Holdturneringslederens beretning for sæsonen 2004-2005
Endnu et skakår der er gået
Den sidste brik den er slået
Det sidste point det er vundet
Vinderne dem har vi fundet
Vi fik en lidt uheldig start, idet vi blev en del forsinket, det er vi 3 i bestyrelsen der på tage på vores
kappe, arbejdspres og teknikken der drillede, bl.a. da vi skulle have have tilmeldingsblanketter og
lignende på nettet til at virke, så jeg måtte udsætte udsendelsen et par dage ekstra.
Men endelig 24/9 blev indbydelserne sendt ud pr. e-mail, og allerede 4 timer senere havde den
første klub tilmeldt hold, men det kan jo trods alt heller ikke komme bag på nogen at det var ved at
være tid til holdturneringen.
Selve tilmeldingen via nettet gik næsten uden problemer, dog var det tilfælde hvor jeg måtte træde
til og lave arbejdet for klubberne, eller guide dem igennem.
Fremover vil følgende datoer være gældende år efter år for hvornår det forskellige skal være sket:
1/9 Indbydelsen udsendes via nettet.
15/9 tilmelding af hold og indberetning af styrkeliste
20/9 De foreløbige grupper er klar
25/9 Sidste frist for ændring af styrkelisten, og sidste ændring i grupperne
1/10 Program ryger til trykning
15/10 Program udsendes til klubber
Da holdturneringen kom i gang, så fungerede alt som det skulle, dog manglede vi stadig at få
resultaterne til at dukke automatisk op i gruppens tabel, men det var også noget der blev løst i løbet
af sæsonen.
Jeg vil godt takke Verner for det formidable samarbejde vi har haft om dette projekt, Og jeg kan
godt betro jer at der er lagt uhyggelig mange timer i det, og målet er ved at være nået, men vi nu kan
sige at 8 Hovedkreds som den eneste hovedkreds i Danmark har en holdturnering hvor resultatdelen
fungerer 100 procent elektronisk,
Uden Verner så havde vi nok stadig været i hvad jeg vil kalde for Stenalderen i forhold til hvor
vi er nu.

Når klubberne sendt mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag aften indberettede resultaterne via nettet,
så sad jeg ofte og tjekkede dem straks efter modtagelsen, for efterfølgende at godkende resultatet,
således at de som I nok husker fik en anden farve på hovedkredsens forside jeg kan huske at jeg
på et tidspunkt fik en mail hvori der stod hold da helt kæft mand, det er kun 10 min siden jeg
indberettede resultatet.
Eller når nogen dagen efter var kommet på arbejde og var gået ind på hovedkredsens hjemmeside
for at se om de var så heldige at der var kommet andre resultater i deres gruppe, så var alle de
kampe der var spillet der for det meste, og de var også godkendte.
Jeg kan supplere formandens oplysninger vedr. Stenløse og Ølstykke Skakklub fusionering med at
den nye klub, kommer dermed til at råde over Stenløses plads i A-rækken og Ølstykkes plads i B
rækken.

Divisionsturneringen.
Men nu har man valgt at lave en ændring i divisionsturneringen, hvor der så fremover kun skal være
fire 3 divisioner, men så måske med 10 hold i 1 division (skak-ligaen), måske vil det betyde at flere
af vores hold vil ryge ned i mesterrækken, måske får det ingen mærkbar betydning, jeg tror mest på
det sidste.
Men jeg stiller ingen forslag til ændring af holdturneringen på dette delegeretmøde, da jeg vil se
hvordan det går med den nye divisionsturnering.

Resultater og præmier
Mesterrækken
1.Allerød 1 2.Hørsholm 1 -

31½ point 9 MP rykker op i 3 division.
29½ point 10 MP rykker op i 3 division.

Række A 1
1.Helsingør 2 2.Helsinge 3 -

44 point 12 MP rykker op i Mesterrækken
35 point 10 MP

Række A 2
1 Allerød 2
2 Fredensborg 1 -

37 p - 12 MP rykker op i Mesterrækken
35 p 13 MP

Række B1
1 Ålsgårde 2

27 p 9 MP rykker op i A-rækken

2 Hørsholm 2

26½ p 9 MP

Række B 2
1 Bornholm 2

27½ p 8 MP rykker op i A-rækken

C rækken
1 Nordkalotten 3
2 Ålsgårde 3

14 p 7 mp
13 p 6 mp

Der sker ingen oprykning fra C-rækken
Topscorer.
En enkelt spiller har scoret maximum i holdturneringen
Henrik Mortensen Helsingør 2 i A-rækken.
Juniorpræmie:
I år er der en juniorspiller som så absolut har gjort sig fortjent til lidt ekstra opmærksomhed.
Spilleren spillede sine 6 kampe i Række B2 og derudover 2 kampe i række A 1. Det blev til den
imponerende score 7½ point af 8 mulige, udover de ca 250 ratingpoint det gav, så syntes jeg også at
han har gjort sig fortjent til denne bogpakke, som tilfalder Tomas Due Bostrup fra Birkerød

Kort om hjemmesiden.
Her de sidste par måneder er der brugt en hel del timer på at lave et nyt design af hovedkredsens
hjemmeside, alene forsiden har jeg nok brugt 20 timer på, men derudover så ligger der ret så mange
sider inde bag ved, og alle siderne skal have en opfriskning, der passer til det nye design,
Det betyder at når den nye hjemmeside bliver lagt op, kan I godt komme ud for at I ikke kan
komme ind på siden, eller at der er noget af det som i plejer at kunne finde, ikke er der mere.
Men alt skulle blive lagt op igen.
.
I skal have tak
I løbet af året så har jeg fået mange mails, eller 0 opringninger, hvor folk gav udtryk for deres store
tilfredshed med den lynhurtige resultatformidling på nettet, mine hurtige svar, når man havde et
spørgsmål. Selvfølgelig så vil der altid være et eller andet i den anden grøft, men jeg har nogle
brede skuldre der kan bære meget, og der skal ret så meget til at ryste mig eller hidse mig op

men tak for denne sæson, jeg glæder mig til vi går i gang med en ny holdsæson

