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Forslag til ændring af Divisionsturneringen 
 
Baggrunden: I ”Nyt fra DSU” i Skakbladet nr. 4, 2022 efterlyser formand Poul Jacobsen idéer til modernise-
ring af Divisionsturneringen. Den blev sidst ændret i 2004, hvor Skakligaen blev indført, og der blev 
bortreduceret en division, og antal hold gik fra 64 til 58. Medlemstallet var dengang faldet til 6.250, og i dag 
er det faldet yderligere til 4.000. Samtidig har nye udfordringer meldt sig. Der er vigende opbakning blandt 
især jyske klubber til at investere den nødvendige økonomi og tid forbundet med at spille i Skakligaen, som 
kræver rejser på tværs af landet og overnatning i forbindelse med dobbeltrunder. Det sportslige niveau i 2. 
division er udvandet, og der ses flere hold under 1900 i ratingsnit, og udfordringen rækker ned i 
mesterrækkerne, hvor der totalt kun er 8 hold med 1900+ i snit (heraf 4 københavnske), og det er kun 5 af 
8 mesterrækker, der er en fuld række med 8 hold. Tomme brætter hører heller ikke længere til de absolutte 
undtagelser; det er blevet sværere at samle fuldt hold til søndagskampe med lange afstande. 
 
Forslaget: Det foreslås at lave en øst/vest-opdeling af Skakligaen med slutspil/finalestævne. Skakliga Øst 
består af de 8 bedste hold på Sjælland/Fyn, og Skakliga Vest består af de 8 bedste hold i Jylland. Nr. 1-3 i 
begge grupper går videre til et weekendfinalestævne over 3 runder, hvor holdene møder de tre hold fra 
den anden gruppe og medbringer pointene, der allerede er opnået mod de to andre hold fra den 
indledende gruppe. De 6 finalestævnehold får således i alt en 10-runders turnering. Det foreslås samtidig, 
at der indføres fire underliggende 1. divisioner á 8 hold med den allerede kendte geografiske opdeling, så 
to gruppevindere rykker op i Skakliga Øst og to gruppevindere rykker op i Skakliga Vest (med tilsvarende 
nedrykning). Dermed nedbringes antallet af divisionshold fra 58 til 48, hvilket afspejler medlemsnedgangen. 
 
Detaljerne: Det er underordnet for forslaget, om der skal spilles med MP eller P, men hvis erfaringerne med 
MP vurderes gode, er det oplagt at fortsætte med MP (evt. i både liga og 1. division). Det er også 
underordnet for forslaget, hvordan Skakligaens finaleweekend ser ud programmæssigt, men man kan fx 
forestille sig, at det blev afviklet midt i landet og med runder fredag kl. 18/19, lørdag kl. 12 og søndag kl. 10. 
Det kan i øvrigt overvejes, om det med udvidelse fra 10 til 16 ligahold skal være muligt for 2. hold at rykke 
op i Skakliga Øst/Vest, men uden mulighed for at deltage i finalestævnet.  
 
Fordele: Der vil være en betydelig økonomisk og tidsmæssig besparelse i afviklingen af Skakligaen, hvor der 
fastholdes et sportsligt moment i de indledende 7 runder også for topholdene, idet resultater føres med 
over i finalestævnet. De 6 finalestævnehold i Skakligaen får desuden en ekstra runde til at lave norm i. Med 
kun 48 hold vil Divisionsturneringen (alt andet lige) igen vil blive for hold med 1900+ i ratinggennemsnit og 
således sportsligt opstrammet og med lavere risiko for tomme brætter. Hovedkredsenes holdturneringer vil 
blive styrket i og med, at der tilføres 10 hold ovenfra, og det er ikke i alle hovedkredse, at oprykning til 
divisionsturneringen længere er ubetinget attraktivt. 
 
Ulemper: I nedskaleringen fra 58 til 48 hold vil klubber (eller 2. hold) miste status som divisionshold, hvilket 
kan ærgre nogle. Hold med normmulighed i Skakligaen reduceres fra 10 til 6, hvilket er en forringelse for 4 
hold, der dog skal ses i lyset af, at der i praksis meget sjældent scores normer (især uden for top-6). 
 
Overgangsproces: En øst/vest-opdeling af Skakligaen kan uden videre implementeres, men reduktionen fra 
58 til 48 hold kræver en overgangsproces. Man kan fx forestille sig, at i de nuværende fire 2. divisioner 
rykker nr. 7-8 ned, mens nr. 4-6 (i alt 12 hold) samt vinderne af Mesterrækkerne (i alt 8 hold) matches i 10 
omkampe, hvor de 10 tabere rykker ned. Matchningen i omkampene kan fx basere sig på seedning, der 
tilgodeser de hold, der er blevet nr. 4-5, idet disse hold parres med Mesterrækkevinderne ud fra geografisk 
nærhed, mens de fire hold, der er blevet nr. 6, tilsvarende parres med hinanden geografisk. 
 
Simulering: Med henblik på at gøre forslaget konkret er der i det følgende lavet en simulering af, hvordan 
Divisionsturneringen 2023-24 kunne se ud efter en overgangsproces. Simuleringen baserer sig på, at alle 
hold i 2022-23 klarer sig sportsligt som forventet ud fra holdenes danske ratinggennemsnit i 
standardopstillingerne – selvom dette naturligvis er en antagelse, som ikke er præcis i praksis. 



 
Gl. 2022-23 placering Skakliga Vest Ratingsnit  Gl. 2022-23 placering Skakliga Øst Ratingsnit 

Skakliga nr. 1 Skanderborg 1 2501  Skakliga nr. 2 Team Xtracon Køge 1 2481 

Skakliga nr. 4 Aarhus/Skolerne 1 2347  Skakliga nr. 3 Brønshøj 1 2383 

Skakliga nr. 9 SK 1968 1 2262  Skakliga nr. 5 Hillerød 1 2341 

Skakliga nr. 10 Nordre 2176  Skakliga nr. 6 BMS 1 2335 

1. div. grp. 2 nr. 1 Fredericia 1 2198  Skakliga nr. 7 ØBRO 1 2303 

1. div. grp. 2 nr. 2 Jetsmark 2164  Skakliga nr. 8 Nordkalotten 2300 

1. div. grp. 2 nr. 3 Nørresundby 1 2113  1. div. grp. 1 nr. 1 Frem 2189 

1. div. grp. 1 nr. 3 Evans 1 2138  1. div. grp. 1 nr. 2 Brønshøj 2 2172 

       
Gl. 2022-23 placering 1. div. Nordvest Ratingsnit  Gl. 2022-23 placering 1. div. Nordøst Ratingsnit 

1. div. grp. 2 nr. 4 Aalborg 1 2094  1. div. grp. 1 nr. 4 Furesø 2105 

1. div. grp. 2 nr. 6 Aarhus/Skolerne 2 2054  1. div. grp. 1 nr. 6 ØBRO 2 2087 

1. div. grp. 2 nr. 8 Silkeborg 2049  1. div. grp. 1 nr. 8 Odysseus 2019 

2. div. grp. 4 nr. 1 Viborg 2040  2. div. grp. 1 nr. 1 BMS 2 2124 

2. div. grp. 4 nr. 2 Skive 1 2011  2. div. grp. 1 nr. 2 Bornholm 2103 

2. div. grp. 4 nr. 3 Kjellerup 1967  2. div. grp. 1 nr. 3 Frederiksberg 2083 

Omkamp #7 vinder Holstebro 1964  Omkamp #1 vinder Nørrebro 2042 

Omkamp #8 vinder Aars 1 1931  Omkamp #9 vinder Helsingør 2040 

       
Gl. 2022-23 placering 1. div. Sydvest Ratingsnit  Gl. 2022-23 placering 1. div. Sydøst Ratingsnit 

1. div. grp. 2 nr. 5 Esbjerg 2071  1. div. grp. 1 nr. 5 Caïssa Gladsaxe 2095 

1. div. grp. 2 nr. 7 SK 1968 2 2050  1. div. grp. 1 nr. 7 Næstved 2086 

2. div. grp. 3 nr. 1 Fredericia 2 2028  2. div. grp. 2 nr. 1 Læseforeningen 1 2179 

2. div. grp. 3 nr. 2 Springeren 2027  2. div. grp. 2 nr. 2 Holbæk 1971 

2. div. grp. 3 nr. 3 Herning 1998  2. div. grp. 2 nr. 3 Læseforeningen 2 1961 

Omkamp #5 vinder Viby 1991  Omkamp #2 vinder Køge 2 2041 

Omkamp #6 vinder Skanderborg 2 1967  Omkamp #3 vinder Præstø 1936 

Omkamp #10 vinder Haderslev 1939  Omkamp #4 vinder Kalundborg 1927 

       
Omkampe Til 1. div. efter vundet omkamp  Nedrykker efter tabt omkamp  

#1: 2. div. grp. 1 nr. 4 Nørrebro 2042 vs. Mesterrække 1.HK nr. 1 ØBRO 3 1987 

#2: 2. div. grp. 1 nr. 5 Køge 2 2041 vs. Mesterrække 8.HK nr. 1 Allerød 1 1951 

#3: 2. div. grp. 2 nr. 4 Præstø 1936 vs. Mesterrække 2.HK nr. 1 Maribo 1 1809 

#4: 2. div. grp. 2 nr. 5 Kalundborg 1927 vs. Fynsserie 3.HK nr. 1 Frem 2 1883 

#5: 2. div. grp. 3 nr. 4 Viby 1991 vs. Gruppe 1 6.HK nr. 1 Randers 1 1894 

#6: 2. div. grp. 3 nr. 5 Skanderborg 2 1967 vs. Mesterrække SJ.HK nr. 1 Horsens 1 1925 

#7: 2. div. grp. 4 nr. 4 Holstebro 1964 vs. Mesterrække 9.HK nr. 1 Thy 1 1824 

#8: Mesterræk. 7.HK nr. 1 Aars 1 1931 vs. 2. div. grp. 4 nr. 5 Nørresundby 2 1902 

#9: 2. div. grp. 1 nr. 6 Helsingør 2040 vs. 2. div. grp. 2 nr. 6 Faxe 1913 

#10: 2. div. grp. 3 nr. 6 Haderslev 1939 vs. 2. div. grp. 4 nr. 6 Skørping 1879 

       
Nedrykkere uden omkamp      

2. div. grp. 1 nr. 7 Sjælsø 2028   2. div. grp. 3 nr. 7 Varde 1919 

2. div. grp. 1 nr. 8 Hillerød 2 1980   2. div. grp. 3 nr. 8 Evans 2 1864 

2. div. grp. 2 nr. 7 Sydøstfyn 1871   2. div. grp. 4 nr. 7 Aalborg 2 1869 

2. div. grp. 2 nr. 8 Nyborg 1855   2. div. grp. 4 nr. 8 Skive 2 1808 

 


