Dansk Skakunion. 2.hovedkreds
Skaksæsonen 2004/05 står for døren.
Jeg kan se, at man i en del klubber allerede har allerede fundet bræt og brikker frem, og at
turneringen allerede er startet.
Den nye sæson vil byde på en del ændringer i forhold til de sidste.
*Hovedkredsbestyrelsen har besluttet at ændre på betingelserne for afvikling af EMTkonkurrencen. I denne sæson vil de tre præmier alle være på 800 kr. Den ene præmie gives
til den bedste seniorspiller, den anden præmie til den bedste pensionist og den 3. til den
bedste ungdomsspiller (under 20 år).
*Juniorinstruktør-ordningen vil for 2005 blive ændret. Men generelt vil vi fortsat gerne yde
støtte, men vil fremover stille krav om, at en del af ungdomsspillerne meldes ind i klubberne
under DSU for at fortsat støtte kan opnås. Ligeledes skal støtte søges gennem klubberne ved
formanden. Man kan læse mere om, de nye regler på hovedkredsens hjemmeside.
*Vores holdturnering er i øjeblikket i den fase, hvor vi modtager tilmeldinger fra klubberne.
Hvordan det kommer til at se ud i de enkelte rækker, er det endnu for tidligt at sige noget om.
Dertil har vi ikke modtaget nok tilmeldinger. Det virker faktisk, som om klubberne giver sig
god tid i år.
Men allerede ved sæsonafslutningen 2004 kunne vi se, at vi skulle foretage os noget specielt i
år, idet vi skulle skaffe plads til et forholdsvist stærkt hold fra Greve. Bestyrelsen har besluttet,
at Greves førstehold kan stille op i A-rækken. Hvis alle A-hold stiller op, er vi om nødvendigt
indstillet på at udvide den ene A-række til 9 hold og lade den spille efter et særligt skema.
I løbet af sommerferien har det meste af Nykøbing Sjællands mesterrækkehold meldt sig ud af
klubben og ind i Tølløse. Tølløse vil herefter gerne stille op i mindst A-rækken. Hvordan
rækkerne kommer til at se ud, afgøres først når vi har set den endelig tilmeldingsliste.
I de to næste sæsoner kommer der til at foregå en del ændringer m.h.t.
divisionsturneringen. På det nyligt afholdte hovedbestyrelsesmøde blev det besluttet at 1.division fremover skal hedde ”skakligaen”, de hidtidige 2.-divisioner bliver til 1.-division og 3.divisionerne bliver ”forfremmet” til 2. division.
Med starten af divisionssæsonen 2005/06 vil der kun være 4 2.-divisioner, og der vil være 10
hold i skakligaen. Divisionsturneringen skal således samlet reduceres med 6 hold, og det får
betydning for oprykningen fra mesterrækkerne til 2.-division i 2005. Der vil finde et særligt
oprykningsspil sted, hvor vinderne af de 9 mesterrækker og nr. 6 fra en af de 2 2.-divisioner
(det bliver i 2005 nr. 6 fra 2. div. gr. 1) skal spille 5 matcher om 5 ledige pladser i de 4 nye 2.
divisioner. Det er således ikke sikkert, at vores vinder af mesterrækken i denne sæson
automatisk får plads i 2.-division næste år.
Fra 2006 kommer vi ind i den nye turnus med oprykning, hvor vi i 2 år er sikret automatisk
oprykning til divisionsturneringen. Det 3. år skal vi spille oprykningskamp med vinderen af 3.
Hovedkreds` mesterrække.
Det lyder alt sammen forfærdelig indviklet. Snart kommer det nye reglement ud, og så kan I jo
selv studere det nærmere.
Der har i sommerens løb været en del problemer med at kontakte mig pr. mail. Indtil videre
kan denne mailadresse benyttes: Steen.Larsen4@skolekom.dk
Med håbet om en god og fremgangsrig sæson
Niels Steen Larsen

13.september 2004

