Holdturneringslederens beretning til Delegeretmødet i 8. Hovedkreds, fredag den 6.5. 2022
Holdturneringen sæson 2021-22 var en af de mest komplicerede at lægge på grund af de mange ønsker, der var til
den: nogle hold kunne ikke have to hjemmekampe ad gangen, andre ville helst have deres hjemmekampe samtidig, fx
samtidig med divisionskampene, og der skulle også tages hensyn til, at der ikke er adgangsmuligheder for
handicappede på alle spillesteder.
Som noget nyt var der i invitationen til turneringen lagt op til, at to klubber kunne stille fælles hold. Ingen valgte dog
at benytte sig af det. C-rækken var en flex-række med mulighed for hold med både fire og seks spillere, men da kun
Egedal-Jyllinge (der har seks medlemmer) tilmeldte et seks-personers hold, fik det ingen betydning. Men jeg synes, det
vidner om, at Egedal-Jyllinge har en god indstilling til holdskak!
Desuden gjorde Corona-virussen sig gældende igen: 4. runde i Mesterrækken og A-rækken, hhv. 3. runde i B- og Crækkerne måtte udsættes. Det lykkedes dog at få afviklet runden inden sidste runde i alle rækker.
I to kampe stille ASK forkert op og har derfor mistet de uretmæssigt opnåede points. I Frederiksværk Skakklubs
begrundelse for forslaget om, at det skal være tilladt at anvende spillende kampleder i A-, B- og C-rækkerne, bruges
som argument, at når kamplederen ikke greb ind i disse situationer, kan vi lige så godt lave fejlene uden kampleder
Den slags humor glæder jeg mig altid over. I det ene af tilfældene ved jeg dog, at kamplederen protesterede, men
at holdlederen holdt på sit. I det kommende reglement for holdturneringen bliver jeg nok nødt til at præcisere, at
holdene skal medbringe den aktuelle styrkeliste til alle holdkampe, og den skal være printet ud!
Thomas Larsen og siden flere andre har venligt gjort mig opmærksom på, at både reglement og resultatkort manglede
på holdturneringssiden (jeg er ikke klar over, hvordan det foregik før i tiden, men må formode, at det var noget, den
tidligere formand tog sig af). Derefter forsøgte jeg naturligvis at lægge begge dele op, men det kunne ikke lade sig
gøre. Det skyldes nogle it-tekniske forhold i forbindelse med Per Rasmussens afgang. Jeg tror, Jan er den bedste til at
forklare præcis hvordan det hænger sammen. Det drejer sig vist om nogle koder, vi ikke har fået. Som Jakob nævnte i
sin beretning, er det noget, som vil blive klaret inden næste sæsons holdturnering. Det skal naturligvis være i orden til
næste sæson.
Det lykkedes at holde fællesafslutninger i alle rækker. For A-rækkens vedkommende skulle der vistnok lidt overtalelse
til, før Nordkalottens bestyrelse gik med på idéen, men med hjælp fra Morten M. Jensen fra NSK og det meste af
hovedkredsens bestyrelse lod det sig gøre. Fremover håber jeg, at klubber, der kunne tænke sig at holde
fællesafslutninger, men mangler mandskab, vil henvende sig til holdturneringslederen, når indbydelsen til
holdturneringen kommer, så at datoerne for fællesafslutninger fremover kan fastlægges noget tidligere, helst fra
starten af sæsonen, men forløbet viser, at meget kan lade sig gøre, når klubberne trækker på hinanden og på
hovedkredsens bestyrelse. Det er jeg meget tilfreds med, fordi jeg gerne ser klubberne samarbejde meget mere.
Klubberne kunne også hjælp hinanden med kampledere i meget højere grad end det sker nu.
Der har været afholdt et dommerkursus i Køge med, tror jeg, 5 medlemmer af hovedkredsen, de fleste fra Hillerød.
Det er jeg til gengæld en anelse skuffet over, fordi meget få af de klubber, der beklager sig over mangel på
kampledere, sendte deltagere afsted til kurset.
Vi må jo til det: I Mesterrækken vandt Sjælsø 1. Hvis der i den kommende sæson bliver 6 hold i mesterrækken, rykker
Helsingør 2 ned. Ellers ingen nedrykker.
I A-rækken vandt Nordkalotten 2., og FHS rykker ned.
I B-rækken vandt Helsingør 3
I C-rækken vandt Egedal-Jyllinge
Ingen af de spillere, der spillede alle kampe, scorede 100%.

Bestyrelsen har ikke rigtig kunnet få opklaret, hvad traditionen har været med hensyn til præmier, så vi starter på en
frisk; i denne sæson vil der være en præmie på kr. 800 til vinderne af Mesterrækken og A-rækken og 500 kr. til
vinderne af B- og C-rækken.

