudkastet på mødet i august.
• På divisionsturneringens hjemmeside skal der laves en log over ændringer foretaget i udkastet til 

turneringsplanen (bemærk at der mangler en teknisk løsning på dette)

Når der foreligger et endeligt og godkendt divisionsturneringsprogram offentliggøres dette og 
turneringssystemet gøres klar til den kommende sæson. DTL fastsætter herefter en rimelig frist for 
indsendelse af holdopstillinger og styrkelister. 

Udarbejdet: 01.08.2016


