
  

Dansk Skak Unions Dommerlicens 

 

1 Indledning 

Der findes i Dansk Skak Union 2 former for dommere. 

 

Personer med dommerlicens II (Herefter benævnt D-II) har gennemført en uddannelse, som gør dem 

i stand til at dømme et skakparti. Dvs. de har opnået et indgående kendskab til FIDE’s regler for 

skak. 

 

Personer med dommerlicens I (Herefter benævnt D-I) har desuden gennemført en uddannelse, som 

gør dem i stand til at forestå afviklingen af en ratet  enkeltmandsturnering. Dvs. de har opnået et 

indgående kendskab til Dansk Skak Unions turneringssystemer, EMT-reglementet, samt korrektions- 

og ratingberegning. 

2 Erhvervelse af licens 

2.1 Særlig uddannelse, bestående af  

 

Kursus: 

Som kvalificerende kurser betragtes Dansk Skak Unions dommerkurser. Henholdsvis 

”Dommerkursus I” og ”Dommerkursus II”  

 

Der kræves deltagelse i mindst et kursus, med bestået skriftlig prøve. 

 

 Praksis: 

Dommerlicens I: Der kræves erklæring fra en licenshavende dommer, som har fulgt aspirantens 

virke, om at aspiranten tilfredsstillende har ledet mindst 2 grupper i en ratet EMT. 

Dommerlicens II: Der kræves erklæring fra en licenshavende kamp- eller dommer, som har fulgt 

aspirantens virke, om at aspiranten tilfredsstillende har ledet mindst 2 holdkampe eller varetaget 

hvervet som kampleder for en gruppe i en ratet turnering.  

2.2 Særlig tildeling 

 

FU kan tildele en ansøger licens i særlige tilfælde og i tilfælde, hvor det godtgøres, at en aspirant på 

fuld tilfredsstillende måde har ledet mindst to turneringer, og at han skønnes at have et solidt 

kendskab til gældende regler og fortolkninger; normalt efter indstilling fra ansøgerens 

hovedkredsformand. 

3 Fortabelse af licens 

 

I tilfælde, hvor FU konstaterer tilsidesættelse af regler og vejledninger, kan dommerlicensen 

inddrages. Licensen kan generhverves efter reglerne i pkt. 2. 



4 Administration 

 

Denne ordning administreres af FU på basis af følgende materiale: 

• Lister over deltagere i kvalificerende kurser, indsendt af kursuslederen. 

• Erklæringer om tilfredsstillende praksis i henhold til punkt 2.1. 

• Ansøgninger i henhold til punkt 2.2. 

 

FU kan give bemyndigelse til varetagelse af dele af administrationen. 

5 Registrering 

 

Efter bestået kursus udleveres licensbevis til aspiranten, som bevis for at han kan fungere som 

aspirant i en holdkamp, respektive ratet EMT. 

 

Når aspiranten har haft tilfredsstillende praksis i henhold til punkt 2.1, underskriver den 

licenshavende dommer aspirantens licensbrev. 

 

Inddragelse af licens meddeles den pågældende pr. anbefalet brev, samtidig underrettes 

hovedkredsformanden pr. brev. 


