
Genfremsættelse af forslag om nedsættelse af 
ratingbundgrænsen vedlagt de nødvendige ændringer I 
ratingreglementet 
 
Hermed fremsendes forslag om afskaffelse af den nedre ratinggrænse på 1000.  
 
Argument: Ratingsystemet er et værktøj til at estimere skakspilleres styrke og inddele dem i 
grupper, hvor man får modstandere på samme niveau. Ratinggrænsen på 1000 fjerner denne 
mulighed. Man kan forestille sig følgende scenarie: 
 
En flok spillere, der alle har fået tildelt/spillet sig til 1000 mødes i en turnering med 8-mands 
grupper. De har samme ratingtal og har således alle 3,5 i forventet score. Alle spillere, der 
scorer 3,5 eller færre point vil efter turneringen have 1000 i rating uanset om man har scoret 
0 eller 3,5 point. Fjernes grænsen på 1000 vil der være markant forskel efter turneringen, da 
spilleren med 0 points vil have 865 i rating og spilleren med 3,5 vil have 1000 i rating. I 
kommende turneringer vil der derfor være en mere retfærdig og retvisende gruppeinddeling i 
stedet for at det bliver ren lodtrækning.  
 
Konkret laves følgende ændringer i ratingreglementet i Skakhåndbogen (forslaget bygger på, 
at nedre grænse I stedet bliver 500. Tænker, at meget få vil komme under den grænse om 
overhovedet nogen):  
 
4.5.2.3. 
Udviklingskoefficienten K  
Koefficienten K har følgende værdier:  
For Ro ≥ 2400 K = 10  

For 2000 ≤ Ro < 2400 K = 20  

For 1600 ≤ Ro < 2000 K = 30  

For Ro < 1600 K = 45 
 
Ændres til 
 
4.5.2.3. 
Udviklingskoefficienten K  
Koefficienten K har følgende værdier:  
For Ro ≥ 2400 K = 10  

For 2000 ≤Ro < 2400 K = 20  

For 1600 ≤Ro < 2000 K = 30  

For 1000 ≤Ro < 1600 K = 45 

For Ro < 1000 K = 60 

  
4.5.2.4. Korrektion ved passage af en koefficientgrænse  
  
Her tilføjes under de andre: 
  
Ved passage af grænsen Rgr = 1000  



Opadgående retning: Rk = 1000 + 3/4 x R  

Nedadgående retning: Rk = 1000 – 4/3 x R 

 
 
 
 
4.5.2.6. Bundgrænse  
 
Hvis et ratingtal efter beregningen er kommet under 1000, forhøjes det til 1000.  
For hurtigskak og lynskak er den tilsvarende bundgrænse 500.  
 
Ændres til 
 
4.5.2.6 Bundgrænse 
 
Hvis et ratingtal efter beregningen er kommet under 500, forhøjes det til 500. 
 
 
4.5.5.1. 
Danske spillere  
 
En klubformand kan kun tilmelde en ny spiller med et af følgende ratingtal: 
1000 - 1100 - 1200 - 1300 -1400 - 1500 - 1600 - 1700. (Enkeltmedlemmer tildeles  
ratingtal af hovedkredsen og ikke-medlemmer af arrangøren).  
For hurtigskak 
- og  
lynskakratig kan arrangørens tilmelde en ny spiller med et af følgende ratingtal:  
500 – 600 – 700 - 800 – 900 –1000 –1100 –1200 – 1300  
– 1400 – 1500 – 1600 – 1700.  
 
Ændres til 
 
4.5.5.1 
Danske spillere 
 
En klubformand kan kun tilmelde en ny spiller med et af følgende ratingtal: 
500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 – 1100 – 1200 – 1300 – 1400 – 1500 – 1600 – 1700 
 
(Enkeltmedlemmer tildeles  
ratingtal af hovedkredsen og ikke-medlemmer af arrangøren) 
 
I 4.5.5.1 

Enkeltmedlemmer tildeles ratingtal af hovedkredsen og ikke-medlemmer af arrangøren. 
 
Ændres til: 
 
Enkeltmedlemmer tildeles ratingtal af ratingkomiteen og ikke-medlemmer af arrangøren). 
  



Begrundelse 

Ratingkomiteen har mulighed for at kikke tilbage og se eventuelle gemte ratingtal. 
 
Forslaget bygger på, at man harmoniserer alle skakformerne. Alternativt foreslås, at man 
helt fjerne bundgrænsen med de ændringer, der så skal til i reglementet. 
 
Man kan evt. overveje, at ingen spillere får startrating under 800. 
 
Mvh 
Claus Andersen 
6. hovedkreds  
 


