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Bilag til punktet: Udtagelseskriterie til DM Landsholdsklassen 

 
 
 
Deltagerne i LH klassen 2021 blev udtaget efter Fides ratingliste pr. 1. oktober 2021. Efter 
turneringen har jeg spurgt et udsnit af topspillere hvad de foretrækker, såvel spørgsmål som 
indkomne svar er medtaget herunder. 
 
Tendensen i tilbagemeldingerne er nærmest til fordel for Fide rating pr. 1. februar.  
 
 
Kære topspiller, 
 
Først og fremmest tak til de af jer som deltog i den meget underholdende Landsholdsklasse vi 
netop har afsluttet. 
 
Om 14 dage er der HB møde, og vi har jo netop gennemført en LH klasse hvor deltagerne var 
udtaget efter Fide rating. Det er derfor oplagt at spørge jer, om det er sådan vi skal gøre det 
fremover. 
 
Fordelene er dels at vi kan sætte klassen på plads tidligere end sædvanligt (jeres planlægning), 
og vi er ikke tvunget til at afslutte Skakligaen 3 uger før LH-klassen skal starte. 
 
Mesteren og vinderen af Kandidatklassen er naturligvis fortsat sikret en plads. 
 
Derfor følgende spørgsmål, som vi meget gerne vil have besvaret og sendt retur til 
undertegnede: 
 
1. Skal vi ændre og fremover udtage efter Aktuel Fide rating, fremfor af afvente Skakligaens 
afslutning og udtage efter Dansk Rating.  
 
2. Hvis ja til Fide rating, hvor tidligt skal vi så gøre det? 
A. Listen pr. 1. januar. 
B. Listen pr. 1. februar. 
C. Listen pr. 1. Marts 
 
Jeg skal understrege, at det er HB’s kompetence at fastsætte vilkårene, men jeres indstilling vil 
naturligvis have en vis vægt. 
 
(Mailen er udsendt til en række udvalgte topspillere som har været i LH klassen de senere år). 

 
 

Svar modtaget retur: 
 
 

Allan Stig 
Rasmussen: 

1) Ja, helt klart. 

2) A eller B, betyder ikke så meget for mig.´ 

  

Vh. Allan 
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Jacob Sylvan: Jeg tænker ikke helt jeg er målgruppen, men jeg vil da gerne sige min mening 

alligevel. 

 
Jeg ville syntes at det var rart for alle at vide om man havde fået en plads i DM 

eller om man kunne lave andre aftaler, så 1.januar eller 1.februar, ville jeg ud 

fra et planlægningsmæssigst synspunkt, mene var bedst for spillerne i 

risikofaren for ikke at komme med. 

 

Mht. til elo/dansk rating, så bevæger det danske tal mere for de lavere ratet i 

feltet, så hvis man vil have dem der har spillet bedst op til, er elo nok mere 

retvisende. 

Jo mindre det drejer sig om en junior så er det pludseligt omvendt 🙂. 

 
Hvis jeg tænker overordnede (og ikke for mine egne små muligheder), ville jeg 

fortrække Elo og 1.1 eller 1.2, tror 1.2 de fleste år ville være tids nok. 

Det er vel kun når påsken er i starten/midten af marts det måske skulle være 

1.1. 

 

Det var mine meget usammenhængende tanker 🙂 

  

Jacob 
 

Nicolai Brondt 

 

Først og fremmest tak for den store tillid til, at mine evner på tidspunkt skulle 

kunne gøre mig relevant til at kvalificere mig på rating ;)  

I forhold til forslaget: Det lyder rigtig fornuftigt, at man får fastsat LH-klassen 

noget tidligere i stedet for det nuværende cirkus med først ca. 14 dage før. Og 

jeg helt enig i, at det også er en stor fordel, at det giver holdturneringen noget 

mere fleksibilitet.  

1) Jeg synes derfor det lyder som en rigtig god ide at udtage efter FIDE-rating.  

2) Påsken kan tidligst falde 22. marts. Jeg tænker derfor, at det ideelle 1. 

februar med en frist ca. 7. februar. 1,5 måned skulle være god tid for de fleste. 

Alternativt er 1. januar også en god løsning.  

 

I øvrigt stor ros for forslaget! :)  

mvh. Nicolai Brondt 
Nikolaj Borge Tak for et godt afviklet stævne. Jeg stemmer på C (fide rating) og alternativt B 

- (men synes så også at der skal være tilmeldingsfrist der) 

 

Derudover synes jeg det er ulogisk at en bulgarsk spiller kan deltage, og at 

man burde undersøge om dette kan ændres.  

 

Mvh 

Nikolaj 
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Jacob 
Carstensen 

Dear Mr. President 

 

Topspiller, den var god 🙂 

 

1. Ja tak til FIDE rating. Det giver en større fleksibilitet for 

divisionsturneringen. 

 

2. B: 1. februar (dog gerne 1. marts, når LH starter i april) 

 

LH kan tidligst starte 14. marts, så vidt jeg kan finde frem til. 

Det bliver alt for skarpt med permanent 1. marts i forhold til min holdning til 

tilmeldingsfristen. Men i forhold til den nuværende frist på 3 uger fra 2. 

Påskedag, så passer det akkurat med 2. marts, som den tidligst mulige frist. 

 

Venlig hilsen 

Jacob 
 

Jonas Bjerre Jeg synes generelt at det er en god ide at bruge fide rating til elite turneringer. I 

forhold til hvilken liste i skal bruge har jeg ikke rigtig nogen holdning       

 

Mvh. Jonas 

Jesper Thybo Tak for et godt arrangeret DM. Jeg synes personligt, at det giver mest mening 

at udtage feltet ud fra FIDE-rating. Jeg synes at det er mest fair at udtage efter 

1. Marts, så at relevante spillere har mulighed for at få kæmpet sig ind i 

Landsholdsklassen, ved at være godt spillende inden. 

 

Mvh. Jesper 
Sune Berg 
Hansen 

FIDE-rating er generelt det, der tæller alle andre steder, og derfor kan man 

med fordel også bruge det til DM. Så ja til 1) 

Påsken er enten i Marts eller April. Så 2) februarlisten er vel fair? Men har 

ingen stærke meninger her.  

 

MvH 

Sune 
 

Mikkel 
Antonsen 

Jeg mener at det nok vil være bedst at bruge fide rating pr 1 marts, da den nok 

er den mest valide. Når det så er sagt syntes jeg nu også at dansk rating har 

fungeret godt, og jeg har aldrig gennem de mange jeg har deltaget i 

landsholdsklassen følt at der har været nogen uretfærdighed. 

 

Mvh Mikkel Antonsen 

 

 
 
 


