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Som aftalt med formanden har klubberne der spiller i divisionsturneringen haft mulighed for at stemme på om 
matchpoint (MP) skal tælle før brætpoint (BP) 
Resultatet blev således: 
 

Brætpoints før matchpoints 16 

Matchpoints før brætpoints 11 

Stemt blankt  3 

 
I alt 30 ud af 47 klubber havde ved fristens udløb afgivet deres stemme. 
Nogle klubber har sat kommentarer til deres stemme. 
 
mest fair at lade individuelle point tælle mest. (BP) 

Med 8 spillere på holdet er det klart mest retfærdigt at anvende brætpoints. Vi skal på på, at jagten på mere 
"spænding" ikke går ud over retfærdighed og rimelighed i afgørelsen. 

vi anser brætpoints for det mest demokratiske 

Det vil være urimeligt at få 0p, hvad enten man har tabt 0-8 eller 3½-4½. 
Da Bent Larsen i sin tid nægtede at spille OL fordi holdpartier blev ratede, var det en tynd begrundelse. Men den får 
meget mere vægt, hvis der spilles med MP først. Så vil det være i hver eneste match, at man risikerer at måtte spille 
på gevinst i remisstilling eller give remis i bedre stilling. Af hensyn til holdet. 
Med MP må holdlederen måske se så meget på de andre partier, at han dårligt får set på sit eget! 

Der er tale om matcher, derfor skal MP naturigvis tælle før BP. Ellers er der ingen grund til at spille kampene som en 
holdturnering.  

Der er flere holdninger i Nordre og stemmer derfor blankt. Personligt synes jeg at en evt. omlægning af en 
velfungerende divisionsturnering er for vigtig til en relativ unuanceret afstemning på divisionssiden! - Tom Petri 

Medlemmerne har stemt for MP. 

For at sikre, at der ikke går for meget taktik i partierne og derved risiko for nogle uinteressante / hurtige remis 
kampe, da mener et flertal i Skanderborg Skakklub, at man bør bevare den nuværende form. Det vil – højst 
sandsynligt – tillige sikre, at alle holdene vil stille med det stærkeste hold til hver kamp. Et alternativ kunne naturligvis 
være, at man kombinerede de to former. En sejer ville give 2 point udover de scorede brætpoint og 1 point til hvert 
hold ved en ligestilling. Der bliver altså spillet om i alt 10 point ved hver match.  

1) brætpoint giver et mere retvisende billede af holdenes indbyrdes styrkeforhold 
2) man undgår en masse 'holdtaktik' som under skak-OL, hvor det sportslige overskygges af behovet for at spille 
remis på bestemte brætter. F.eks. bliver det med matchpoint vigtigere at vinde 2½-1½ end at spille stillingerne til 
ende (i den danske holdturnering bliver det 'magiske' resultat 4½-3½, men konsekvensen den samme) 
3) det virker urimeligt at rate holdkamps-partierne, hvis der tælles matchpoint først. Mange partier kommer ikke til at 
handle om at vinde men om at få det 'taktisk rigtige' resultat, og hvem har lyst til at tabe rating eller gå glip af en 
ratinggevinst, fordi man føler sig presset til at tage remis? 
4) stillingerne i divisionerne og hovedkredsturneringen vil næppe blive meget anderledes af at man talte matchpoints 
først  

Vi foretrækker kombi point som i skoleskak 

Nørresundby er delt i spørgsmålet og stemmer derfor blankt 

Holdet er meget delt, men har 1 mere der er for MP end BP, så det afgør vores stemme. 

Viborg er bestemt ikke ligeglad, men er så delt i spørgsmålet, at vi stemmer blankt. 
Bedst for skakspillet 
 
Divisionsturneringsudvalget foreslår at ud fra afstemningsresultatet, så fortsætter man som hidtil hvor brætpoint 
tæller før matchpoint. 
 
 
Per Rasmussen 


