
JGP stævner ?
Hej juniorleder/interesserede forældre mfl.

Nu er endnu en JGP sæson godt i gang. De foregående år har der været 8-10 
stævner. Det samme er tilfældet i år. JGP stævnerne har noget grundlæggende 
godt – at børn med den samme interesse kan dyrke et spil de er fanget af. 
Juniorerne kan kvalificere sig til SM (sjællandsmesterskaberne ).

Der er mange dygtige ledere og initiativtagere indenfor juniorskak. Alle har 
deres ideer til hvordan man kan gøre det sjovt for børnene at spille skak og få 
dem til at fortsætte. En af de væsentligste hjælpemidler kunne være at ændre 
disse JGP stævner og afviklingen omkring dem.

Svaghederne ved nuværende JGP stævner. 

• Dagen bliver lang pga. lange transporttider/ lang spilletid – færre 
deltagere til hvert stævne.

• Starttiden - kl. 10 bliver ikke altid overholdt - og skubber sluttidspunkt 
eller antal runder. Usikkerhed omkring rundelægning ? 

• Antal runder er ikke altid givet undervejs (grupper slås nogen gange 
sammen ) og får indflydelse på om man  tager remis eller spiller videre.

• Nye spillere har svært ved at klare sig hvis de ikke starter op i de yngste 
grupper (E - F)

• Det er altid de samme man spiller mod – der er ingen dynamik 
( udviklingen sættes i stå og det bliver vigtigere at vinde frem for at blive 
bedre ). Hensynet til resultater vægter mere end fælles fremgang.

• Usportslig opførsel fra juniorer/forældre herunder indblanding 
under/efter partiet

• Forholdsvis uinteressant kamp om den samlede sejr i serien undtagen for 
de fem-seks topspillere i hver gruppe

• Præmieuddeling til alle ( uinteressant at få 20 kroners ting for de ældre 
”børn” ?)

• Engagerede forældre bliver ikke brugt til at hjælpe med til stævnerne ?

Der skal arbejdes videre med forslagene herunder– gerne med jeres 
kommentarer/ideer så vi forhåbentlig til sidst opnår det rette koncept.



Hvordan skal fremtidig JGP serie se ud ?

Opdeling af JGP deltagere skal være i grupper som følger spillestyrke i stedet 
for alder. Det bruges allerede nu med stor succes i blandt andet Århus. 
Fordelen er at man i større grad vil møde spilere som man matcher i 
spillestyrke, frem for nu hvor der i hver aldersklasse er fire – fem stykker der i 
forhold til sine jævnaldrende er suveræne. Nye spillere har ikke mulighed for at 
komme op på det niveau som garvede JGP deltagere har ( med 4-6 års 
turneringserfaring ). Det står alle ledere frit for at sætte dygtige nye deltagere 
ind efter et nærmere aftalt skøn (samråd med juniorlederen), så de ikke 
starter helt fra bunden, hvis man ikke ønsker dette. 
De forskellige regler mm fastlægges senere. Ideer står at læse herunder, men 
forslag/ændringer modtages gerne.

Rang/styrkeliste på 2.hk.dk over alle JGP deltagere, som grundlag for 
gruppeopdeling. Der skal ( hurtigst muligt efter sidst afviklede JGP stævne ) 
være en opdateret liste på 2.hk.dk som afspejler den for tiden gældende 
rangliste. Placeringen på ranglisten bestemmes af sidst opnåede placering til et 
JGP stævne. Der skal være et ranglistesystem som bestemmer hvor mange 
pladser man rykker op/ned ad listen – alt efter placering og i tilfælde af at man 
ikke deltager. Alle nye spillere skal indberettes til juniorleder som sætter dem 
ind på styrkelisten senest om onsdagen inden næste stævne. Hvis de ikke er 
indberettet og indsat på liste indtager de den nederste plads når stævnet går i 
gang og spiller således i den nederste gruppe ( flere nye spillere så sættes de 
ind efter alder så de ældste står øverst ).

Regler for gruppeopdeling til JGP stævner
Når stævnet skal afvikles tager man de seks bedste ( af de tilmeldte ) fra 
ranglisten og sætter i gruppe 1 som så afvikles som alle mod alle ( evt 
lodtrækning om startnumre mellem de seks ). Man kan have alle-mod-alle 
turneringsskema klart inden start af stævne - skal man vente til alle er mødt 
op før man sætter spillerne ud i grupperne ? – eller gælder det 10 minutter før 
proklameret start tidspunkt, at man påbegynder gruppeopdeling og senere 
ankomne sættes ind i nederste grupper ? Således vil stævnerne kunne starte 
kl. 10:00 !?
Opdelingen fortsætter man med indtil man til sidst har en gruppe på seks/otte 
deltagere eller flere som den nederste ( enten alle mod alle eller monrad ). 
Skal Gruppe F køre som en selvstændig gruppe ( hvis 8 eller flere deltagere ? ) 
da der for det meste er nok spillere i denne årgang og de ikke skal stå til bank 
hver gang af ældre spillere. Op/nedrykning fra denne gruppe kunne være en 
mulighed ? hvor der hver gang vil komme et tilbud ( krav ? ) til de tre 
bedstplacerede om at rykke op og få en plads på styrkelisten ( tre top tre 
placeringer skal medføre oprykning ) og til de tre lavestplacerede fra sidste 



JGP-stævne om at spille med i F-gruppen. Hvis det er en F-spiller der slutter 
blandt de tre nederste i laveste gruppe – skal han ned i F-gruppen næste 
gang.
Spilletider/runder
Nederste gruppe(r) 8 mands ?  – i tilfælde af 8 mands sættes betænkningstid 
til 20 minutter ellers ved 6 mands 30 minutter ( 7x40 min ) ~ ( 5x60 min ). 

Dette kunne give følgende tider: 

8 mands 10:00-10:40, 10:45-11:25, 11:30-12:10 – frokost - 12:30-13:10, 
13:15-14:05, 14:10-14:50, 14:55-15:35 
6 mands 10:00-11:00, 11:05-12:05, - frokost - 12:25-13:25, 13:30-14:30, 
14:35-15:35 
og fælles præmie overrækkelse senest kl. 15:45 !

Præmier/medaljer.
Der skal til alle stævner være et sæt medaljer til hver gruppe. Indkøb og 
udlevering af disse foretages af juniorlederen. Mulighed for større sponsor 
præmier undersøges. Evt. lodtrækning ved sæsonafslutning blandt de 
fremmødte/deltagere undervejs – nogle præmier overrækkes kun hvis man er 
til stede? Det skal være frivilligt for arrangør om der gives præmie til alle – det 
henstilles dog at der er til de 5-10 nederst placerede ( evt. F gruppen ) da det 
er de mindste som værdsætter det mest.

Point til stævner gives indenfor en årgang som nu. Den gældende liste 
bruges til at bestemme de point der er til fordeling blandt spillerne i de 
forskellige aldersgrupper. De fleste point gives så til dem i den øverste gruppe 
og så fremdeles. Placeringen på ranglisten gør at man er sikret at spille om 
flest mulige point hvis man er højest placerede i sin aldersgruppe. Alle har 
interesse i at møde op og rykke op på ranglisten, da de fleste point gives til de 
der spiller i de øverste grupper.

Udtagelse til SM ud fra følgende kriterier. De tre øverst placerede i JGP serien 
når sæsonens sidste stævne er afholdt. Derudover afvikles der to stævner – 
med opdeling i nuværende aldersgrupper ( dobbelt – så der afvikles et stævne 
i hver sin geografiske ende af kredsen – et nord/syd og et øst/vest) til disse to 
stævner vil den højest placerede deltager fra hver aldersgrupper til begge 
stævner sikre sig ret til deltagelse ved SM. Det betyder at fire pladser i hver 
aldersgruppe findes ved disse udvalgte stævner – et omkring jul og et lige før 
frist til SM. Dette fordi der nu er alt for få der spiller for den samlede sejr – 
fordi de ingen reel chance har for at komme med til SM ( hvis en af de tre 
topplaceringer i samlede serie er besat af en allerede kvalificeret – så går 
pladsen videre til næste på listen ).

Korps af turneringsledere – for at undgå store forskelle i opførsel/vurdering 
af spillerne til JGP stævnerne – skal vi tilstræbe at få en ”stab” af 



juniorledere/forældre som vil påtage sig at føre tilsyn med grupperne. Der skal 
være et regelsæt for hvordan man håndterer eventuelle uromagere, samt træk 
der udføres ulovligt mm. Evt. karantæne for uromagere kan komme på tale ?
Forældre ingen adgang til spillelokaler når partierne starter. Der er utallige 
eksempler på at forældre har haft indflydelse på hvordan partier er blevet 
afsluttet (indblanding) ved direkte at blande sig når der bliver sagt mat eller 
ved at sætte sig ved siden af sit barn/ flytte sig rundt omkring brættet ved 
stillinger der har været afgørende. Det skal overvejes om man vil indføre 
noteringspligt – det vil give roligere afvikling og i nogle tilfælde kunne afklare 
eventuelle tvivlsspørgsmål ved ulovlige træk mm. Noteringspligt skal nok ikke 
gælde den nederste gruppe og andre spillere der pga. alder ikke har de 
fornødne færdigheder til at notere ( forskel i betænkningstid om man noterer ? 
). I nederste gruppe skal der være mindst to ledere som tilser at spillet foregår 
efter reglerne. De udpegede forældre/ledere må (hvis det kan undgås) ikke 
have skakspillende børn i de lokaler hvor der føres tilsyn. Skal der være 
mulighed for advarsler/sanktioner mod juniorer/(forældre) som er til gene for 
andre deltagere ( fradrag af point eller karantæne fra stævner )?  Dette skal 
dog gøres ud fra fælles regelsæt som håndhæves ens af alle turneringsledere.

Flere stævner? der skal måske åbnes mulighed for at afvikle flere stævner 
hos samme klub gennem sæsonen. Ved at gøre beliggenheden mere lokal - 
kortere afstande kan vi forhåbentlig få flere spillere til at spille flere stævner. 
Der vil fra sæsonstart blive fastsat nogle lørdage/søndage hvor der kan afvikles 
stævner hvis man har lyst til at arrangere et ekstra . I tilfælde af flere stævner 
samme dag, skal der være minimumsafstand mellem arrangerende klubber. 
Stævneindbydelse skal modtages senest to-tre uger før afholdelse med alle de 
praktiske oplysninger en indbydelse skal indeholde. Regelsæt bliver udfærdiget 
for indbydelse. Mulighed for afholdelse af stævne i dagtimer i forbindelse med 
undervisning på skolerne/klubben  – skal undersøges – hvordan skal 
pointgivning være og skal det tælle fuldt med eller kun bruges til regulering på 
rangliste ? Hvordan med medaljer/præmier til sådanne stævner ?   
Måske max antal tællende JGP stævne per spiller, hvis der også kommer tilbud 
om afvikling i dagtimer/undervisningstiden i klubben?

Der er mange muligheder for fremtidige stævner for juniorer, her er skitseret 
flere ideer og forslag/spørgsmål. Du må gerne komme med dine ideer og 
kommentarer.

Stævnerne i den kommende sæson bliver afviklet efter nye terminer, men intet 
er endeligt fastlagt.

Læs dette som forslag der skal gøre det nemmere at få flere deltagere til 
stævnerne, kortere tidsforbrug, ensartethed og fair afvikling af partierne – så 
det alt i alt kan blive en god oplevelse for juniorerne at spille skakstævner.

Med venlig hilsen



Michael Espensen
Juniorleder – 2. hk


