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Divisionsturneringsudvalget er nået frem til et forslag til ændring af reglement for 

divisionsturneringen. De foreslåede ændringer fremgår med rødt i vedhæftede forslag til reglement. 

Der vedhæftes desuden forslag til turneringsplan for alle 7 grupper i divisionsturneringen. 

 

I det følgende vil jeg redegøre for de indvendinger der har været mod programmet.  K41 har klaget 

over kun en hjemmekamp, Jetsmark har foreslået en række ændringer af deres kampe, så der for at 

opfylde deres forslag  kun mangler at kampen mod Nordkalotten flyttes til København. Dette har 

jeg valgt ikke at gøre, da de i givet fald skulle spille hos Nørrebro, der er eneste sted, hvor der 

muligvis er plads. Desuden har Nordkalotten meddelt man vil live-transmittere hjemmekampe. 

Derfor ser skakligaen ud som den gør. Skanderborg har fået opfyldt et ønske om ændret 

farvefordeling i en dobbeltrunde, men ønsker 2 enkelt- og den afsluttende dobbeltrunde flyttet, da 

de har mange spillere, der også spiller i de tyske holdturneringer. Den klage er de jo mindst 4 

måneder for sent ude med, da datoerne har været offentliggjort siden HB-mødet i februar. 

 

Vedr. 1. division gruppe 1 har BSF klaget over, at man har ”lange” udekampe (Næstved og Odense) 

to runder i træk – dette har jeg valgt at overhøre.  

 

I 1. division gruppe 2 har Evans en udførlig klage som citeres i det følgende: 

 

Til divisionsturneringsudvalget 

  

I referatet fra HB-mødet i feb. 2016 står under pkt. 5: ”Fastlæggelse af datoer for 

Divisionsturneringen 2016/17” at læse: 

  
”PO oplyste, at divisionsturneringsudvalget lægger mere vægt på kørte km end på antallet af hjemme- og 

udekampe og ville gerne vide om det fortsat skal være det grundlæggende princip.” 
  
Der var generel opbakning til dette. 
  

2012/13: Fællesafslutning i Herning – Herning 4 hjemmekampe 

2013/14: Fællesafslutning i Silkeborg – Silkeborg 4 hjemmekampe 

2014/15: Fællesafslutning i Herning – Herning 4 hjemmekampe  

2015/16: Fællesafslutning i Herning – Herning 4 hjemmekampe 

2016/17: Fællesafslutning i Vejle – Vejle 3 hjemmekampe 

  

”Det fortsatte grundlæggende princip” har, som ovenstående skema viser, åbenbart først 

fundet vej til praksis i år. 

  

Mht. at ”straffe” centralt placerede klubber med en ekstra udekamp, kan det være svært 

at komme på andre konkurrencesportsgrene, hvor den slags finder sted. Normalt er 

princippet, at bor man i et yderområde, må man også være indstillet på, at man kommer 

til at køre længere.   

  

At klubber forlods kan få lov til at aftale kampe på andre datoer end de fastsatte og 

dermed indsnævre planlægningen og give dårligere muligheder for de øvrige, er ganske 

uforståeligt. 

Enhver planlægning starter altid med en fastsættelse af kampen mellem de to yderst 

placerede klubber (i dette tilfælde Bov og Nr. Sundby) ved afslutningsstævnet. At 

klubber har spillere, der deltager i holdkampe andetsteds, skal ikke komme andre 

klubber til skade.   

  



Hvis HB godkender det foreliggende turneringsudkast for 1. division, gr.2, må det 

forudses, at det fremover vil blive vanskeligt at finde centralt placerede arrangører, når 

”guleroden” er en tildeling af flere ude- end hjemmekampe. 

  

Vi afventer divisionsturneringsudvalgets behandling af sagen.      

  

Klagen er afvist med den begrundelse, at geografien i gruppen er meget vanskelig – at Evans skal 

køre færrest km af alle. Haderslev har desuden varslet en klage mandag den 8., men den er i 

skrivende stund ikke fremkommet. At kampen Nørresundby-Bov er aftalt før planlægning begyndte 

giver ingen væsentlige ændringer i sidste runde, da Nørresundby også har ”lange” kampe mod 

Esbjerg og Haderslev. Det samme med Bov, der også har meget langt til Herning. 

 

I 2. division er der foretaget ændringer dels efter indvendinger eller forslag fra klubberne, dels for at 

udjævne broturene i 2. division gruppe 2. For tiden ingen uafklarede klager i disse grupper.  

 

Programmet for den nærmeste fremtid er følgende: 

Frem til HB-mødet: henvendelser fra klubberne vil blive vurderet og evt. kommenteret og 

videresendt til HB’s behandling. Jeg vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt hvis der foreligger 

flere forskellige udkast i denne periode.  

 

Efter HB-mødet – jeg er på ferie 22/8-1/9. Efter 1/9 vil turneringen blive lagt ind i 

turneringssystemet og klubberne vil få frist til 15-20/10 til at indsende styrkelister, så de kan være 

klar til 1. runde i sidste weekend af oktober. 

 

Det er lykkes at få tre hold med til Europa Cup for klubhold. Nordkalotten, Team Nordea 

Skanderborg og Brønshøj deltager. Dette kan give ønsker/krav om flytning af andetholds kampe 

6/11. Praksis var sidste år, at det var klubbernes førstehold der var kvalificeret til Europa Cup og 

evt. flytning af kampe i 1. og 2. division skal ske frivilligt.  

 

 

Ivan Madsen 

Divisionsturneringsleder. 

 

 


