
Orientering fra divisionsturneringslederen. 

Vi er nu 2/3 henne i sæsonen og det er tid til en foreløbig status over sæsonen. 

I forbindelse med sæsonopstarten havde Køge 2 et ønske om at måtte hedde Champagneteamet 

Køge. Jeg meddelte Køge, at jeg ikke ville godkende dette navn med henvisning til skakkens image 

i forhold til f.eks. rekruttering af børn og unge ikke fandt det hensigtsmæssigt at have en klub med 

dette navn. For en ordensskyld drøftede jeg min beslutning med Poul Jacobsen før jeg meddelte 

Køge mit afslag. 

I skakligaen og 1. division er det nu ingen selvfølge, at man får dispensation for brugen af spillende 

kampleder. Jeg har indtil nu givet en dispensation til Brønshøj 2, således noget af kampen var med 

spillende kampleder, men ved start, tidskontrol og slutning ville der være en ikke-spillende 

kampleder tilstede. 

I forhold til sidste sæson er antallet af dispensationer for reglen om spillende kampleder stort set 

uændret i 2. division i forhold til sidste sæson. Det er dog min opfattelse af nogle klubber her har 

søgt dispensation for hele sæsonen – så er den lavet en gang for alle. Dette betyder at antallet af 

spillende kampledere efter min opfattelse også er faldet i 2. division. 

Der har indtil nu været 2 kampe med kun 7 spillere på det ene hold – begge med Tåstrup 

overtræder af reglen om 8 spillere på holdet. Dette har i det ene tilfælde betydet en advarsel til 

Tåstrup i denne tilfælde og til en spiller fra Tåstrup i det andet tilfælde. 

Desuden har Tåstrup i en kamp byttet rundt på bræt 7 og 8 i forhold til styrkelisten. Dette har også 

betydet en advarsel til Tåstrup. Herefter har Tåstrup opbrugt deres pulje af advarsler. 

Gennem sæsonen er en del spillere blevet tilføjet styrkelisten – her har 2 klubber nævnt over for 

mig, at 30 dages karantæne til nye spillere på styrkelisten er urimelig, når de ikke har spillet 

divisionskamp for en anden klub i sæsonen. 

En enkelt klub har stillet spørgsmål ved, om DSU må offentliggøre live-partier uden spillerne er 

indforstået med dette – man henviser til ”Persondataloven”. Efter min opfattelse kan DSU omgå 

dette ved en tilføjelse til reglementet med ca. flg. ordlyd: ”DSU har ret til at offentliggøre 

skakpartier spillet i divisionsturneringen. 

Der har været store udfordringer med at finde spilledatoer til næste sæsons divisionsprogram: 

Dette skyldes, at der er taget højde for: Hold-EM, Europa-cup, Bundesligaen, Skole-skak DM og 

tilmeldingsfrist til DM 2020. Jeg ved godt, at der ikke skal tages hensyn til f.eks. Europa-cuppen, 

men tager vi ikke hensyn til dette vil der antagelig være 3 hold i Xtracon Skakligaen, som skulle 

have deres kampe udsat.  
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