
Til HB 

 

 

Da Philidor har trukket sig, skal divisionsturneringsudvalget(og HB) hurtigst muligt have afklaret hvordan de ledige 

pladser skal fordeles. I den forbindelse skal vi først og fremmest forholde os til hvad der står i "Reglement for Dansk 

Skak Unions divisionsturnering" i skakhåndbogen. Bemærk derfor at vi/I ikke skal bestemme hvad der er mest fair, men 

hvad reglementet foreskriver. 

 

§ 5 Nedrykning  

 Der spilles hvert år omkamp mellem de tredjesidste hold i 2 division gruppe 3 og 4 om nedrykning, taberen 
rykker ned i hovedkredsturneringen. 

Denne kamp spilles samme dato som sidste runde i skakligaen. Hjemmebanen skifter år for år, i sæsonen 
2016/17 har holdet fra gruppe 4 hjemmebane.  

I tilfælde af vakancepladser ved et holds udtræden af divisionsturneringen antages pladsen af den bedst 
placerede nedrykker i den pågældende gruppe." 

 

Vi har fortolket det således; 

I Skakligaen overtager Hillerød 1 den ledige plads, da de blev nr. 9 i sidste års turnering, og dermed bedste 
nedrykker fra skakligaen. 

I. 1. division overtager Tåstrup 1 den ledige plads efter Hillerød er genoprykket til skakligaen. Argumentet for 
at det er Tåstrup 1 er, at 1. division gruppe 1 allerede er dannet (skete da I godkendte 
gruppesammensætningerne ved påskemødet), og at der derfor skal være den bedste nedrykker fra gruppen 
som indeholdt Hillerød 1 der skal blive i 1. division. HVIS Philidor havde trukket sig før grupperne blev 
godkendt, ville det have været rimeligt at pladsen var gået til bedste nedrykker i alle 1. divisioner, hvilket i 
dette tilfælde ville have været Sk68 2. 

I 2. division bliver der en plads ledig efter Tåstrup 1 er genoprykket til 1. division. Tåstrup 1 er placeret i 2. 
division gruppe 2, så den bedste nedrykker fra denne række skal genoprykkes. Sidste år blev Frem 2 nr. 7 i 
rækken og dermed bedste nedrykker. Frem 2 skal derfor tildeles den ledige plads i 2. division gruppe 2. 

Ovenstående tolkning af § 5 kan være lidt kontroversiel, da klubberne jo ikke altid spiller i samme gruppe, 
men afgøres af hvordan en fordeling af holdene giver mest mening. Vi har derfor kigget lidt tilbage i tidligere 
afgørelser for at finde en form for præcedens på området. Indenfor de sidste 10 år har vi fundet to år - 2009 
og 2012 - hvor der var hold der blev trukket i skakligaen. Vi kan dog ikke præcist se hvornår de er trukket og 
hvor langt planlægningen af næste års turneringer var. Og samtidig mener vi, at det er vigtigere at fortolke 
reglementet som det ser ud i dag, end at bruge tidligere bestemmelser hvor vi ikke er klar over 
hændelsesforløbet. 

 

Venlig hilsen 

Divisionsturneringsudvalget 
 


