
Fra Skanderborg Skakklub 

”Jeg synes ikke planlægningen af især holdkampe i Ligaen tilgodeser de danske skakspillere i bare et rimeligt omfang, 

da mange af dem spiller både i DK og Tyskland og Sverige for at møde stærkere modstandere og herved udvikle deres 

talent.  

Det sætter også klubber og spillere i en træls situation, når en spiller er nødsaget til at lave fravalg af en klub ved 

sammenfald af kampdatoer. 

7 ud af 9 kampdatoer i den kommende sæson har sammenfald med tyske og/eller svenske turneringer.  

Se venligst nedenstående mail dateret 29. juni 2021 til Peter Olsen, hvor jeg påpeger at dette sammenfald. 

I vedfhæftede excelark er der forslag til en løsning, hvor danske kampdatoer ikke får sammenfald med hverken den 

tyske den svenske eller OL skak, EM for landsholdet og DM skoleskak. 

Arket viser, at der tilsyneladende ikke er problemer med at vælge datoer uden sammenfald.” 

_______________________________________ 

Fra Peter Olsen 

§ 6 

Spilledagene fastsættes således:  

a.    HB fastsætter, efter indstilling fra divisionsturneringsudvalget,  

spilledatoer for den kommende sæson, således at spilledatoerne er  

offentliggjort senest 15. marts 

b.   Der tages hensyn Skoleskak DM, OL, EM for landhold og vinterferie 

(uge 7). Der kan tages hensyn til; andre landes holdturneringer, 

 vinterferie (uge 6 + 8)  og andre arrangementer som HB finder  

relevante. 

Divisionsturneringsudvalget har i øvrigt også selv bedt om, at HB gennemgår listen paragraffen med prioriteringer. 

 ________________________________________ 

  

 

 

 

 



Forslag fra Skanderborg Skakklub. 

Jeg vil derfor foreslå at kampdatoer fastsættes efter følgende:  

 a.    HB fastsætter, efter indstilling fra divisionsturneringsudvalget,  

spilledatoer for den kommende sæson, således at spilledatoerne er  

offentliggjort senest 15. marts 

b.   Der tages hensyn Skoleskak DM, OL, EM for landhold og vinterferie 

(uge 7). Der kan tages hensyn til; andre landes holdturneringer, 

 vinterferie (uge 6 + 8)  og andre arrangementer som HB finder  

relevante. 

c. Der tages hensyn til kampdatoer i Bundesliga 1 og Bundesliga 2 samt den svenske Elit Serien, Super Ettan og 

Allsvenskan.  

”Det kan vel være af overordnet DSU interesse at vores medlemmer får de bedste muligheder for deres udvikling, som 

ikke er til gene for vore turneringer.”  

”Eksempelvis betyder det for Skanderborg, at i 2 runder mister vi 5 af vores topspillere til Ligaturneringen, hvilket 

fuldstændig ødelægger en retvisende afvikling af vores DM for hold. Derfor er det et reelt problem, som vi med 

smidighed kan eliminere.” 

”Derfor er min indvending reel, og vort forslag til ændringer uden problemer for den kommende sæson og formodentlig 

også for fremtidige sæsoner.” 

”For ikke at tage tid på et HB møde, så er vores forslag konkret, enkelt og ligetil. ” 

”Vi vil også foreslå at offentliggjort dato flyttes, hvis nødvendigt for planlægningen ifht. de udenlandske turneringer.” 

Derfor har jeg rettet lidt på forslagsændringen: 

 a.    HB fastsætter, efter indstilling fra divisionsturneringsudvalget,  

spilledatoer for den kommende sæson, således at spilledatoerne er  

offentliggjort senest 15?? 

 b.   Der tages hensyn Skoleskak DM, OL, EM for landhold og vinterferie 

(uge 7).  

c. Der tages hensyn til at undgå kampdatoer i Bundesliga 1 og Bundesliga 2 samt den svenske Elit Serien, Super 
Ettan og Allsvenskan.  

d: Der kan tages hensyn til udenlandske vinterferier (uge 6 + 8)  og andre arrangementer som HB finder relevante. 


