
Forslag vedr. skak sæsonen / kalenderen 

Af Colin, Tavs og Morten 

 

Der har i lang tid været snak frem og tilbage om hvordan vi planlægger klubturneringen og skakkalenderen. 

Kan vi få flere med? Kan vi møde andre modstandere? Kan vi undgå de mange friaftner? Hovedårsagen er 

at vi er nogle der gerne vil spille skak, og med den nuværende struktur spiller vi reelt kun 21-28 kampe om 

året (EMT, efterårsturneringen, forårsturneringen og holdskak.) 

Vi ønsker med andre ord at presse kalenderen en anelse! Vi ser fx ingen grund til aftner med ’udsatte 

kampe’, da der alligevel møder få op på disse aftner. Udsatte kampe undgår vi aldrig, men vi foreslår at 

klubben programsætter to mandage dertil, hvor vi kan få det lille rum. Alternativt er det godt at se 

naboklubberne, og man vil sagtens kunne få lov til at mødes der eller i Chess House, er vi sikre på. 

Umiddelbart var et ønske også at få en lidt stærkere turnering, det er som om at vores turneringer bliver 

svagere og svagere. Men … det er, desværre, en generel udvikling, og her fandt vi ikke løsningen, vi tror fx 

ikke højere præmier vil hjælpe. Vi tror i stedet på at vi skal styrke de spillere der ønsker at spille, det opnår 

vi ved at spille lidt mere og ligesom en skoleskakspiller kan få en voksen/træner tilknyttet, vil vi også foreslå 

at de voksne klubmedlemmer der har lyst, kan få tilknyttet en ’træner/mentor’. Fx vil man kunne maile 

sammen om de spillede partier, eller mødes ½ time før ligesom skoleskakeleverne nogle gange gør. 

Nu til kalenderen. 

Efterårssæsonen er ganske ok og kan med fordel måske ikke ændres det store: Emt, 4-by-turnering, 

klubmesterskabet og holdskak. Dog har vi talt om at: 

1) Emt’en kunne rykkes  2 uger så den ikke kolliderer med sommerferien. Det gjorde den ikke for 10 år 

siden, men da skoleferien blev rykket fulgte vi ikke med af hensyn til andre klubbers senere start. 

Reelt er det kun Chess House der spiller om onsdagen, og de laver alligevel en torsdags emt mens 

vores emt kører så … hvorfor ikke prøve? 

2) 4-by-turneringen kunne foreslås rykket til om foråret eller primo januar, så det i stedet er midt i, 

eller ultimo, sæsonen. På den måde er det måske også nemmere at stille hold, da medlemmerne er 

skakaktive på dette tidspunkt. (Lidt uden for dette emne foreslår vi også rating max på brætterne, 

så det forbliver en hyggeturnering med et bredt spektrum af spillere.) 

3) Hvis Emt’en først slutter ultimo september, burde vi alligevel på ca. 11-12 uger kunne nå 7 runders 

klubmesterskab og 3 runders holdskak. 

Forårskalenderen kan man gøre mere ved, for måske burde det rette navn være vinter sæsonen! Vi stopper 

alt for tidligt, 4 måneders sommerferie er for meget for dem der gerne vil spille skak. Derfor ønskes 

forårssæsonen kørende til ultimo maj. Det gør den allerede vil nogle mene, ja men måske er 

forsommerturneringen ikke den korrekte form!  

Vi foreslår et system a la slutrunderne i håndbold, hvor man først spiller i nogle indledende grupper og 

derefter i nogle finalegrupper, dog møder man ikke den samme modstander 2 gange. Den dybere 

matematik vil vi ikke omtale her, og systemet skal også tilpasses deltagerantal, men … kort sagt vil vi sætte 

nr. 1,3,5,7,9,11,13,15 og nr. 2,4,6,8,10,12,14,16 i samme indledende grupper, de 4 der ender nr. 1-4 ryger i 



en ny 8-mands-gruppe, lige som nr.  5-8 placeringerne. Dette giver i alt 7 kampe i indledende runde og 

yderligere 4 kampe i finalegrupperne, altså i alt 11 kampe frem for som nu 7. 

Jamen min forventet score vil blive højere? Ja, dette er helt korrekt, men som tidligere skrevet er målet at 

styrke os der ønsker at spille skak, ikke at please de højest ratede. Ved at mødes på denne måde vil vi altid 

møde nye modstandere hvilket skærper vores eget spil. 

Forårssæsonen vil således indeholde noget a la: 

1 uge nytårshandicapcuplynturnering, 

1 uge foredrag, 

1 uge generalforsamling, 

4 uger med holdskak og 

11 uger med den nye turneringsform 

I alt 18  uger. 

Dette burde kunne nås fra januar til maj, og igen foreslår vi to mandage programsat til udsatte kampe og 

ellers må I besøge naboklubberne. 

Derudover foreslår vi en hurtigskakturnering med tidshandicap ud fra rating. Har man ingen modstander 

pga. afbud eller deltager man ikke i turneringen, møder man alligevel op i klubben! Hvis man så er to, ja så 

spiller disse to x partier og noterer resultatet. Nøjagtig som i de gamle dage med ’de-10-værste’ udnævnes 

en årlig vinder der får vandrepokalen. 

 

 


