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25.marts 2002. 7.runde foreligger nu fra turn.leder og er til at downloade via adobe reader  

22.marts 2002. Individuelle score er nu uploadet, see it yourself! Mangler nu kun det endelige resultat fra Svend Dyberg Larsen, hvor
wordfilerne naturligvis kommer her på nettet og kan ses via Adobe Reader. Det varer nok lidt, da der er indgivet protest i M-rækken, som
således skal behandles. Endvidere skal der foretages lodtrækning om spillested mellem de 2 syvende pladser i A-rækkerne, der skal spille
omkamp om nedrykning.  

21.marts 2002. Holdturnering er således slut for i år! Mange tak for deltagelsen! Nogle er kede af det og nogle jubler. Håber vi ses til næste
hold - skaksæson! Jeg mangler stadig de individuelle score, som kommer på "nettet" i løbet af weekenden!  

19.marts 2002 Tak for den hurtige indberetning  (19.3 kl 01.00) i A1 rækken. Desværre var jeg lige gået i seng, da resultaterne tikkede ind.
Først her i dag kl 17 har jeg imidlertid  fået ajourført tabeller! (grundet andre arbejdsprojekter).   

18.marts 2002. Jeg fik resultater her i formiddags og er klar med resultatet! Afventer nu de øvrige hold med spænding!   

17.marts 2002 kl 22,45. For første gang i holdturneringen har jeg ikke modtaget holdresultater fra M-rækken. Ret så skuffende. Skal vi mon
afvente resultaterne til de officielle udsendte resultater om en uges tid eller er der nogen der tør maile resultaterne til siden?  

06.marts 2002. Så skulle alt være klart og klappet! Håber på forståelse for forsinkelsen!  

28.februar 2002: B1 rækken er ikke indberettet via mailform, så vi holder vejret indtil vi får resultatet fra holdturneringsleder. C2 mangler
kampen mellem Holbæk og Køge. I C1 rækken er der et uafklaret punkt vedr  Møn mod Præstø, hvor Møn ikke mødte op, så vidt jeg ved fra
en mail. Den må vi også afvente. De individuelle score bliver ajourført i næste uge. (grundet hurtigskakturneringen, som jeg skal forsøge at
styre).  

27.februar 2002: Jeg må forudse, at du nok først får de sidste holdresultater i næste uge. Årsagen ligger i, at vi i Tornved Skakklub alligevel 
gennemfører vor hurtigskakturnering på søndag. Jeg må derfor koncentrere mine kræfter til dette arrangement. Håber det  er i orden! Jeg
har bemærket, at nogle har fået fat i hjælpeskemaet, så også udeholds spillere bliver noteret. Tak for de fine indberetninger.  

17.februar 2002:Nu skulle tabeller være direkte til at printe uden at skulle have specialsider. Jeg har haft umådelige mange kvaler med at få
rundetal (ude eller hjemmekamp mod hvem?) Håber dette lay out hurtigt kan læses. Jeg skal nok se om jeg kan holde disse tavler på plads,
så du slipper for hele tiden at skulle omstille dig til nye tabeller (undskyld)!  

10.februar 2002: 4 og 5.runde foreligger nu. Se selv resultaterne og udskriv disse evt via Adobe Reader program.Jeg er igang med at
finpudse tabeller for runden mv. Jeg regner med at når søndagen er omme foreligger hele holdsiden færdig.  

9.februar 2002 kl 12: Nu mangler der kun 2 holdkampe. Efterlyses hjemmekamp i Vordigborg (mod Nordfalster) og hjemmekamp i
Kalundborg (mod Holbæk). Kunne nogen tænke sig at indberette fra udehold er det da flot?! Jeg har bemærket, at en del har glemt at
nedskrive modstander navne på udehold, når de indberetter resultater. Jeg iler med et hjælpeskema, hvor du kan notere spillernavne og
resultat i A4 format. Skemaet kan fås via pdf-fil (Adobe reader) og kommer her på netsiden inden længe! Du kan selvfølgelig få tilsendt et
skema via mails som word-fil. Giv mig bare en mail, så kommer materialet. Vi er til for at hjælpe hinanden!  

8.februar 2002: Mangler her kl 23:  5 holdkampe. Lidt for tyndt dennegang? Når jeg nu "gider" at lave tabeller, så er det et "must" at få
resultaterne så hurtigt som muligt. Der er måske nok en naturlig forklaring?! Eller er  kampene simpelthen  blevet udsat/aflyst?   

6.februar 2002: Indtil alle resultater er i hus kommer der foreløbige tavler til syne uden man kan se hvem der har spillet mod hvem, men du
kan jo blot skæve lidt ned til hovedtavlen og få syn for sagn. De individuelle klubscore kommer først når samtlige resultater foreligger.
Mailform virker perpekt, dejlig nemt at lave tavler ud fra indberetningerne. 3 tryk med musen er nok! (til holdserver programmet). Det der
tager tid er selve turneringstabeller, klubscore m.v.  

4.februar 2002: M rækken er med møje og besvær kommet på nettet trods meget kraftig trafik søndag aften  

19.januar 2002: 4.rundes resultater er på "nettet" med samtlige faciliteter, holdtabeller, individuel score, topscore, stilling efter 4 runde og 
pdf filer med samtlige resultater, som er meget printvenlig! -og tak endnu engang for de hurtige indberetninger! Fint samarbejde!  

17.januar 2002: Alle resultater bortset fra Præstø 2. hold, hvor jeg mangler hvem der spillede partierne. Er der nogen der vil hjælpe, så er
runden komplet! Tak for de mange indberetninger, godt gået! Jeg arbejder nu på de individuelle score m.v. Når 4. runde offentliggøres fra
Svend vil filen komme på nettet via pdf-fil. (ok her 18.1.2002)  
Har du forresten set at nu kan du få de foregående resultater ved hjælp af adobe reader. Man kan ikke kopier, rette og redigere i
dokumentet, men er meget let læseligt og fint til udprintning. Peg på adobe filerne   

23.december 2001: Hvad har du nu fundet på Hr.Lundberg? jo! Jeg har været en tur på arkivet og ajourført dette! samt klik på denne: En
klubliste, der referere til de 52 hold er klargjort!  

19.december 2001:Sidste service: Hvem har maxscoren i holdturneringen? Listen er jeg i gang med.  

19.december 2001: Så skulle 3. runde af holdturneringen være overstået og samtlige resultater er sendt ud på papir til klubformænd!  
Hvis du ikke kan vente kan du jo bare kigge på disse sider!   

13.december 2001 kl 23,30: Status: Jeg mangler: 2 spillede kampe!  
 Jeg håber da at få de manglende kampresultater, så hurtigt det kan lade sig gøre  
(ellers må vi vente og få resultaterne fra turneringslederen).  
B1 kampen mellem Maribo og SK34 (spillet12.12?)  
C1 rækken kampen  SK34 og Næstved 3 (spillet 10.12?).  
Individuelle resultattavler bliver ajourført, når hele klubbens resultat foreligger for runden!   

11.december 2001 kl 18:  Hej !  Hurra!  Test af mailform. It works again! Send bare resultater igennem!  

 11.december 2001 kl 16,30: Mailform server er lidt sløv for tiden. Jeg håber at modtage data alligevel! Nogle har fået
meddelelsen:"Forbindelsen giver en fejl 61 "Unable to connect(connection refused).", hvilket jeg beklager.  
Reservesystemet  er en almindelig mail til mig i stedet for!  
Jeg har indtil i dag kl 16,30 fået mailform fra: 1 kamp i A1, 1 kamp i A2, 1 kamp i B3, 1 kamp i C1 og 1 kamp i C2. Altså 5 kampe, samt
naturligvis yderligere 4 kampe fra M-rk i søndags. Jeg håber alt går vel!  

9.december 2001: Individuelle resultattavler bliver ajourført, når hele klubbens resultat foreligger for runden! Dog foreligger mailform
resultaterne, så snart disse modtages! Tryk derfor på 3.runde på tavlen.  

  27.november 2001: Alle tabeller er nu på nettet og enkelte rettelser, blandt andet har Tingsted ny styrkeliste og jeg har fået byttet om på 2
spillere fra Slagelse i M-rk, nemlig Morten og Mikkel Jørgensen. Undskyld til de berørte.   

25.november 2001:  kl 18.00: Jeg er nu tilbage på pinden igen efter 3 raske kursusdage på Musholm Muskelsvindcenter. Jeg er nu via mail
blevet opdateret om 2. runde incl. protesten i M-rækken. Tavler og runde resultater er nu ude på "nettet". Jeg mangler blot klubbens
individuelle resultater, som kommer op i løbet af aftenen!  

21.november 2001: kl 23,40: Mailserver er nu testet og den virker igen! puh ha! Se efter om dine resultater er kommet med, da jeg fik en
masse mails på en gang, men det kan være at nogle er blevet "spist" eller bortkommet i serveren!  
For 2. runde mangler der resultater for B1: SK34 og Maribo, DGS og Tingsted. For B2: mangler Kalundborg mod Dianalund. Altså blot 3
kampe. De respektive kampe er spillet mandag eller tirsdag? Hvis du kender resultatet må du gerne sende enten en mail eller benyt
mailformen!  

21.november 2001: kl 17:  Svar fra mail server:  There was a bottleneck in the server that has now been cleared.All the best.  
Du må vente lidt med at få mailformen på skærmen igen, da jeg først lige vil gennemteste den igen! Hold dig dog ikke tilbage, men send
mig alm. mail indtil klargøringen,  Se efter om dine resultater er kommet med, da jeg fik en masse mails på en gang, men det kan være at
nogle er blevet "spist"!  

21.november 2001: kl 13  
Min MailServer i USA er ude af drift i øjeblikket! ØV! Send derfor resultater med alm mail: jelu@mobilixnet.dk. Im sorry! Hvis du har sendt
indberetningsresultater efter i går  

20.11.2001, kl 17 beder jeg dig sende mig dem igen via mail!  
Når indberetningsform igen kan benyttes, kommer siden naturligvis tilbage.    

10.november 2001: 1.runde er nu på nettet, selv om det holdt hårdt!. Jeg modtog de sidste 5 kampe fra turneringslederen, hvilket ikke var
meningen ifølge konceptet!  
Data jeg modtager via indberetningssystemet er superb, så jeg vil gerne rose deltagerne for brugen af  skemaet! (fortsæt bare med det).  
For 2.runde må du have lidt tålmodighed, da jeg ikke er hjemme ved computeren fra fredag den 23.nov til  og med søndag den 25.nov!  

 27.oktober 2001: Jeg mener  at siderne nu har fundet sin endelige plads og design. På siderne finder du foruden rundetabel, links til
klubbernes grundoplysninger, som lokale, spille dag og andre oplysninger. Du kan finde holdstyrkelister, holdledere samt individuel score for
spillerne. Alt dette kan lade sig gøre, da jeg via et smart program kan konvertere excel-regneark til html (forrygende).  
Såfremt jeg får ajourførte resultater i turneringen vil jeg bestræbe mig på at sende dem på nettet hurtigst mulig. Jeg har naturligvis åben for
min mail  flere gange dagligt!  
Jeg beklager,  at du muligvis har "nuppet" en tidligere udgave til dine links og foretrukne, som ikke rigtig virker. Jeg har imidlertid bestræbt
mig på at lade de respektive sider (A-,B- og C-rækkerne) ligge på nettet til udgangen af november 2001, hvor de bliver fjernet. Hvis du får
fat i siden ser du et "øje" der forgæves spejder efter siden, men dog et links til den "nye" side.  
Runde tabellerne ses bedst i fuld format!  
Jeg håber at du i holdturneringen  får fornøjelse af holdsiderne.  
Med venlig hilsen Jens Lundberg, webmaster 
© 2002 Jens Lundberg, webmaster for 2.hk [organisation under Dansk Skak Union]Alle rettigheder forbeholdes.   
    

  


