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20.03.2005/JKL: Næste sæson 2005-2006's spilledage: 6.11 - 20.11 - 11.12 - 15.1 - 5.2 - 5.3 -
19.3 [uge: 45 - 47 - 50 - 3 - 6 - 10 - 12]

19.03.2005/JKL: Til lykke til årets vindere. Vi kender desværre ikke helt situationen om
"nedrykningen", da Slagelse 1 som bekendt skal ud i en oprykningskamp om pladsen i divisionen!
Dette afklares først 10.april 2005. Se tabel om de mulige alternativer

Lidt statistik: Alle klubber deltog med 63 hold, hvor der blev anvendt 472 spillere. Klubbernes
reserve-stab kom så sandelig i brug. Totalt ligger anvendelse af reserve på samme niveau som
tidligere 22%. 3 spillere har spillet 11 kampe (med dispensation) og 9 spillere har spillet 10
kampe.  To spillere fik maxscoren: A2-rk:Samuel Eddy, Tølløse og B1-rk: Luca Buono, Nyk F. 
Kedelig statistik: 13 fik strafpts ud af sæsonens 15 udeblivelser. Ud af de 1229 spillede partier, blev
resultatet: 526 hvid vundne - 276 remis - 427 sort vundne partier. Hvis du ønsker nærmere
bekendtskab med tallene bag ved - er du velkommen til at gå på statistik siderne 

Alle tabeller er nu ajourført og på plads!  Tak for kampen !
13.03.2005/JKL: 6.runde er færdigrevideret. Holdsætningsfejl i B2-rk kampen mellem Dragsholm 1
- Slagelse 3, idet Slagelse havde sat 4.bræt op uden at have tilmeldt spilleren til holdturneringen.
Ingen resultatændring på grund af det ordinære resultat blev vundet af Dragsholm spilleren.
Statistik tabeller forventes ajourført snart. 
08.03.2005/NSL: Af indberetningen for holdkampen i 6. runde i mesterrækken fremgår det, at
Holbæk kun stillede med 7 spillere til kampen. I henhold til reglementet skal jeg derfor tildele
Holbæk et halvt strafpoint. Resultatet af kampen ændres derfor til (det noget usædvanlige) . Køge 8
- Holbæk -½.

Af indberetningen for kampen i C3 mellem Tølløse 2 og Holbæk 6 fremgår det, at Tølløse kun
stillede med 3 spillere i kampen. Jeg skal derfor i henhold til reglemenetet for holdturneringen i 2.
HK tildele Tølløse et halvt strafpoint, således at kampens resultat ændres til Tølløse 0 - Holbæk 3½

Af indberetningen for holdkampen mellem Haslev 2 og Sydøstlolland 3 i C1 fremgår det, at Haslev
kun stillede med 3 spillere. Jeg skal derfor i henhold til reglementet for holdturneringen i 2. HK
tildele Haslev 2 et halvt strafpoint. Resultatet af kampen ændres derfor til Haslev ½ - Sydøstlolland
3

venlig hilsen Niels Steen Larsen 

06.03.2005: Melding fra Faxe. M-hold sidste runde. Arrangementet foregår på Faxe Bibliotek

23.02.2005/JKL: Melding fra Præstø, Morten Frank Jensen:  Al rækken: slutrunde: "Vi finder det
nødvendigt at flytte sidste runde arrangementet fra vores normale spillested, hen til vores gamle
spillested "Præstø Bibliotek". Vi vil samtidig bede de hold som har hjemmebane, om at medbringe
ure, brætter samt brikker til deres kampe. Adressen er: Præstø Bibliotek, Lindevej 45, 4720 Præstø"

12.02.2005/JKL: Ingen bemærkninger til runden. Klubber med hold i A1-rækken kan søge
dispensation i særlige forhold om 10 kamps reglen! Det kunne teoretisk godt forekomme allerede i
6.runde? Ansøgning fremsendes som sædvanlig via mail til NSL.

23.1.2005/JKL: Rundens resultater er gennemgået. Flotte indberetninger fra klubberne. Ingen
væsentlige fejl er fundet.  I C2 rækken måtte Slagelse 4 dog lide den tort at få et ½ strafpoint for
udeblivelse af spiller på bræt 4. Jvf 9 F. Filer for runden er tilsendt klubbernes formænd. Vi har
heldigvis været fri for vintervejret indgriben i runden med udsættelser mv. til følge! Men det kan jo
komme endnu?



12.12.2004/NSL: I runde 3 blev givet i alt 1½ strafpoint. (A1)Vordingborg 1, (A2)Tølløse 1 og (C2)
Dianalund 5 fik hver fratrukket ½ pts for udeblivelse / ingen spiller. Jvf 9 F.

JKL/: Runden er nu gennemgået. Der er ikke fundet yderligere fejl og mangler. Individuel score og
diverse tabeller er opdateret, hvor også runde filer er sendt rundt til hovedkredsens formænd.

Husk! Formænd i klubberne kan ændre holdstyrkelisten for forårets kampe. Listen skal  senest være
Jens Lundberg i hænde senest 31.12.2004 kl 23.59! Benyt gerne indberetningsskema

Alle ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår fra turneringsledelsen!  NSL og JKL 

21.11.2004/JKL: Ingen bemærkninger til 2. runde. Holdsætningsfejl er undgået og holdstyrkenumre
er stort set indberettet korrekt.

18.11.2004/NSL: I A2 rækken tildeles Kalundborg 1 et halvt strafpoint for udeblivelse af spiller, Jvf.
9 F.

04.11.2004/NSL: I B2 rækken tildeles Slagelse 3 et halvt strafpoint for udeblivelse af spiller. Jvf. 9
F.

03.11.2004/JKL: Tilsyneladende er der en fejl i turneringshæftet, idet Haslev ønsker at starte kl
19.30 og ikke kl 19.15 som er oplysningen fra sidste år. Sorry! 

27.10.2004/JKL: Vidste du, at ... i denne sæsons er: 219 holdkampe foran os med 1236 spillede
brætmatcher. Turneringen udføres af 352 faste spillere, men klubberne har garderet sig med 615
spillere (hurtig hovedregning giver således 263 reserver !?) Der kunne vel sagtens have været 
etableret  4-5 ekstra C rækker, hvis der var den fornødne vilje hertil? Jeg ved godt, at klubberne i
nogen grad har skrevet alle på, selv om spillerne i nogle tilfælde alligevel ikke ønsker at spille
holdskak.  Nå - nu skal vi jo ikke klage, da vi i år har rekord på hold og deltagere.

Jeg vil her ønske alle en rigtig god holdturnering !
23.10.2004/JKL: Vi nærmer os nu ret kraftig 1.runde. Tabeller, indberetningsskema m.v. er
opdateret og sat på nettet. Enkelte statistik tabeller er fra sidste sæson og vil blive ændret i takt
med at vi får nye resultater ind for indeværende sæson. Såfremt der skulle være klubber der står og
mangler turneringshæfter har jeg et lille lager, så send mig en mail og jeg skal se, hvad jeg kan
klare! 

Alle holdstyrkelister er nu behandlet. Alle har været flinke også at registrere holdledere, hvilke er
opdateret på klubbernes data sider.  Klubber med uregistrerede spillere i DSU / eller 
skoleskakspillere er blevet kontaktet via mail og har vel efterhånden fået rettet disse fejl og skyndt
sig at tilmelde spillerne hos Leif Jensen? 

Spillere er nu anført med rød skrift på  holdstyrkelisten, hvis disse stadig er uden registrering.
Såfremt klubberne alligevel bruger spillerne til holdkampene vil der altså være tale om ulovlige
spillere, hvor resultatet altid dømmes nul for de formastelige! 



03.10.2004/JKL: Mail til alle klubber og bestyrelsen i hovedkredsen 

Programmet er nu sendt til "trykkeren" og klubberne vil få et antal, der matcher de faste
holdspillere samt 1 ekstra til klubben. Hæftet vil
formentlig blive sendt i uge 42. Vedh fil [pdf] med hæftet, som er på 16 sider.
Samtidig vedhæfter jeg en fil [pdf] med holdkortet, der bruges ved kampene og til
indberetning af resultaterne. Jeg beder om din forståelse for denne besparelse i hovedkredsen,
således at klubberne selv udskriver de antal eksemplarer, der er nødvendig til klubbens
hjemmekampe.
Det har i år været en svær og drøj opgave at få turneringen til at gå op, således har vi i A1-
rækken 9 hold med. Det har den konsekvens at der nogen gange spilles holdskak i andre uge
nr end de normalt planlagte. Vær derfor meget omhyggelig med at aflæse den rigtige
spilledag!
Samtlige klubber er med i hovedkredsens holdturnering, hvilket vi vist skal meget langt
tilbage i historiebøgerne for at opleve. Det vidner om en god opbakning for holdturneringen,
hvilket er glædeligt.
Næste step (deadline) er aflevering af holdstyrkeliste om 1 uge (10.oktober). Jeg modtager da
meget gerne jeres styrkeliste allerede nu,
som kan indberettes direkte fra nettet via dette link http://www.2-
hk.dk/holdturn/indberet/holdstyrkeindberet.html
ps! holdturneringstavlerne er planlagt til opdatering i løbet af søndagen og vil derefter kunne
ses på nettet.
I håbet om en god holdturnering. Hilsen Jens Lundberg, holdturnerings administrator,
Jyderup, den 02.10.2004 kl 23.55

 
17.09.2004/JKL: Turneringen er på tegnebrættet og der ganges og divideres for at få turneringen til
at gå op. Desværre får ikke alle klubber opfyldt deres ønsker, men de klubber, der var berettiget til
at spille i deres respektive rækker får deres pladser. I år med 62 hold hvilket er flere end sidste år.
Med mange gode skakhilsener og god holdturnering til alle . Jeg håber at alle klubber senest
10.oktober 2004 sender en holdstyrkeliste og holdopstilling. På forhånd tak! Jens Lundberg 
13.09.2004/ NSL: 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.
06.08.2004/JKL: Af hensyn til planlægning af den kommende  sæson 2004-2005 foreligger
spilledatoer nu for runderne. I forhold til den udsendte indbydelse må jeg lige korrigere at ugerne i
2005 er 3,6,10 og 11 [og ikke fejlagtig 4,7,11 og 12] 



06.08.2004: Indbydelsen: Download her den korrekte pdf fil  rettet 6.8.2004
Tilmelding til holdturneringen: 
På hovedkredsens vegne indbyder jeg klubberne til deltagelse i holdturneringen 2004/2005. 
Niels Steen Larsen har fortsat påtaget sig hvervet som fungerende holdturneringsleder med
undertegnede som holdturnerings administrator, der varetager det praktiske med modtagelse af
indberetninger af resultater, holdstyrkelister og tilmelding.
Tilmelding  
Skal være mig i hænde senest onsdag den 15. september 2004, brug gerne hold
tilmeldingskuponen på internettet: http://www.2-hk.dk/holdturn/indberet/holdtilmeld.html eller
alternativt alm e-mail. Der er fri tilmelding i C-rækker.
Af tilmeldingen skal fremgå  
- spillested (lokalitet, adresse og evt. telefonnummer), 
- hvilken ugedag, der spilles i klubben, - formandens navn, adresse og tlf. nr. samt @-mail-kontakt-
adresse til klubben, hvortil hold korrespondancen ønskes.  
- evt. kontaktpersons (højest én pr. klub) navn, adresse og tlf. nr. og @-mail,  
- eventuelle specielle mødetider for holdkampene.    
Styrkeliste og holdopstillinger  
Skal være mig i hænde senest søndag den 10. oktober 2004. Brug gerne styrkeliste kupon
[forventes klar på nettet medio september] eller alternativt alm e-mail. TL kan åbne vedhæftet filer
som Word og Excel filer.    

Indskud

200 kr. pr. hold, som vil blive opkrævet af hovedkredsens kasserer.    
Spilledage  
I mesterrækken spilles følgende søndage: 31.okt., 14.nov., 5.dec., 16.jan., 6.feb., 6.mar. og

13.mar.  
I de øvrige rækker spilles der i ugerne 45, 47, 50, 3, 6, 10 og 11.    
Sidste runde  
I forbindelse med tilmeldingen ser jeg gerne en tilkendegivelse, såfremt en klub vil påtage sig at
afvikle en sidste runde.  
Venlig hilsen Jens Kurt Lundberg
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