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Monrad systemet: 

I 1. lektion nævntes, at der kunne være tilfælde hvor en runde ikke kan lægges. 

Det er ved bestemte kombinationer af deltagerantal, rundeantal og spillernes resultater.  

For at undgå dette bør man kontrollere den efterfølgende runde inden runden sættes i gang. 

• 6 deltagere: 4 runde kontrolleres inden 3. runde sættes i gang 

• 8 deltagere: 5 runde kontrolleres inden 4. runde sættes i gang 

• 10 deltagere: 6 runde kontrolleres inden 5. runde sættes i gang 

• 12 deltagere: 7 runde kontrolleres inden 6. runde sættes i gang 

• 14 deltagere: 8 runde kontrolleres inden 7. runde sættes i gang 

• 16 deltagere: 9 runde kontrolleres inden 8. runde sættes i gang 

 

Schweizersystemet 

Kriterier:  

I sidste lektion nævntes to kriterier, der skulle opfylde ved rundelægning:  

• To spillere, der har mødtes tidligere i turneringen må ikke møde hinanden igen, (ingen spiller må 
møde den samme spiller to gange i samme turnering). 

• Så mange spilleres farvepræferencer som muligt skal tilgodeses. 

 

Der er i alt 19 kriterier, der i beskrivelsen er listet i prioriteret rækkefølge: 

• Højeste prioritet er en gruppe absolutte kriterier, der skal opfyldes. 

• Derefter en gruppe kriterier, omhandlende antal parringer i gruppen og pointforskellen i disse 
parringer. 

• Derefter en gruppe kriterier, omhandlende farvepræferencer. 

• Til sidst en gruppe kriterier, omhandlende flyderstatus. 

Det vil sige, at antallet af parringer og pointdifferencen i parringerne er vigtigere end at opfylde 
farvepræferencer, og dette er igen vigtigere end at beskytte spillerne mod for at have flyderstatus for ofte. 

 

Absolutte kriterier: 

C.1 To spillere må ikke møde hinanden mere end én gang i samme turnering. 
Hvis det tidligere parti ikke er blevet spillet, enten på grund af afbud, 
udeblivelse eller for sent fremmøde, kan spillerne godt parres igen.  

C.2 En spiller der tidligere har været oversidder eller har vundet på grund af en modstander, der 
ikke mødte til tiden, må ikke være oversidder igen. 

  Sidebemærkning: At være oversidder, betragtes som at være nedflyder. 
C.3 Spillere med samme absolutte farvepræference må ikke mødes (gælder ikke for spillere med 

en score over 50% eller disses modstandere ved lægning af den sidste runde).  
C.4 I den næstsidste gruppe, der skal lægges, skal flydere vælges så den sidste gruppe ”går op”. 
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Kvalitetskriterier – antal par og pointdifferens i parrene. 
C.5 Indenfor scoregruppen skal der laves så mange parringer som muligt (dvs. reducer antallet af 

flydere). 
C.6 Reducer differencen i score i parringerne i den aktuelle gruppe. 

▪ Der arbejdes her med begreberne SD (Score difference - pointforskel) for de 
enkelte parringer (og nedflydere) samt PSD (Pairing score difference - 
gruppepointforskel) for den samlede gruppeparring. 

▪ For et spillerpar er SD forskellen mellem de to spilleres pointantal. I en homogen 
gruppe vil det være 0 for alle par. 

▪ For en spiller, der skal flyde ned fra gruppen, regnes forskellen ud, som om spileren 
skal møde en fiktiv spiller med et point mindre end det pointtal, som de oprindelige 
spillere i gruppen har. 

▪ Når to eller flere løsninger skal sammenlignes, ses på den højeste SD (pointforskel) 
i hver løsning – den løsning, hvor den er mindst, betragtes som den bedste. 

▪ Hvis de højeste pointforskelle er ens, gås videre til det næste sæt. 
▪ Eksempel: 

Den næstsidste gruppe består af spiller 1 med 5 point, spiller 3 med 3 point og de 
oprindelige spillere i gruppen, nr 7 og 8 med 2,5 point. Eneste mulige parringer i 
gruppen er 1-8 og 3-7, men for at få sidste gruppe til at gå op, skal der produceres 
et sæt nedflydere. Hvilket par skal brydes op og flyde ned? 
Hvis 1-8 brydes op er PSD: 3,5 (1 er nedflyder), 1 (8 er nedflyder) og 0,5 (3-7 
mødes). 
Hvis 3-7 brydes op er PSD: 2,5 (1-8 mødes), 1,5 (3 er nedflyder) og 1 (7 er 
nedflyder). 
Sidste løsning vælges. 

C.7 (Gælder ikke for den næstsidste gruppe – se C4, eller for den sidste) Vælg de flydere, der 
giver flest mulige parringer i den næste gruppe; og derefter de flydere, der giver mindst 
mulig forskel i score i parringerne i den næste gruppe. 

 Begge disse kriterier skal kun undersøges for næste gruppe. 
 
Kvalitetskriterier – farvepræferencer. 
C.8 (Gælder for sidste runde) Minimer antallet af spillere (som har en score over 50% eller deres 

modstandere), der får en farvedifference højere end 2 eller lavere end -2. 
C.9 (Gælder for sidste runde) Minimer antallet af spillere (som har en score over 50% eller deres 

modstandere), der får samme farve tre gange efter hinanden. 
C.10 Minimer antallet af spillere, der ikke får opfyldt deres farvepræference. 
C.11 Minimer antallet af spillere, der ikke får opfyldt deres stærke farvepræference. 
 
Kvalitetskriterier – flyderstatus. 
C.12 Minimer antallet af spillere, der flyder nedad to runder efter hinanden. 
C.13 Minimer antallet af spillere, der flyder opad to runder efter hinanden. 
C.14 Minimer antallet af spillere, der flyder ned, som også var nedflyder to runder før. 
C.15 Minimer antallet af spillere, der flyder op, som også var opflyder to runder før. 
C.16 Minimer scoredifferencen for spillere, der flyder nedad to runder efter hinanden.   
C.17 Minimer scoredifferencen for spillere, der flyder opad to runder efter hinanden.   
C.18 Minimer scoredifferencen for spillere, der flyder nedad og som var nedflyder to runder før.   
C.19 Minimer scoredifferencen for spillere, der flyder opad og som var opflyder to runder før.   
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Frengangsmåde: 

Man skal altså kontrollere disse kriterier, og finde den rundelægning for hver pointgruppegruppe som 
opfylder dem bedst. Hvis 2 rundelægninger er lige gode, skal den først opståede i sekvensen vælges. 

Kriterierne skal vurderes et for et, og den løsning, der opfylder et højt prioriteret kriterium bedst, vælges 
uanset, at den måske ikke opfylder nogle lavere prioriterede kriterier så godt som en anden løsning. 

Et teoretisk eksempel: En løsning, der opfylder alle farvepræferencer, men overtræder 4 flyderkriterier, vil 
være bedre end en løsning, der overtræder en svag farvepræference, men opfylder alle flyderkriterier. 

Hvad enten det en heterogen gruppe, altså en gruppe med nedflydere fra gruppen ovenover, eller en 
homogen gruppe, hvor alle spillere har samme pointtal, skal gruppen betragtes under et. 

Hvis der er flere nedflydere, end der i forvejen er spillere i gruppen, eller hvis alle nedflydere ikke kan 
parres med de øvrige spillere, vil der være en rest af nedflydere, der altså bliver dobbelte nedflydere; 
denne gruppe kaldes Limbo. 

Omflytning i S2 

Man laver omflytninger i S2 og ombytninger mellem S1 og S2, og man ændrer også sammensætningen af 
Limbogruppen, indtil flest mulige af kriterierne er opfyldt; men man bryder ikke den foregående gruppe op 
(man har jo allerede, da man lagde den, sørget for at finde de bedst mulige flydere (C7)). 

Omflytningen i S2 blev beskrevet i lektion 2: Vi repeterer; det foregår fra bunden, således at man først 
bytter rundt på de to nederste spillere, derefter byttes næstnederste og tredjenederste osv. 

En god måde at finde den rigtige rækkefølge af opstillinger er ved at give spillerne i S2 nogle foreløbige 
numre (ved 4 spillere i S2 f. eks 5-6-7-8). Man prøver nu kombinationerne i ”nummerorden” lavest (5678) til 
højest (8765). 

Hvis man ikke ved omflytning i S2 finder en perfekt rundelægning (eller en løsning, der opfylder så mange 
kriterier som muligt), må man ty til ombytning mellem S1 og S2. 

 

Ombytning mellem S1 og S2 

Udgangspunktet er altid de oprindelige undergrupper, altså skal S2 bringes tilbage til det oprindelige. 

Det gælder om at ændre så lidt som muligt i styrkeforholdet mellem de to grupper.  

Først byttes så få spillere som muligt, altså en spiller fra S1 med en spiller fra S2 

Der vælges to spillere med så lille forskel i placering som muligt; f. eks hvis man har fire spillere i S1 
(nummer 1, 2, 3, 4) og fire i S2 (nr 5, 6, 7, 8), er det bedst at bytte nr 4 og 5. Hvis man skal vælge mellem at 
bytte nr 3 og 5 eller nr 4 og 6 (hvor forskellen er den samme) vælger man den ombytning, der forstyrrer S1 
mindst, altså 4 og 6. 

Skal der byttes flere spillere ser man på hver enkelt spiller ad gangen; hvis der i den ovenfor nævnte gruppe 
skal ombyttes 2 spillere, er det bedre at vælge 4 og 1 fra S1 end at vælge 3 og 2, da den første spiller i det 
førstnævnte sæt (nr. 4) rangerer lavere end den første spiller i det sidstnævnte sæt (nr. 3). På samme måde 
er det i S2 bedre at vælge 5 og 7 end 6 og 8.    
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Hvis de sidste grupper ikke går op: 
 
Man kan jo komme ud for at de tiloversblevne spillere ikke kan parres.  

Kriterie C.4 siger, at i den næstsidste gruppe skal man vælge flydere, så den sidste gruppe kan lægges. 

Men i de foranliggende grupper gælder C.5, C.6 og C.7, at man skal lave så mange par i gruppen som muligt, 
og kun hvis der er flydere, skal disse vælges så parringerne i den efterfølgende gruppe – men kun i den 
efterfølgende – bliver så mange og så gode (pointforskel SD / PSD) som muligt. 

Det betyder, at man godt kan komme i den situation, at de sidste 2-3 grupper ikke indeholder spillere nok 
eller de rigtige spillere til, at rundelægningen kan fuldføres. 

Så er man nødt til at gå tilbage: 

• Den sidst parrede gruppe udnævnes til at være den næstsidste (PPB). 

• Pointtallet for denne gruppes oprindelige spillere kaldes ”sammenlægningstallet” (collapsing 
score). 

• Alle spillere med et lavere pointtal end dette sammenlægningstal indgår i en ”sammenlagt” gruppe 
(special collapsed scoregroup). Det er i princippet bare resten af spillerne. 

• Den nyudnævnte næstsidste gruppe lægges nu om, under hensyntagen til  C.4, så man får 
produceret de flydere, der er nødvendige, for at resten af spillerne kan parres. 

• Disse flydere og den underliggende sammenlagte gruppe udgør den sidste gruppe, der kaldes CLB 
(collapsed last bracket). Denne parres nu som normalt. 
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