
Løgumkloster, den 26. januar 2021 

 

Til Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse 

Vedrørende konvertering af Skakhåndbogens love og reglementer til netvisning på Dansk Skak Unions 

hjemmeside. 

En arbejdsgruppe bestående af Niels Danstrup, Claus Marcussen og Vagn Lauritzen har siden efteråret 

arbejdet med dette, og første version af siden/siderne kan ses her:  

Startside – Dansk Skak Union / Love 

Reglementerne ligger alle som pdf-filer, der kan downloades ved at trykke på den pågældende 

downloadknap eller de kan ses uden download ved at trykke på selve dokumenttitlen (til venstre for 

downloadknappen).  

For FIDEs regler for skakspillet er der lavet en alternativ visning. Ved at aktivere denne skiftes til en ny 

underside, hvor teksten er vist direkte på siden. Der er her også mulighed for download. Denne visning er 

pt. noget mere tidskrævende at etablere og kræver en del manuel tilpasning, hvilket naturligvis øger 

risikoen for fejl. Fordelen ved denne form er, at elementer i teksten kan søges overalt fra siderne under 

love.skak.dk.  

Eksempel: gå til startsiden og søg ”ulovligt træk” og denne side vil blive vist som en side, der 

indeholder ordene.  Hvis man derimod søger ”skaknævn”, vil man ingen resultater få, da 

skaknævn kun er omtalt i pdf dokumenter på siderne (f.eks. i Dansk Skak Unions love og i EMT- 

reglementet). 

På de enkelte sider/dokumenter vil man ved hjælp af browserens søgefunktion kunne finde, hvor i 

dokumentet / på siden de søgte ord forekommer. 

Der arbejdes på at gøre tekstvisningen direkte på siderne enklere at etablere. 

Ligeledes vil grafikken eventuelt blive forbedret.  

 

Arbejdet med konverteringen giver anledning til / behov for en del ændringer og tilpasninger, derfor 

fremsættes her følgende forslag: 

A. Opdeling i flere selvstændige dokumenter: 
I forbindelse med overførsel af Skakhåndbogens reglementer til den nye hjemmeside, er det 

nødvendigt at gennemføre nogle ændringer, som vi regner med at Hovedbestyrelsen kan 

godkende: 

1. Da reglementerne for fremtiden vil figurere på hjemmesiden som selvstændige 

dokumenter vil den eksisterende nummerering i skakhåndbogen blive reduceret med flere 

niveauer. For eksempel vil det nuværende punkt 4.5.4.2 i ratingreglementet for fremtiden 

hedde 4.2 (idet det øverste niveau, 4, for Skakhåndbogens afsnit 4 og det næstfølgende 

niveau, 5, for kapitlet i afsnit 4, begge bliver overflødige). 

2. Henvisninger mellem reglementerne tilpasses den nye nummereringsform. 

http://love.skak.dk/startside/


3. Da reglementet for DM fremover vil være et særskilt reglement, trækkes paragrafferne 31-

41 ud af EMT-reglementet. (vedr. fremtidig nummerering se pkt. C3).  

. 

B. Ændringer og tilpasninger 
1. Reglement for DM og koordinerede turneringer foreslås fremover benævnt som 

Reglement for danske ratede enkeltmandsturneringer (eller evt.: EMT-reglementet) med 

undertitel / præcisering: Reglementet gælder for danske ratede nærskakturneringer med 

standard betænkningstid (ikke hurtig-, ikke lyn-). 

Begrundelse: Begrebet koordineret stammer fra dengang der ikke fandtes ratingtal, og 

koordinationen med DM bestod i at man i lokale turneringer kunne rykke op og ned i 

klasserne. Nu er alle ratede turneringer (både hold og EMT, danske såvel som 

udenlandske), koordinerede i kraft af, at de er ratede. 

a. Afsnitstitlen før §61 "Bestemmelser for koordinerede turneringer" udgår og de 

efterfølgende paragraffer indgår derved under det foregående afsnit "Øvrige 

bestemmelser" 

2. "ELO rating" erstattes af "FIDE rating". Begrundelse: Betegnelsen ELO-rating er misvisende, 

selvom de fleste ved, hvad der menes - næsten alle ratingsystemer baserer sig på Elos 

system, så de, danske tal er også Elo-tal. FIDE selv bruger ikke betegnelsen, de angiver kun 

”rating”. 

3. Afsnittet 4.6 Kamp- og dommerlicens bliver et særskilt dokument der benævnes 

Dommerlicens. 

 

C. Hovedbestyrelsen bedes tage stilling til: 
1. Skal FIDE fremover evt. benævnes Fide eller evt. fide? 

2. Skal paragraftegnet (§) bibeholdes (pt er der paragrafinddelinger i Dansk Skak Unions love, 

Standardvedtægter for klubber, FIDEs regler for skakspillet (i den engelske version 

anvendes ”Article"), EMT-reglementet, reglement for DM, reglement for 

divisionsturneringen, reglement for pokalturneringen og reglement for Ungdoms Hold 

DM). 

3. Skal paragraf- eller afsnitnumrene i EMT-reglementet og i DM-reglementet (standard) 

bibeholdes som de er, eller skal der foretages en ny nummerering, så ubrugte numre 

udelades. 

 

D. Tilpasning af EMT-reglementet til brug af turneringssystemet mm. 
1. §2 udgår. Der er ingen grund til at bibeholde paragraffen, hvis man senere vil genindføre 

spilleudvalget, må man revidere reglementet evt. med nye punkter. 

2. Ratingkomiteen og ratingkartoteksføreren bedes gennemgå §3 og §4 og komme med 

forslag til tilpasning til de i dag gældende forhold. 

3. §5 første punkt, sidste sætning ændres til; medens øvrige kan være dommere i besiddelse 

af Dommerlicens II eller være dommeraspirtanter (jf. §6). 

4. §5 tredje punkt ændres til: Opretter turneringen i Dansk Skak Unions turneringssystem og 

påser at alle tilmeldte spillere bliver korrekt tilmeldt via systemet. Dersom arrangøren ikke 

ønsker at gøre brug af turneringssystemet, skal anmeldelse af turneringen aftales med og 



foretages til RKF på anden måde, og det skal i indbydelsen angives hvordan tilmelding skal 

foretages, ligesom arrangøren skal sikre sig at de tilmeldte spilleres data er korrekte.  

Hvis der ikke på anden måde sendes indbydelse til alle hovedkredsens klubber senest 30 

dage før tilmeldingsfrist, skal turneringen oprettes i turneringssystemet med denne frist. 

Oprettelse i turneringssystemet skal dog ske senest 40 dage før turneringsstart, dersom 

turneringen skal FIDE rates.                                       

Umiddelbart før turneringsstart - eller hvis et andet tidspunkt er angivet i indbydelsen, på 

dette tidspunkt - opdateres ratingtallene for spillerne. 

Hovedbestyrelsen bedes endvidere tage stilling til, om kravet om, at indbydelsen skal 

sendes til alle hovedkredsens klubber, skal opretholdes. Der kan for klubber, der ligger tæt 

på grænsen til en anden hovedkreds være mere ide i at sende indbydelse til naboklubber i 

denne end i at sende til klubber i den anden ende af klubbens egen hovedkreds; man 

kunne vel godt overlade det til arrangørerne at sørge for tilstrækkelig udbredelse af 

budskabet. 

5. §5 syvende punkt ændres til: Indberetter turneringen via Dansk Skak Unions 

turneringssystem senest 7 dage efter sidste runde, dog senest 3 dage efter afslutning, 

dersom turneringen er FIDE ratet. 

6. §6 første afsnit ændres til: Dommere hvoraf mindst en skal være i besiddelse af Dansk Skak 

Unions dommerlicens I udpeges af turneringsarrangøren jf. §5. 

7. I §6 afsnit 2, slettes parantesen om hængepartier.   

8. §6 afsnit 3 ændres til: Efter turneringen skal dommeren kontrollere at indberetningen til 

turneringssystemet er i orden samt angive eventuelle uregelmæssigheder herunder 

information om eventuelle tildelte advarsler og karantæner på indberetningen.  

På indberetningen skal endvidere anføres de spillere, der har opnået kandidatresultat, samt 

om eventuelle dommeraspiranter har udført deres opgave tilfredsstillende.  

Indberetning skal foretages senest 7 dage efter sidste runde, dog senest 3 dage efter 

afslutning, dersom turneringen er FIDE ratet.  

9. §6 afsnit 4 ændres til: Undtagelsesvis kan en turnering indberettes uden brug af 

turneringssystemet. Indberetningen skal i så fald foretages med de i stk. 3 anførte frister og 

oplysninger til rating@skak.dk. Derudover skal angives: 

• Turneringens navn 

• Datoer for turneringens afvikling 

• Turneringssystem og gruppeinddeling 

• Spillernes navne og medlemsnummer, hvis turneringen skal FIDE rates endvidere 

FIDE-ID, deres startrating, modstandere, score og beregnet ratingtilvækst. For FIDE 

ratede turneringer skal FIDE ratingberegningen også foretages og angives. 

10. §6 afsnit 5 ændres til: Hvis en af de udpegede dommere ønsker at deltage i turneringen, 

skal dette i hvert enkelt tilfælde godkendes af RKF. 

Hovedbestyrelsen bedes tage stilling til om denne bestemmelse stadig er relevant. 

Eventuelt kan RKF spørges om reglen altid bliver overholdt, og om der er nogle tilfælde 

hvor en sådan tilladelse ikke vil kunne gives. 

11. §11 første afsnit ændres til: Turneringen afvikles efter FIDEs regler for skakspillet som disse 

foreligger oversat på Dansk Skak Unions hjemmeside eller i Skakbladet. 

12. §11 andet afsnit: Henvisningen til FIDEs regler ændres til §6.7.1 

13. §11 tredje afsnit: ”hængepartier” udgår (2 steder); fjerde afsnit udgår. 

mailto:rating@skak.dk


14. §11 femte afsnit ændres til: Efter offentliggørelse kan den af dommeren fastsatte 

rundelægning kun ændres, dersom den overtræder reglen om at to spillere ikke kan mødes 

mere end en gang i samme turnering / gruppe. Begrundelse: Det er den normalt gældende 

regel ved Schweizer turneringer – der er ingen grund til at have to forskellige regler ved 

Schweizer og Monrad. 

15. §12 ændres til: Betænkningstiden skal fastsættes så den opfylder de aktuelle krav til FIDE 

rating af partierne. Betænkningstiden skal være ens for alle partier i samme gruppe. 

Kravene er pt opfyldt, hvis hver spiller har nedenstående minimumstid til hele partiet 

svarende til 60 træk: 

Hvis mindst en af spillerne i gruppen har en ratingtal på 2200 eller derover skal hver spiller 

have mindst 120 min.  

Hvor mindst en spiller i gruppen har et ratingtal på 1600 eller derover, skal hver spiller have 

mindst 90 min.  

Hvor alle spillere i gruppen har under 1600 i rating, skal hver spiller have mindst 60 min. 

Hovedbestyrelsen bedes endvidere tage stilling til, om denne paragraf skal udvides med en 

bestemmelse om, at der kan spilles med forskellig betænkningstid runde for runde (f.eks. 3 

runder som hurtigskak og de resterende som standardskak). 

16. §13 udgår. Som nævnt er der i FIDEs regler et afsnit om dette. Der ses ingen grund til at 

have supplerende regler for et system, der må anses for at være på vej ud. 

17. §15 udgår. FIDEs regler angiver, at spillerne på noteringslisten skal angive resultatet, og at 

denne er arrangørens ejendom. Sædvanen med at underskrive og efterlade begge lister på 

brættet er vel ok. Ellers må arrangøren angive noget i reglementet. Pointgivning er også 

reguleret i FIDEs regler. 

18. §61. I 4. afsnit slettes ”så vidt muligt ved optagelse i Skakbladet”. 

19. §62 ændres til: Anmeldelse til turneringen foretages via turneringssystemet. 

Turneringsarrangøren kan angive andre metoder. 

20. §63. ”RKF kan dog dispensere herfra for så vidt angår udlændinge” slettes. Begrundelse: vi 

er vel interesseret i så mange deltagere som muligt. Hvis man ønsker en begrænsning i 

forhold til DM, bør det angives i dette reglement. 

21. §64 udgår. Bestemmelserne er indeholdt i §5 

22. §66 ændres til: Hvis ikke andet er angivet i turneringsreglementet, gælder muligheden for 

at opbevare mobiltelefoner og lignende i en taske som angivet i FIDEs regler §11.3.2.1 

andet afsnit. 

 


