
2. Status på divisionsturneringen 2017/2018 

Nyborg, den 12/3 2017 

Divisionsturneringen 2017 / 2018 er nu færdigspillet. 

Stort set alt er gået planmæssigt i indeværende sæson. Jeg er selv tilfreds med afviklingen, selv om der har 

været enkelte skønhedspletter. 

Indberetning af kampene er forløbet smertefrit – bortset fra 7. runde hvor det var uklart hvem der skulle 

indberette resultaterne. Dette skyldes manglende kommunikation mellem mig og arrangører af 

fællesafslutningerne. 

Ud over dette er en lille håndfuld kampe indberettet efter min deadline. Alle resultater er dog blevet 

indberettet på kampdagen. 

Der er givet flg. dispensationer for manglende kampledere 

1. runde  6 dispensationer 

2. runde  6 dispensationer 

3. runde  4 dispensationer 

4. runde  4 dispensationer 

5. runde  7 dispensationer 

6. runde  1 dispensation 

7. runde  0 dispensationer I alt 28 dispensationer 

Ingen af disse dispensationer er givet til hold i Xtracon Skakligaen. Enkelte klubber (f.eks. Helsingør) har i 

løbet af sæsonen fået uddannet kampledere. Det er min forventning, at med mindre hovedkredsene gør en 

indsats for at få uddannet kampledere vil der i næste sæson være 20-25 dispensationer. (dette har jeg 

skrevet før jeg har set seneste referat fra HB) 

Flytning af kampe og spilledatoer:  

I forbindelse med 6. runde i divisionerne (den 11. februar) kom der forespørgsel fra Næstved og Tåstrup om 

deres indbyrdes kamp måtte spilles en uge tidligere – begrundelsen var at undgå overlap med skolernes 

vinterferie. Jeg gav tilsagn til at flytte kampen. 

I samme runde kom der forespørgsel fra Frem 2 og Evans 1, om deres kampe mod henholdsvis Nr. Aaby og 

Nørresundby kunne flyttes. Begrundelsen var NM i skoleskak. Jeg gav tilsagn til flytningen, men klubberne 

skulle selv lave aftale med deres modstandere. Frem fik en aftale med Nørre Aaby om at spille den 18. 

februar (kampen blev samtidig flyttet til Nr. Aaby), men Evans aldrig vendte tilbage. 

Fællesafslutningen i 2. division gruppe 4 blev med 14 dages varsel flyttet fra Jetsmark til Aalborg 

Skakforening, da Centralskolen i Jetsmark var under en større renovation 

Mlg. Spillere:  

 Viby – SK 1968 3 i 5 runde: SK 1968 mlg. spiller, hvilket skyldes fejl spiller – spilleren tildelt en 

advarsel. 

 Bornholm – ØBRO 1 i 6. rundes: Bornholm stiller med 7 mand pga. akut sygdom – advarsel til 

klubben 

 Århus/Skolerne 2 – Esbjerg i 7. runde: Esbjerg stiller med 7 mand. pga. akut sygdom, advarsel til 

klubben 

 SK 1968 3 – Nordre 2 i runde. SK 1968 3 stiller med 7 mand pga. akut sygdom – advarsel til klubben 



 Bornholm – Næsteved i 7. runde: Bornholm stiller med kun 7 mand pga. sygdom. Strafpoint til 

klubben da dette var 2. gang i sæsonen. 

Forkert holdopstilling: 

I kampen mellem SK 1968 2 og Esbjerg har SK 1968 byttet rundt på bræt 2 og 3. 

I det SK1968 2 vandt begge partier fratrækkes SK 1968 2 et point, som tildeles Esbjerg. 

Andet 

I forbindelse med afvikling af lørdagskampe i 2. division har SK 1968 forhørt sig, om regler for, om en spiller 

må spille for f.eks. SK 1968 3 lørdag – og for SK 1968 2 om søndagen. Jeg ser ikke forhindringer i regelsættet 

for dette, men mener også, at dette nok ikke var meningen med at spille 2. divisionskampe lørdage. 

Op og nedrykning: 

Xtracon Skakligaen: Mester: Team Nordea Skanderborg Nedrykning: Nordre 1 & Bov 1 

1. Division gruppe 1 Oprykning: Xtracon Køge Nedrykning: K41 & Tåstrup 

1. Division gruppe 2: Oprykning: Evans 1 Nedrykning: Haderslev & Springeren 

2. Division gruppe 1: Oprykning: Furesø Nedrykning: ØBRO 3 & Hillerød 2 

2. Division gruppe 2: Oprykning: Holbæk Nedrykning: Frem 2 & Sydøstfyn 2 

2. Division gruppe 3: Oprykning: Sk 1968 2 Nedrykning: Viby, Århus/Skolerne 2 & Alssund 

2. Division gruppe 4: Oprykning: Viborg Nedrykning: Holstebro & Randers 

Næste sæson: 

Med de erfaringer jeg har fra denne sæson, skal der efter min mening ske flg. opstramninger på mit 

arbejde. 

 Frist for indsendelse af styrkeliste skal være ca. 14 dage før sæsonstart 

 Der skal være en dynamisk nyhed, hvor der offentliggøres ændringer på styrkelisterne mm. 

 Ved fællesstævner skal det som udgangspunkt være arrangør af fællesstævner, der indberetter 

resultater. 

Med venlig hilsen 

Hans Milter Pedersen 

Divisionsturneringsleder 


