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Holdturnering i 8. Hovedkreds 2011-2012
Kære klubformænd
På hovedkredsens vegne indbyder jeg hermed klubberne i 8. Hovedkreds til deltagelse i
holdturneringen 2011/2012.
Husk tilmelding og holdopstillinger
Skal være hovedkredsen i hænde senest søndag d. 25. september 2011. Tilmelding sker på
hovedkredsens hjemmeside www.8-hk.dk via klubformandens login. Husk også at ajourføre
klubbens kontaktoplysninger.
Spilledage
I Mesterrækken spilles følgende søndage: 30/10, 13/11, 4/12, 15/1, 29/1, 19/2 samt 4/3. I øvrige
rækker spilles i ugerne efter.
For hold fra Bornholm laves særlige spilledage lørdage og søndage.
Indskud
250 kr. pr. hold. Indskuddet vil blive opkrævet af hovedkredsens kasserer.
Hold
Turneringen afvikles for 8-mands-hold samt en speciel række for 4-mandshold.
Afvikling samme dag
Jeg vil gerne vide, om man ønsker hjemmekampe for flere hold afviklet samtidig (evt. sammen med
divisionshold) eller om dette bestemt ikke ønskes.
Andre ønsker
Der er klubber, der ikke kan spille hjemmekamp en bestemt aften, og der kan være andet jeg skal
tage hensyn til – skriv det til mig, og det bliver taget med i den endelige rundelægning.
Sidste runde
I forbindelse med tilmeldingen ser jeg gerne en tilkendegivelse, såfremt en klub vil påtage sig at
afvikle sidste runde i deres række.
Reglement
Bemærk at 10-kamps reglen er fjernet. Der er således ikke længere et loft for hvor mange kampe
man må spille i løbet af en sæson.
Resultater
Indberettes som altid via www.8-hk.dk senest 24 timer efter kampens afslutning. Man bedes
kontrollere at indberetningen er gået godt efter at man har indtastet alle resultater. I tilfælde af fejl
ved indberetningen skal undertegnede kontaktes.
Resultatkort kan printes fra www.8-hk.dk (”Hold 2011/12” under ”genveje”).
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Holdskakhæftet
Hæftet forventes udsendt til klubberne i ugen inden 1. runde. For at der ikke bliver trykt unødigt
mange hæfter, bedes klubberne angive ved tilmeldingen hvor mange hæfter der ønskes tilsendt.
Kampledere
8. HK vil gerne støtte de klubber, der får uddannet skakdommere. Derfor dækker hovedkredsen
kursusafgiften for de medlemmer, der tager DSU's dommerkursus 1 (turneringsleder) eller
dommerkursus 2 (kampleder). Se i øvrigt Skakhåndbogens afsnit 4.6.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen
Thomas Larsen
Holdturneringsleder for 8. HK
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