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Holdturneringsreglement 

§ 1 Turneringsledelse
A)  Turneringsleder.  Hovedkredsens  besty-
relse udpeger en turneringsleder (TL), der 
har  ansvaret  for,  at  turneringen gennem-
føres i overensstemmelse med dette regle-
ment. Hvis TL i en sag er inhabil  overgår 
beslutningskompetencen til bestyrelsen.
B)  Turneringskomite.  Turneringskomiteen 
består af en af hovedkredsbestyrelsen ud-
peget formand og to af delegeretmødet ud-
pegede  medlemmer.  TL  kan  ikke  være 
medlem  af  turneringskomiteen.  Turne-
ringskomiteen  træffer  afgørelse  i  alle 
spørgsmål  vedrørende  holdturneringen, 
som indankes for den. Protest mod en af TL 
truffet  afgørelse  skal  indsendes  til  turne-
ringskomiteens formand senest 10 dage ef-
ter, at TL har afsagt sin kendelse
§ 2 Inddeling
Mesterrække: En gruppe med 8 hold fælles 
for hele hovedkredsen.
A-rækker: 2 grupper med hver 8 hold (be-
nævnt A-række 1 og A-række 2)
B-rækker: Et antal grupper med 4 til 8 hold 
(benævnt B-række 1, B-række 2 osv.) Der 
er kun fri tilmelding i B-rækkerne. 
Det  tilstræbes,  at  grupperne  dannes,  så 
holdene får mindst mulig kørsel.
§ 3 Holdenes størrelse
I Mesterrækken og A-rækken består holde-
ne af 8 spillere. I B-rækken består holdene 
af 4 spillere. I en række kan højst deltage 3 
hold fra samme klub.
§ 4 Spilledage
A) I mesterrækken afvikles runderne sam-
me søndage som 2. division  i  DSU’s divi-
sionsturnering. I de øvrige rækker afvikles 
runderne  på  hjemmeholdets  spilleaften  i 
den  efterfølgende  uge  dog  ikke  fredag, 
lørdag og søndag. Turneringslederen plan-
lægger ikke runder i vinterferien.
B) Ønsker en klub en spilledato og /eller et 
spilletidspunkt ændret,  rettes der henven-
delse til modstanderklubben og til TL senest 
14 dage (i  første runde dog 10 dage) før 
den i turneringsplanen fastsatte spilledato.
C)  Ved  uenighed  om  spilledato  og  /eller 
spilletidspunkt spilles  der efter  turnerings-
planen.  Såfremt  afstanden  mellem  de  to 
klubber er over 70 km, kan den gæstende 
klub dog altid kræve kampen spillet søndag 
forud for den aktuelle spilleuge. ”Internet-

tets Krak spillested til spillested normal kø-
revej” er udgangspunkt for beregning af ki-
lometerafstand  mellem  to  klubber.  Sidste 
runde spilles på en lørdag eller søndag, hvis 
der er klubber, der har over 70 km til spille-
stedet.
D) Ændring af spilledato, og/eller spilletids-
punkt skal godkendes af TL. Aftaler om æn-
dringer bør foreligge skriftlig. 
E)  En  klub  vil  kunne  kræve  aflysning  på 
grund af vejrlig, såfremt dette er af en så-
dan karakter, at al udkørsel må anses for 
umulig  eller  urimeligt  farlig.  TL  skal  dog 
orienteres  så  tidligt  som  muligt  på  spil-
ledagen, absolut senest 1 time før det plan-
lagte  spilletidspunkt.  Ny  spilledag  og  -tid 
aftales  samme  dag.  Kampen  skal  så  vidt 
muligt afvikles inden næste runde. Hvis de 
to klubber ikke kan enes om en spilledag, 
fastsætter TL spilledagen.
§ 5 Kampens afvikling
A) Der spilles efter FIDE's regler for skak, i 
det omfang de ikke er i strid med bestem-
melserne i dette reglement. Herunder note-
ringspligt. Såfremt en spiller bevilges note-
ringsfrihed af TL, vil der være et fradrag af 
betænkningstiden  med 10  min  pr  parti.  I 
alle rækker rates partierne, hvis det er mu-
ligt også Elo rating. Partier i omkampe, der 
bliver spillet  efter  holdturnerings ordinære 
runder, rates ikke.
B) Klubber, der har hjemmebane (arrange-
rende klub), stiller brætter, brikker og ure 
samt holdleder og kamplederskilt(e) til rå-
dighed for kampens afvikling. Såfremt den 
arrangerende klub ikke råder over tilstræk-
keligt  materiel,  anmodes  den  gæstende 
klub senest  8 dage før  spilledagen om at 
medbringe det nødvendige materiel.
C)  Det  gæstende  hold  er  forpligtet  til  at 
respektere restriktioner, der måtte hvile på 
hjemmeholdets lokaler.
D) I holdturneringen er rygning ikke tilladt i 
spillelokalet
E)  I  mesterrækken  startes  kampene  kl. 
12.00 og spilletiden er 6 timer. Hver spiller 
skal udføre 40 træk på de første 2 timer af 
sin betænkningstid. Derefter er der en time 
plus opsparet tid til resten af partiet. Urene 
stilles på kl. 3.00.
F) A- og B-rækken startes kl.  19.30, hvis 
ikke andet er aftalt. Spilletiden er 4 timer. 
Hver spiller har 2 timer til hele partiet, ure-
ne stilles på kl 4.00. (se bemærkning *)



Side 4

G) Hjemmeholdet  spiller  hvid  ved lige  og 
sort ved ulige brætnumre.
H) Hver klub udpeger en holdleder, der ger-
ne må være en af spillerne (se holdlederens 
huskeliste).  Holdlederen  må  bekendtgøre 
tidsoverskridelse, ligesom han har ret til at 
gøre en holdkammerat opmærksom på, at 
han havde glemt at standse sit ur efter ud-
ført træk. Holdlederne skal præsenteres før 
kampen, og de skal bære holdledermærkat 
eller -skilt.
I)  Klubben  på  hjemmebane  udpeger  en 
kampleder, der skal lede kampen (se kam-
pleder  instruks).  Kamplederens  opgaver 
fremgår af FIDEs regler § 13. I sidste runde 
skal der være 1 ikke-spillende kampleder. I 
de øvrige runder bør kamplederen ikke spil-
le med. Kamplederen skal præsenteres før 
kampen, og han skal bære kampleder mær-
kat, eller - skilt.
J) Kampleder og holdleder må ikke være en 
og samme person.
K) Protest mod en afgørelse truffet af kam-
plederen skal anføres i indberetningen un-
der  bemærkninger.  Nærmere  redegørelse 
for protesten indsendes skriftlig til TL sene-
st 4 dage efter spilledagen.
L) Enhver spiller  som ankommer til  skak-
brættet  mere  end  en  time  efter  rundens 
start, taber partiet.
§ 6 Styrkeliste og holdopstilling
A) Klubberne skal tilsende TL en styrkeliste 
omfattende alle klubbens spillere inden den 
af TL fastsatte dato. På denne skal klubbens 
stærkeste spiller være placeret som nr. 1, 
den næststærkeste  spiller  som nr.  2  osv. 
Styrkelisten kan opstilles efter ratingtal, ny-
ere  resultater  m.v.  efter  klubbens  afgø-
relse. Der anføres ratingtal (samt evt Elo) 
ud for samtlige af klubbens spillere (hold-
spillere  og reserver).  Formanden skal  ved 
sin  underskrift  (mail  accept)  attestere,  at 
styrkelistens  spillere  er  medlem  af  DSU 
gennem klubben.
B) På den indsendte  styrkeliste  afmærkes 
de enkelte holds spillere med rækkebeteg-
nelse og brætnummer. Man afmærker kun 
de spillere, som har givet tilsagn om at spi-
le holdkampe. Spillere, som man derfor må 
"springe over" på styrkelisten, vil dog kun-
ne bruges som reserver, hvis nogen af de 
tilmeldte spillere er forhindret. Alle spillere 
som ikke  er  tilmeldt  et  hold,  kan  bruges 
som reserver (§7). Alle tilmeldte spillere på 
klubbens førstehold skal være placeret hø-

jere på styrkelisten end første spiller på an-
det holdet, og alle spillere på andet holdet 
skal være placeret højere end første spiller 
på tredjeholdet osv.
C) Deltager  en klub i  divisionsturneringen 
skal styrkelisten fra nr. 1 til og med sidste 
bræt  på  sidste  divisionshold,  være  sam-
menfaldende  med  styrkelisten  til  hoved-
kredsen.
D) En spiller kan godt spille for en klub i en 
anden hovedkreds og deltage i 2. HK holdt-
urnering forudsat spilleren er medlem af en 
klub i 2. HK. 
§ 7 Anvendelse af spillere og reserver
A) Ingen spiller må spille på et lavere hold, 
end han er tilmeldt.
B) Såvel ordinært tilmeldte spillere som re-
server skal anvendes på holdet i den ræk-
kefølge, de er opstillet på styrkelisten.
C) En spiller, der ønskes anvendt som re-
serve, må ikke stå højere på klubbens styr-
keliste  end  den  spiller,  der  spiller  sidste 
bræt på det ovenfor liggende hold.
D)  Møder  et  hold  med færre  end  8  hen-
holdsvis  4  spillere,  skal  spillerne  placeres 
fra bræt nummer et og nedefter. Udebliver 
en spiller uden at have sendt afbud, kan en 
reserve fra  styrkelisten,  placeret  på listen 
efter  udebliveren,  indsættes  på  den  ude-
blevnes  plads,  efter  at  der  er  forløbet  en 
halv time af spilletiden.
E) Deltager en spiller i to kampe i samme 
runde, må spilletiden for de to kampe ikke 
gribe ind over hinanden.
F) En spiller må tidligst anvendes, når hans 
indmeldelse  er modtaget af  kartoteksføre-
ren (se også § 8 C).
§ 8 Ændring af holdopstilling
A)  Ændring  i  holdopstilling  og  styrkeliste 
kan ikke  ske i  sæsonen. Nye medlemmer 
kan  indplaceres  på  eksisterende  hold  og 
hvis en spiller derved ”rykker ud” af et hold 
er  han  spilleberettiget  på  det  øverste  af 
klubbens øvrige hold. Spillere, der har væ-
ret tilmeldt et trukket hold eller et udgået 
hold,  kan  ikke  anvendes  på  noget  lavere 
hold i resten af sæsonen.
C) Et ny medlem, der ønskes anvendt i tur-
neringen som spiller eller reserve, kan ind-
placeres på hold og styrkeliste efter ønske. 
Han  er  dog  kun  spilleberettiget,  såfremt 
hans indmeldelse er modtaget af kartoteks-
føreren  gennem klubben,  og  såfremt  han 
ikke i samme sæson har deltaget for en an-
den klub i divisions- eller hovedkredsturne-



Side 5

ringen,  medmindre  klubskiftet  skyldes 
bopælsforandring.
§ 9 Straffebestemmelser
A)  Udebliver  eller  trækker  et  hold  med 8 
spillere  sig  fra  en  kamp,  eller  møder  det 
ikke med mindst 5 spillere, annulleres alle 
holdes kampe, og holdet placeres på sidste-
pladsen.
B)  Udebliver  eller  trækker  et  hold  med 4 
spillere  sig  fra  en  kamp,  eller  møder  det 
ikke med mindst 3 spillere, annulleres alle 
holdets kampe, og holdet placeres på sid-
stepladsen.
C) Anvendes en spiller ulovligt, vil den på-
gældendes parti - uanset resultatet - være 
vundet af modstanderen.
D) Turneringslederen kan idømme et hold i 
mester - og A-rækken et strafpoint for en-
hver overtrædelse af dette reglement. Tur-
neringslederen  kan  idømme  et  hold  i  B-
rækken et halvt strafpoint for enhver over-
trædelse af dette reglement.
E) Gennemfører et hold ikke hele turnerin-
gen kan TL kræve 500 kr. i gebyr af klub-
ben til hovedkredsen.
F) For hver udebleven eller manglende spil-
ler på et hold,  idømmer turneringslederen 
holdet ½ strafpoint med mindre, der er en 
gyldig grund til udeblivelsen. Dette gælder 
dog ikke hvis en spiller indsættes efter 1/2 
time.
§ 10 Placering
A) Placeringen i en gruppe afgøres af, hvor 
mange brætpoint holdene i alt har opnået i 
deres kampe.
B) Ved ligestilling er det hold bedst place-
ret, der har flest matchpoint. Der gives to 
matchpoint for vundet holdkamp, et for uaf-
gjort og nul for tabt.
C) Ved eventuel  fortsat  ligestilling  er  ind-
byrdes kamp(e) afgørende for placeringen.
D) Er der fortsat ligestilling, og placeringen 
har betydning for op- og/eller nedrykning, 
spilles omkamp(e), indtil en vinder er fun-
det.
§ 11 Oprykning
A) Fra mesterrækken rykker så mange hold 
op,  som  divisionsturneringen  muliggør 
(mindst et hold)
B) De 2 vindere af A-rækkerne rykker op i 
mesterrækken.  I  tilfælde  af  ekstraordinær 
oprykning  til  mesterrækken  spiller  de  2 
næstbedste hold i hver A-række om plad-
sen. Der spilles én kamp, og turneringsle-
delsen trækker lod om, hvilket hold der skal 

have hjemmebane i denne kamp. Lodtræk-
ningen overværes af to medlemmer af tur-
neringskomitéen.  Slutter  kampen  uafgjort 
er  resultatet  på bræt 1 afgørende. Er det 
parti endt remis, er resultatet på bræt 2 af-
gørende og så fremdeles. Er alle otte kam-
pe endt remis,  trækker  turneringsledelsen 
lod om oprykning til M rækken.
C) Ved 1 eller 2 B-rækker rykker vinderne 
direkte op i A-rækkerne.
Ved 3 B-rækker rykker 2 af vinderne op i A-
rækkerne. Vinderen med højest procentvise 
score rykker direkte op – er her ligestilling 
med  højeste  procentscore  i  matchpoints. 
Ved fortsat ligestilling rykker det hold, der 
har spillet flest kampe direkte op. De 2 an-
dre vindere spiller omkamp. Ved 4 B-ræk-
ker rykker 2 af vinderne op i A-rækkerne. 
Vinderen  af  B1  spiller  omkamp  mod  vin-
deren af B2, og Vinderen af B3 spiller om-
kamp mod vinderen af B4.
Ved 5 B-rækker rykker 3 af vinderne op i A-
rækkerne.  Den direkte oprykker findes på 
samme måde som ved tre B-rækker. De 4 
andre vindere spiller omkamp. Vinderen af 
laveste B-række nummer mod næst lave-
ste, o.s.v. Ved 6 B-rækker rykker 3 af vin-
derne op i A-rækkerne. Vinderne af B1 spil-
ler omkamp mod vinderen af B2, o.s.v. Er 
der flere B-rækker afgøres oprykningen på 
tilsvarende  måde.  Ved  omkampe  trækker 
turneringsledelsen lod om, hvilket hold der 
skal have hjemmebane i denne kamp. Lod-
trækningen overværes af to medlemmer af 
turneringskomitéen.  Slutter  kampen  uaf-
gjort er resultatet på bræt 1 afgørende. Er 
det parti endt remis, er resultatet på bræt 2 
afgørende og så fremdeles. Er alle 4 kampe 
endt remis, trækker turneringsledelsen lod 
om oprykning til A-rækken. Når et hold ryk-
ker op fra B-rækken, anses også klubbens 
næstbedst  placerede  4-mandshold  for  op-
rykket, således at disse tilsammen danner 
et 8-mandshold i A-rækken. Hvis B-række-
vinderen ikke kan stille hold i A-rækken, er 
det nr. 2 fra samme B-række der rykker op 
eller  spiller  omkamp.  Hvis  dette  ikke  kan 
lade sig gøre, findes oprykkerne blandt de 
andre gruppevindere eller toere. Hvis dette 
heller ikke kan lade sig gøre, beslutter TL, 
hvem der  så  skal  have  pladsen.  Dermed 
kan han
også  bestemme,  at  en  nedrykker  fra  A-
rækken fortsætter i samme række, hvis det 
er mest hensigtsmæssigt.
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§ 12 Nedrykning
A) Det lavest placerede hold i mesterræk-
ken rykker altid ned. Derudover rykker et 
antal  hold  ned  svarende  til  antallet  af 
nedrykkere fra 2. division som nedenfor: 0 
nedrykkere fra 2. division: nr. 8 rykker ned 
i A-rækken 1 nedrykker fra 2. division: nr. 
7 og 8 rykker ned i A-rækken 2 nedrykkere 
fra 2. division: nr. 6, 7 og 8 rykker ned i A-
rækken Og så fremdeles.
B) De lavest placerede hold i hver A-række 
rykker ned. Ved ulige antal nedrykkere spil-
les omkamp mellem de 2 mulige nedrykke-
re  fra  hver  A-række.  Der  spilles  1  kamp. 
Turneringslederen trækker  lod om, hvilket 
hold  der  skal  have  hjemmebane  i  denne 
kamp. Slutter kampen uafgjort er resultatet 
på bræt 1 afgørende. Er det parti endt re-
mis, er resultatet på bræt 2 afgørende og 
så fremdeles. Er alle otte kampe endt re-
mis, trækkes der lod. Ny A-række består af 
nedrykkerne  fra  mesterrækken og  de  op-
rykkede B-hold, samt så mange af de bedst 
placerede  hold  i  A-rækken  i  den  sluttede 
turnering, som der er plads til. Mangler der 
hold i A-rækken, foretages supplerende op-
rykning fra B-rækken.
§ 13 Turneringsplaner
Før første runde, modtager klubben fra TL 
turneringsplaner,  turneringsreglement, 
klubfortegnelse og resultatkort.
§ 14 Turneringsindskud og præmier
A)  Turneringsindskuddet  fastsættes  af 
hovedkredsbestyrelsen og meddeles i  tur-
neringsindbydelsen.
B) De to bedst placerede hold i hver gruppe 
modtager præmier. I grupper med 4 hold er 
det dog kun vinderen, der modtager præ-

mie. Præmierne søges overrakt på delege-
retmødet.
C) Spillere, der deltager i alle et holds kam-
pe og opnår maksimum score, præmieres.
§ 15 Rejsetilskud
Klubberne  kan  efter  ansøgning  til  hoved-
kredsen få udbetalt et beløb til dækning af 
en del af udgifterne i forbindelse med ude-
kampe.  Reglerne for  beregning  fastsættes 
af hovedbestyrelsen og meddeles hvert år 
af  hovedkredskassereren  til  de  berørte 
klubbers kasserer.
§ 16 Dispensation
TL kan i særlige tilfælde dispensere fra det-
te reglement.

*)  Den  tidligere  annoncerede  betænk-
ningstid, som blev vedtaget på delegeret-
mødet  har  vi  i  bestyrelsen valgt  ikke  at  
gennemføre i år.  Årsagen er, at vi modt-
og en protest over, at partierne med den-
ne betænkningstid ikke kunne ELO-rates.  
Turneringskomiteen var enig med klager i  
dette  og  hovedkredsens  bestyrelse  har  
derfor valgt at udsætte ændringen til næ-
ste år. Derfor spilles A- og B-rækken som 
hidtil med 2 timer til hele partiet. 

  

 

__________________________________________________________________________
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Klubfortegnelse:

Dianalund spillested: (ons)
Biblioteket, Dr. Sellsvej 20 A, 
4293 Dianalund
Holdleder 2:
Fmd. Søren Ulvedal Jensen 6088 0182

Dragsholm spillested: (ons)
Bobjergskolen, Blok C
Stadionvej 6, 4550 Asnæs
Holdleder:
Fmd. Erik Madsen 5965 5142

Faxe spillested: (man)
Præstøvej 2 A, kælder, 4640 Faxe
Holdleder 1:
Lars Christensen 5671 7717
Holdleder 2:
Theodor Gisli Sigurlidason 5673 0170
Holdleder 3:
Fmd. Svend-Erik Wehlast 5673 0636

Greve spillested: (man)
Aktivhuset Olsbækken
Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve
Fmd. Kurt Søgaard Nielsen 4369 1108
Holdleder:
Erol Taskiran 4390 1488

Haslev spillested: (man)
Grøndalsskolen
Bregentvedvej 30, 4690 Haslev
Holdleder 1:
Bo Heine Larsen 2275 9543
Holdleder 2:
Fmd. Henrik Steen Jensen 5638 0504
Holdleder 3:
Michael Adrian  4231 0659

Holbæk spillested: (tir)
Østre Skole
Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk
Fmd. Ove Frank Hansen 5943 7454
Holdleder 2:
Poul Møller Petersen 5943 0725
Holdleder 3:
Peter Sorenius 5943 0083
Holdleder 4:
Gudmund Rasmussen  5918 9266

Jyderup spillested: (ons)
Jyderup Kommuneskole
Holbækvej 108, 4450 Jyderup
Fmd. Jens Kurt Lundberg 6078 9257
Holdleder:
Svend Ellegaard 5927 6869

Kalundborg spillested: (ons)
Dagcenter Munkesøen
Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg
Fmd. Flemming Christensen 5950 1249 
mobil 2948 3277
Holdleder 1:
Tommy Christensen 5950 8827
Holdleder 2: Anders Boll 5950 1580

Korsør spillested: (man)
Korsør kultur & fritidscenter
Skolegade 1, 4220 Korsør
Holdleder 1:
Erik Mikkelsen 5835 2448
Holdleder 2:
Fmd. Ole Steffensen 5835 0147, 4240 8966

Køge spillested: (tir)
Kantinen (ved tandlægen)
Asgård Skole, Norsvej 2, 4600 Køge
Fmd. Erik Carlsen 5666 0876, 2690 9546
Holdleder 2:
Finn Stuhr 2546 8293
Holdleder 3:
Thomas Sandager 2627 6971

Maribo spillested: (ons)
Det Polske Hus
Museumsgade 28, 4930 Maribo
Fmd. Søren Pedersen  6062 5499
Holdleder 1:
John Kristensen 5478 1227
Holdleder 2:
Finn Kristiansen  5478 1103
Holdleder 3:
Asger Poulsen 5478 1315 

Møn spillested: (man)
Foreningshuset
Peblingerende 7, 4780 Stege
Fmd. Lars Blach Jensen 2294 9622
Holdleder:
Troels Bård Christensen 5810 1654
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Nordfalster spillested: (tir)
Nørre Alslev Bibliotek
Helene Strangesvej 1, 4840 Nørre Alslev
Fmd. Henning Jakobsen 5485 0970
Holdleder:
Henrik Ambrosius Sørensen 5444 3025

Nykøbing F spillested: (man)
Skakcentret
Engboulevarden 42, 4800 Nykøbing F
5485 5886
Fmd. Henrik Stampe 5443 9948
Holdleder:
Flemming Larsen 5485 8022

Nykøbing S spillested: (man)
Aktivitetscenteret i Pakhuset
Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sj.
Fmd. Thomas Alstrup 5991 9797
Holdleder 1:
Jan Gottfredsen 5991 3150
Holdleder 2:
Jørgen Kjelstrup 5991 1402

Næstved spillested: (man)
Grønnegades Kaserne
Bygning 10, Lokale 119, 4700 Næstved
Fmd. Bo Munksgaard 2518 0241
Holdleder 2:
Steinar Frederiksen 5573 8657
Holdleder 3:
Aage Hansen 5596 5287

Præstø spillested: (man)
SFO2 Abildhøjgården
Rugvænget 72 A, 4720 Præstø
Man ikke må have sko på indendørs i Præstø,  
men du må gerne medbringe hjemmesko eller  
indesko.
Fmd. Morten Frank Jensen 2585 4720
Holdleder 1:
Thomas Wesche 6137 8393
Holdleder 2:
Knud Åge Fønss 5599 2698
Holdleder 3: 
Anders Sifakis Brygger 2035 8108

Skovbo spillested: (tir)
Det gamle rådhus
Møllevej 2, 4140 Borup

Fmd. Jørgen Hansen 5687 0267
mobil 2986 0267
Holdleder 1:
Hans E. Andersen 5687 0510
Holdleder 2:
Rasmus Møller 5752 2140

Skælskør spillested: (man)
Skælskørhallen
Sorøvej 90, 4230 Skælskør
5819 6687
Fmd. Poul Stokholm Nielsen 4219 6730
Holdleder:
Anders Brinkhard 5818 6462

Slagelse spillested: (man)
Slagelsehallen
Parkvej 33, 4200 Slagelse
5852 3858
Holdleder 1: 
Fmd. Søren Dyberg Larsen 5853 2946 mobil 
2966 7659
Holdleder 2:
Jesper Dyberg Larsen 5852 2353

Sorø spillested: (man)
Sorø Kultur- og Fritidscenter
Frederiksvej 27, 1. th., 4180 Sorø
Holdleder 1:
Thomas Rohde 5786 6090
Holdleder 2:
Fmd. Curt Herbst 5782 2523,  2086 5885
Holdleder 3:
Dan Christensen 6128 4375

Sydøstlollands spillested: (tir)
Fritidscentret Kettinge
Kettingevej 78, 4892 Kettinge
Fmd. Jens Peter Petersen 5486 9203
mobil 2518 0142
Holdleder 1:
Henning Erik Andersen 5485 1278
Holdleder 2:
Svend Aage Hansen 5460 6071

Tølløse spillested: (man)
Aktivitetshuset
Nytorv 14, 4340 Tølløse
2254 7481
Fmd. og holdleder:
Henning Hoff-Nielsen 5918 5170



Vordingborg spillested: (ons) Steen Hefsgaard Jacobsen 5537 3748
Iselingskolen mobil 2557 5407
Håndarbejdslokalet, 4760 Vordingborg Holdleder 2:
Fmd. og holdleder 1: Søren Bogø 5537 1419

Rundeskemaer

Klub

1. Sorø 1
8 u h 2 3 u h 4 5 u h 6 7 u

2. Haslev 1
7 u 1 u h 8 h 3 h 4 5 u 6 u

3. Maribo 1
6 u 7 u h 1 2 u h 8 h 4 5 u

4. Næstved 2
h 5 6 u h 7 1 u 2 u 3 u h 8

5. Jyderup
4 u 8 u h 6 7 u h 1 h 2 h 3

6. Præstø 1
h 3 h 4 5 u 8 u h 7 1 u h 2

7. Vordingborg 1
h 2 h 3 4 u h 5 6 u 8 u h 1

8. Slagelse 1
h 1 h 5 2 u h 6 3 u h 7 4 u

Sidste rd i Næstved

Rd 7
Pts Mtp Plc

Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5

15.1 29.1 4.3

Rd 6

Side 9

18.3M-rækken 30.10 13.11 4.12



Klub

1. Køge 2
6 u h 4 3 u h 2 5 u h 8 7 u

2. Nyk F
5 u h 3 h 8 1 u h 4 7 u 6 u

3. Nordfalster
4 u 2 u h 1 7 u h 8 h 6 5 u

4. Skovbo 1
h 3 1 u h 7 6 u 2 u h 5 h 8

5. Faxe 1
h 2 7 u h 6 8 u h 1 4 u h 3

6. Møn
h 1 8 u 5 u h 4 h 7 3 u h 2

7. Præstø 2
8 u h 5 4 u h 3 6 u h 2 h 1

8. Sydøstlolland 1
h 7 h 6 2 u h 5 3 u 1 u 4 u

Klub

1. Dianalund 2
h 4 h 2 3 u 8 u 5 u h 6 7 u

2. Holbæk 2
3 u 1 u h 8 h 7 4 u 5 u h 6

3. Korsør 1
h 2 7 u h 1 6 u h 8 h 4 5 u

4. Slagelse 2
1 u 6 u h 7 h 5 h 2 3 u h 8

5. Nyk S 1
7 u 8 u h 6 4 u h 1 h 2 h 3

6. Dragsholm
8 u h 4 5 u h 3 h 7 1 u 2 u

7. Holbæk 3
h 5 h 3 4 u 2 u 6 u 8 u h 1

8. Kalundborg 1
h 6 h 5 2 u h 1 3 u h 7 4 u

Pts Mtp Plc

Sidste rd i Holbæk

uge12

Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7

A2-rækken uge44 uge46 uge49

Pts Mtp Plc

Sidste rd i Præstø

uge12

Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7

A1-rækken uge44 uge46 uge49 uge 3 uge 5 uge10

uge 3 uge 5 uge10
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Klub

1. Maribo 2
h 6 2 u 3 u h 4 5 u

2. Præstø 3
5 u h 1 h 6 h 3 4 u

3. Faxe 3
h 4 5 u h 1 2 u h 6

4. Sydøstlolland 2
3 u 6 u h 5 1 u h 2

5. Vordingborg 2
h 2 h 3 4 u 6 u h 1

6. Maribo 3
1 u h 4 2 u h 5 3 u

Klub

1. Haslev 2
8 u 3 u h 2 4 u 5 u h 6 7 u

2. Køge 3
h 7 h 8 1 u h 3 4 u 5 u 6 u

3. Næstved 3
6 u h 1 h 7 2 u h 8 4 u 5 u

4. Faxe 2
h 5 7 u 6 u h 1 h 2 h 3 8 u

5. Greve
4 u h 6 8 u 7 u h 1 h 2 h 3

6. Skovbo 2
h 3 5 u h 4 8 u h 7 1 u h 2

7. Tølløse
2 u h 4 3 u h 5 6 u h 8 h 1

8. Haslev 3
h 1 2 u h 5 h 6 3 u 7 u h 4

Pts Mtp Plc

Sidste rd i Tølløse

uge12

Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7

B2-rækken uge44 uge46 uge49

Pts Mtp Plc

Sidste rd i Maribo

Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5

B1-rækken uge44 uge46 uge49 uge 5 uge 12

uge 3 uge 5 uge10
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Klub

1. Holbæk 4
h 8 h 2 4 u 5 u h 6 7 u

2. Sorø 3
h 7 1 u h 8 4 u h 5 6 u

4. Nyk S 2
h 5 6 u 7 u h 1 h 2 h 8

5. Kalundborg 2
4 u 8 u h 6 7 u h 1 2 u

6. Skælskør
h 4 5 u 8 u h 7 1 u h 2

7. Sorø 2
2 u h 4 h 5 6 u 8 u h 1

8. Korsør 2
1 u h 5 2 u h 6 h 7 4 u

Holdlederens huskeliste

1. Du skal medbringe din klubs styrkeliste sit ur efter udført træk. Du må ikke 
til holdkampen gøre en holdkammerat opmærksom på, at 

hans modstander har trukket. 
2. Husk at medbringe dit turneringshæfte 

Du må på forespørgsel fra en holdkammerat 
3. Sørg for at dit hold (holdstyrke nr. ud fra taktiske overvejelser sige "tilbyd remis",

og spillernavne) bliver skrevet rigtigt op  "giv op", "accepter remistilbud". 
på resultatkortet.  Du må ikke vurdere hans/hendes stilling. 

4. Sørg for at dine holdkammerater er Har du protester mod kampens afvikling 
orienteret om reglerne, specielt FIDE's skal du gøre opmærksom på det på resultat-
regler for færdigspil. kortet, nærmere redegørelse skal indsendes 

skriftlig til TL senest 4 dage efter spilledagen. 
5. Du skal bære holdledermærkat under 

kampen Husk at underskrive resultatkortet når 
kampen er slut.

6. Du må bekendtgøre tids overskridelser. 

7. Du må gøre en holdkammerat opmærk-
som på, at han/hun har glemt at standse

Mtp Plc

Sidste rd i Sorø

Rd 5 Rd 6 Rd 7
Pts 

Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4

uge 3 uge 5 uge10 uge12B3-rækken uge44 uge46 uge49

10.

9.

Side 12

8.
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Kampleders instruks

1. Kampleder skal påse, at kampen afvikles 
efter hovedkredsens gældende regler samt 
FIDE's regler for skak. Kampleder har i 
denne sammenhæng de samme rettighe-
der og pligter som en dommer efter FIDE's 
regler for skak § 13. I det følgende vil en-
kelte af kamplederens opgaver blive præci-
seret.  

Før kampen   

2. Kamplederen skal sikre sig, at brikkerne er 
stillet korrekt op, at urene er trukket op. I 
mesterrækken skal urene indstilles på 
klokken 3oo,i A- og B rækken på klokken 
400. Han skal endvidere sikre sig, at spiller-
ne er anbragt, så de ikke generer hinanden 
eller generes af tilskuere.  

3. Kamplederen skal præsentere sig og bære 
kampleder- eller dommer mærkat. Han 
skal endvidere sørge for at præsentere de 
to holdledere samt sørge for, at de bærer 
holdledermærkater.  

4. Kamplederen skal gøre spillerne opmærk-
som på de særlige regler, der gælder for 
den sidste fase af partierne, hvor de reste-
rende træk skal udføres på begrænset tid 
(FIDE's regler for skak § 10 færdigspil).  

5. Ved den fastsatte spilletids begyndelse skal 
kamplederen starte urene hos de spillere, 
der har hvid, uanset om alle spillere er 
mødt. Endvidere skal han sørge for, at der 
er ro i spillelokalet.  

Under kampen   

6. Såfremt en af spillerne undtagelsesvis er 
kampleder og skal i funktion som sådan, 
kan han forlange sit ur stoppet så længe.  

7. Han skal under kampen overvåge de en-
kelte partier, især når spillerne er i tidnød, 
herunder fastslå tidsoverskridelser, straks 

skride ind, hvis en spiller udfører et ulov-
ligt træk.  

8. Han skal iværksætte de afgørelser, som 
han træffer i stridsspørgsmål, som frem-
kommer i løbet af kampen.  

9. Han skal pålægge spillerne straffe for for-
seelser og brud på spillereglerne.  

10.Modsat holdlederen må en kampleder ikke 
gøre en spiller opmærksom på, at han har 
glemt at standse sit ur efter udført træk. 
Han må heller ikke gøre en spiller op-
mærksom på, at hans modstander har 
trukket.  

11.Afbrydes spillet af en pause, skal han påse, 
at alle ure er stoppet, at spillerne og tilsku-
erne forlader lokalet, samt at ikke analyse-
res i pausen.  

Efter kampen   

12.Kamplederen skal udfylde et resultatkort 
og sørge for, at dette underskrives af beg-
ge holdlederne og af ham selv. Umiddel-
bart efter kampen sendes resultaterne via 
særligt indberetningsskema på 2.hoved-
kreds hjemmeside, hvor klublederen har 
brugeradgang. Husk at anføre evt. uregel-
mæssigheder.   

13.Den arrangerende klub skal så opbevare 
det underskrevne resultatkort til ordinært 
delegeretmøde har fundet sted, og sende 
det til TL på forlangende.  

14.Protest mod en afgørelse truffet af kample-
deren skal påføres under feltet "bemærk-
ninger" og indsendes til TL.  Nærmere re-
degørelse for protesten indsendes til TL se-
nest 4 dage efter spilledagen. 
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Bestyrelse:

Formand 
  

Niels Steen Larsen, Nørregade 26, 4600 Køge
5665 0201 – hamlet4600@pc.dk

Holdturneringsleder
  

Ivan P. Madsen, Dalbyvej 41, 4140 Borup
4635 7211 - karinogivan@gmail.com

Sekretær
  

Peter Holst, Byvænget 15, 4573 Højby
2043 4144 - petersteinholst@gmail.com

Holdturnerings-
koordinator
  

Jens Kurt Lundberg, Slagelsevej 33, 4450 Jyderup
6078 9257 – jelu@bakara.dk

Ungdomsleder
  

Michael Espensen,  Rødemosevej 7, Bjerrede, 4682 Tureby
5628 3031 -  michael.espensen@mail.dk

Kasserer Bjarne Haar,  Agertoften 26, 4700 Næstved
2623 0444 - jbhaar@stofanet.dk

Kartoteksfører 
og næstformand
  

Leif Jensen, Tofteåsvej 12D, Benløse, 4100 Ringsted
5761 6684 – elorating@jensen.mail.dk

mailto:rating@jensen.mail.dk
mailto:michael.espensen@mail.dk
mailto:hamlet4600@pc.dk
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Husk!

Som spiller må du ikke blande dig i andre partier. Det må kun holdlederen og kample-
der, se de respektive instrukser.

Færdigspil som hurtigskak.

Når nu partierne skal afsluttes som hurtigskak er det vigtigt at spillerne kender de særlige regler 
der gælder for denne fase af partiet. Disse kan slås op i skakhåndbogen, men de vigtigste punk-
ter er:
- en spiller skal ikke notere, når han har mindre end 5 minutter tilbage af betænkningstiden. 
Modstanderen skal notere indtil han kommer under 5 minutter.
- en spiller har altid lov at stoppe uret for at tilkalde kamplederen! Ved misbrug kan kamplederen 
idømme straf, men en spiller benytter sig jo kun af denne mulighed hvis det er nødvendigt.
- en spiller med mindre end 2 minutter tilbage kan kræve remis hvis stillingen ikke kan vindes 
ved normalt spil eller modstanderen bare skubber formålsløst rundt med brikkerne. For at opnå 
remis SKAL man før vingen falder kræve remis overfor kampleder - husk at man har lov at stop-
pe uret og tilkalde kampleder. Det er desværre set, at det er lykkedes at vinde fordi den tidnød-
plagede spiller ikke kendte denne regel.
Det skal understreges, at det er kamplederen, der afgør om der skal gives remis. Han kan vælge 
at lade spillet fortsætte efter at have registreret stillingen - give modstanderen 2 minutters ekstra 
betænkningstid og så spilles der videre. Efter partiet kan kampleder dømme remis uanset udfal-
det af partiet.



11/122.hovedkreds holdturnering

Lø 1

Sø 2

Ma 3
40

Ti 4

On 5

To 6

Fr 7

Lø 8

Sø 9

Ma 10
41

Ti 11

On 12

To 13

Fr 14

Lø 15

Sø 16

Ma 17
42

Ti 18

On 19

To 20

Fr 21

Lø 22

Sø 23

Ma 24
43

Ti 25

On 26

To 27

Fr 28

Lø 29

Sø 30 *  1.runde

Ma 31
44

*  1.runde

Okt

31 arbejdsdage

Ti 1 *  1.runde

On 2 *  1.runde

To 3

Fr 4

Lø 5

Sø 6

Ma 7
45

Ti 8

On 9

To 10

Fr 11

Lø 12

Sø 13 *  2.runde

Ma 14
46

*  2.runde

Ti 15 *  2.runde

On 16 *  2.runde

To 17

Fr 18

Lø 19

Sø 20

Ma 21
47

Ti 22

On 23

To 24

Fr 25

Lø 26

Sø 27

Ma 28
48

Ti 29

On 30

Nov

30 arbejdsdage

To 1

Fr 2

Lø 3

Sø 4 *  3.runde

Ma 5
49

*  3.runde

Ti 6 *  3.runde

On 7 *  3.runde

To 8

Fr 9

Lø 10

Sø 11

Ma 12
50

Ti 13

On 14

To 15

Fr 16

Lø 17

Sø 18

Ma 19
51

Ti 20

On 21

To 22

Fr 23

Lø 24

Sø 25 Juledag

Ma 26
52

2. juledag

Ti 27

On 28

To 29

Fr 30

Lø 31

Dec

29 arbejdsdage

Sø 1 Nytårsdag

Ma 2
1

Ti 3

On 4

To 5

Fr 6

Lø 7

Sø 8

Ma 9
2

Ti 10

On 11

To 12

Fr 13

Lø 14

Sø 15 *  4.runde

Ma 16
3

*  4.runde

Ti 17 *  4.runde

On 18 *  4.runde

To 19

Fr 20

Lø 21

Sø 22

Ma 23
4

Ti 24

On 25

To 26

Fr 27

Lø 28

Sø 29 *  5.runde

Ma 30
5

*  5.runde

Ti 31 *  5.runde

Jan

30 arbejdsdage

On 1 *  5.runde

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6
6

Ti 7

On 8

To 9

Fr 10

Lø 11

Sø 12

Ma 13
7

Ti 14

On 15

To 16

Fr 17

Lø 18

Sø 19

Ma 20
8

Ti 21

On 22

To 23

Fr 24

Lø 25

Sø 26

Ma 27
9

Ti 28

On 29

Feb

29 arbejdsdage

To 1

Fr 2

Lø 3

Sø 4 *  6.runde

Ma 5
10

*  6.runde

Ti 6 *  6.runde

On 7 *  6.runde

To 8

Fr 9

Lø 10

Sø 11

Ma 12
11

Ti 13

On 14

To 15

Fr 16

Lø 17

Sø 18 *  7.runde

Ma 19
12

*  7.runde

Ti 20 *  7.runde

On 21 *  7.runde

To 22

Fr 23

Lø 24

Sø 25

Ma 26
13

Ti 27

On 28

To 29

Fr 30

Lø 31

Mar

31 arbejdsdage


