
Juniorholdturnering 2012-2013 
 

Så et det snart tid til at juniorerne skal vinde hæder og ære til deres klub. Og ikke som 
enkeltpersoner, men som et hold – et juniorhold! 

Årets juniorholdturnering er stadig i planlægningsfasen, men vi er nået så langt at vi har de fleste 
informationer klar, og mest mangler et overblik over hvor mange hold der deltager. 

Holdturneringen vil blive afviklet over 3 lørdage og med følgende spillesteder: 

 

1. juniorholdstævne: lørdag 10. november 2012 kl. 10-16 i Tapeten i Ballerup 

2. juniorholdstævne: lørdag 5. januar 2013 kl. 10-16 i ??? Her er der mulighed for at klubber 
byder ind på arrangementet. Dog husk at lokalerne skal have plads til 50-60 børn + 
forældre/trænere, at der godt må være udenomsareal til boldspil o.lign., og at det godt må 
ligge forholdsvis centralt i forhold til de øvrige klubber. Ballerup har dog tilbudt også at 
afholde dette arrangement, så hvis ikke andre klubber byder sig til, bliver det placeret her. 

3. Juniorholdstævne: lørdag 6. april 2013 kl. 10-16 i Tapeten i Ballerup. 

 

Indskud pr hold: 300,- 

Der vil være T-Shirts til alle de børn som har deltaget i turneringen (de første 2 runder) som vil 
blive uddelt under præmieuddelingen. Dog vil der være et loft på hvor mange juniorer fra en klub 
som kan modtage en T-Shirt, sandsynligvis på 8-10 juniorer. Derudover vil der være pokaler til nr. 
1-3 i juniorholdturneringen. 

 

Ved hvert juniorholdstævne vil der blive afviklet 3 runder á 1 times varighed. Vi har fået 
dispensation af DSU til at rate partierne. 

Vinder af juniorholdturneringen er det hold som laver flest brætpoint. Ved lige mange brætpoint er 
det holdet som laver flest matchpoint som vinder. Ved fortsat ligestilling er det indbyrdes kamp som 
tæller. Hvis indbyrdes kamp er endt 2-2 er det gevinst på øverste bræt som er udslagsgivende  
I vores holdreglement er der skrevet nogle regler ind som gælder specielt for juniorholdturneringen. 
Af disse kan nævnes: 
 
 

1. Alle juniorerne skal være indmeldt i DSU inden de sætter sig til brættet 
2. Ved turneringens start må deltagerne ikke have over 1400 i rating. Denne regel kan godt 

virke lidt uforståelig, men vi ønsker at juniorholdturneringen skal være for nye talenter og i 
høj grad de juniorer som ellers ikke deltager i koordinerede turneringer. I 
juniorholdturneringen kan de øve sig i at spille med ”voksen” betænkningstid og 
forhåbentlig få blod på tanden til at spille flere turneringer. Da holdene skal tilmeldes senest 
20. oktober kan vi godt se, at det kan skabe problemer hvis juniorerne fra 20. oktober – 
turneringsstart vinder rating så de kommer over 1400 i rating. Derfor er det besluttet at hvis 
de har under 1400 i rating ved tilmeldingen men inden turneringsstart spiller sig over 1400 i 
rating, så kan de godt deltage i turneringen. 

3. Der er noteringspligt under partiet.  
4. For at holdet kan deltage i en runde skal der minimum være 2 juniorer på holdet. Det 

opfordres dog til at trænerne gør deres yderste for at stille fuldt hold, da alternativet er, at 
juniorer på modstanderholdene ikke har nogen modstander. 



5. Det er tilladt for juniorer både at stå som ”fast” deltager på et 8mandshold i den alm. 
holdturnering og deltage på juniorholdet. Desværre understøtter holdturneringsprogrammet 
ikke denne mulighed, men hvis I ønsker at benytte denne mulighed så send mig en mail og 
vi finder ud af hvordan tilmeldingen skal klares! 

 
Vigtigst er dog at juniorerne får spillet noget skak. Så hvis man fx. får et sent afbud og er nødt til at 
tage en knægt med som endnu ikke er indmeldt i DSU, så finder vi sikkert ud af en løsning...;-) 
 
Tilmelding til juniorholdturneringen sker for KSU klubber inden 1. oktober gennem den normale 
holdtilmeldingsprocedure, hvis man ønsker at tilmelde et juniorhold senere sker det ved at kontakte 
holdturneringsleder – Peter Olsen. Klubber fra 2. og 8. hovedkreds som ønsker at deltage skal 
ligeledes kontakte Peter Olsen. Senest tilmelding til Juniorholdturneringen er 20. oktober 
 
Indskuddet til turneringen medbringes til 1. runde og betales til Sigfred Haubro.   
 
Venlig hilsen 
 
Peter Olsen 
Holdturneringsleder og Juniorholdturneringsleder i KSU 
email: ptr.olsen@gmail.com 
tlf.: 60891050 
 
 
 
 
  
 


