
Oplæg til ny struktur for holdturneringen i Sydjysk 

Hovedkreds: 

Udarbejdet af Vagn Lauritzen og godkendt – som oplæg – af hovedkredsbestyrelsen, december 

2017. 

Oplægget tænkes bearbejdet af et bredt sammensat udvalg, repræsenterende både store og små 

klubber, i løbet af januar måned 2018, så der kan foreligge et forslag til behandling på 

generalforsamlingen 17. marts 2018. Forslaget skal i god tid forinden sendes til klubberne, så de 

kan være forberedte til generalforsamlingen. 

A - Kvalifikation til oprykning til Divisionsturneringen. 

 Spilles med samme betingelser som Divisionsturneringen, dvs.  

o Søndagskampe 

o 8 mands hold 

o Samme betænkningstid 

Dette gælder også underliggende grupper. 

• Den eksisterende Mesterrække bibeholdes (som Sydjysk Serie 1?) med 8 hold; følgende 

hold er kvalificerede i rækkefølge: 

o Nedrykkere fra divisionsturneringen 

o Nr 1 i foregående sæsons Serie 2 

o De bedst placerede hold i foregående sæsons Serie 1 indtil og med næstlavest 

placerede (generalforsamlingen 2017 besluttede at lavest placerede hold altid skal 

rykke ned). 

o De bedst placerede hold i foregående sæsons Serie 2 indtil og med næstlavest 

placerede. 

o Hold udpeget af turneringsudvalget (findes ikke pt) / hovedkredsbestyrelsen. 

• Der oprettes en underliggende kvalifikationsrække (Serie 2) hvortil der i første omgang er 

fri tilmelding. 

o Hvis der melder sig flere end 8 hold, deles gruppen i 2 geografisk opdelte grupper, 

der dog også tilstræbes at være nogenlunde lige stærke. Alternativt kan grupperne 

inddeles kun efter styrke så man får Serie 2 og Serie 3. 

o Alternativt kunne op til 10 hold afvikles i en gruppe (9 runder), og 11-20 hold i 2 

grupper (5-9 runder). 

o Ved 13-20 hold kunne der oprettes en serie 2 med 8 hold og en eller flere 

underliggende serie 3 grupper. 

o Der kan ved få hold i de underliggende grupper også spilles dobbeltrundigt. 

 

 

 



B – Hovedkredsmesterskabet for 4- mands hold. 

Der oprettes en helt uafhængig holdturnering for 4-mands hold, der kæmper om 

hovedkredsmesterskabet for 4-mands hold. 

• Spillere, der deltager i divisionsturneringen eller i hovedkredsens kvalifikationsturnering (8-

mands hold) kan frit deltage i denne turnering. 

o Der skal oprettes styrkelister, der kan være forskellige fra styrkelisterne for 8-mands 

holdturneringer. 

• Afviklingsalternativer: 

o Alternativ 1: Kampene spilles som hverdagsaftenskampe med den korte FIDE 

betænkningstid (Som M2, A- og B-række i denne sæson). 

o Alternativ 2: Kampene spilles som lørdags- eller søndagsstævner med f. eks 1 times 

betænkningstid pr spiller pr parti – 4 hold kunne mødes og spille alle indbyrdes 

kampe på en dag. Man skal her være opmærksom på (den manglende) mulighed for 

rating af partierne (for spillere med mere end 1600 i rating). 

• Ved planlægningen skal der tages hensyn til pokalturneringen, der også spilles med 4 mands 

hold, men med hurtigskakbetænkningstid og i rækker opdelt efter alder og styrke. 

o Man skal måske passe på at de to turneringer ikke ligner hinanden for meget (man 

skal tilgodese, så mange ønske som muligt: kort/lang betænkningstid, 

hverdagsaftener/weekendarrangementer). 

  



Generelle reglementsemner: 

Reglementet for de to turneringer tager udgangspunkt i det eksisterende reglement med de 

nødvendige tilpasninger.  

Uanset om ovennævnte ændringer gennemføres er der forslag til følgende ændringer / tilpasninger i 

det eksisterende reglement: 

§2 Holdinddeling skal tilpasses de nuværende antal hold, eller laves mere fleksible. C rækken bør 

fjernes fra dette reglement og ligge hos juniorlederen. 

§5E Frist for styrkeliste skal tilpasses divisionsturneringen 

§7 FIDEs regler kan ikke fraviges – paragraffen skal omformuleres. Skakhåndbogen erstattes af de 

relevante regler. Der bør være et krav om uddannet kampleder, som minimum i mesterrækkerne.  

§11 og §12 ændres så der anføres, hvilke hold, der i prioriteret rækkefølge er berettiget til at spille i 

de pågældende rækker. 

Der har været ønske om mulighed for holdsamarbejde mellem 2 eller flere klubber. Udfordringer 

ved dette kan være: 

• Oprettelse af styrkelister (udgangspunktet i systemet i dag er klubbernes ratinglister). 

• Ved oprykning til en række hvor denne mulighed ikke findes, må det forudsættes at de 

involverede klubber så reelt er villige til at slutte sig sammen – ellers må oprykningsretten 

gå videre til andenpladsen.  

Det kunne være ønskeligt at der oprettes et holdturneringsudvalg, der har ansvaret for at 

tilrettelægge hvert års turnering afhængig af de indkomne tilmeldinger.  

Der mangler en angivelse af, hvem der er ansvarlig for indberetning af resultatet samt en frist for 

dette. 

Ankeprocedure skal tilpasses, så det passer med de faktiske forhold (formand for komitéen). 


