
Skakhåndbogen, forslag til opdatering 

Udarbejdet af Vagn Lauritzen februar 2019. 

Overordnet set er forlaget meget enkelt: I stedet for at opdatere Skakhåndbogen foreslås det at lade den 

udgå som en samlet enhed og i stedet placere dokumenterne under relevante menupunkter på 

hjemmesiden.  

Alle dokumenter skal naturligvis stadig kunne downloades fra hjemmesiden i pdf-format og de skal være 

fornuftigt ordnet, så man hurtigt kan finde det, man har brug for. I dokumenterne skal der være de 

relevante links, så man f. eks kan springe til FIDEs regler for skak – eventuelt til en specifik paragraf om 

nødvendigt - hvor de står omtalt i andre reglementer (og gerne med åbning af nyt vindue, så man stadig har 

det oprindelige dokument åbnet; det må der være nogle teknikere, der kan finde ud af). 

I øvrigt arbejdes der jo på at gøre hjemmesiden mere brugervenlig, så en ny menustruktur skal nok i alle 

tilfælde udarbejdes. 

 

Afsnit 1.  

Består af en masse oplysninger om unionens organisering og disse skal naturligvis kunne findes på 

hjemmesiden – men noget er der nok allerede. 

Vedtægterne eller lovene bør være tilgængelig direkte fra hjemmesiden. 

Kontaktoplysningerne har vi allerede under kontakt på hjemmesiden – det er unødvendigt at have dem to 

steder, der skal ajourføres. 

 

Afsnit 2. 

Er udmærkede råd og vejledninger til klubberne og skal selvfølgelig være tilgængelige på hjemmesiden, 

men i dag ville nye organisationsfolk nok ikke lede efter dem under Skakhåndbogen.  Der må oprettes et 

menupunkt eller flere på hjemmesiden.  

Der mangler noget om hjemmesider, facebook mm. 

 

Afsnit 3. 

FIDEs regler for skak bør være tilgængelige direkte fra hjemmesiden – eventuelt sammen med de øvrige 

reglementer (afsnit 4-5-6). 

Skaknævnskendelserne bør samles et sted, og alle kendelser bør være tilgængelige (også de helt gamle – 

om ikke andet så af historiske grunde). De nyere kendelser er så vidt jeg ved alle blevet sendt til 

administratorerne af hjemmesiden, men de er ikke umiddelbart til at finde. 

Når alle kendelser så er tilgængelige, kan der udarbejdes oversigter, så man kan finde de kendelser, der 

omhandler et specifikt emne. 



Afsnit 4, 5 og 6. 

Omhandler turneringer, og disse reglementer foreslås samlet et sted på hjemmesiden, eventuelt sammen 

med FIDEs regler fra afsnit 3. 

Hvert reglement bør være et særskilt dokument, så man kan nøjes med at åbne / downloade netop det 

man har brug for. 

For at gøre det lettere at finde rundt bør dokumenterne samles i en struktur, f. eks 

1. Generelle regler (FIDEs regler, ratingreglementet, EMT reglementet, bestemmelser for 

skakdommeruddannelse, krav til kandidatresultater). 

2. Reglementer for enkeltmandsturneringer. 

3. Reglementer for holdturneringer. 

4. Reglementer for korrespondanceturneringer. 

5. Turneringssystemer 

 

Herunder er angivet forslag til opdatering af hovedsagelig afsnit 4, men principperne kan nemt overføres til 

de øvrige afsnit.  

Forslaget er foranlediget af at der efterhånden er mange bestemmelser i reglementet, der ikke passer til 

den teknologiske udvikling, specielt anvendelsen af Dansk Skak Unions Turneringssystem. 

Samtidig er der i tidens løb blevet tilføjet nye delreglementer og foretaget ændringer i de eksisterende, så 

der nu mangler systematik i opbygningen, og der er huller og spring i paragrafopdelingen. 

 

Principielle ændringer: 

Betegnelsen ELO-ratingtal foreslås generelt erstattet af betegnelsen FIDE-ratingtal. Begrundelse: ELO 

systemet anvendes også ved beregning af det danske ratingtal, så betegnelsen er misvisende; FIDE selv 

anvender ikke betegnelsen. 

Betegnelsen ”Koordineret turnering” foreslås at udgå. Betegnelsen stammer fra dengang man spillede sig 

op gennem klasserne, og hvor lokale turneringer netop var koordineret med DM ved at disse klasser var 

gældende ved DM. I dag foregår koordineringen jo ved hjælp af ratingsystemet, så enhver ratet turnering 

(også holdturneringer og turneringer i udlandet) er koordineret med DM. I stedet kan anvendes 

betegnelsen ratet enkeltmandsturnering. 

Klassebetegnelser (M-, 1.-, 2.- og 3.-klasse) kunne eventuelt udgå, da de ikke anvendes i praksis. Hvis de 

ønskes bibeholdt, foreslås at indføre en 4. klasse for spillere under 1300, eller eventuelt at inddele 

spillergruppen under 1900 på en anden måde. 

Man kunne for DM godt overveje at ændre betegnelsen ”Landsholdsklassen” til ”DM-klassen” – 

landsholdet og Landsholdsklassen hænger ikke direkte sammen. (Dette forslag er ikke anført i materialet – 

hvis det finder støtte, skal reglementet altså tilrettes). 

Arild Rimestad foreslår at ændre FIDE til Fide eller fide samt at udelade §-betegnelser. Disse ændringer vil 

også være aktuelle i andre af Skakhåndbogens afsnit, og bør drøftes af HB.  



EMT-reglementet omhandler også hurtig- og lynskakturneringer. HB bør tage stilling til om alle 

bestemmelser gælder (f.eks. krav om turneringskomité, krav om uddannet dommer, tilladt forsinkelse, 

karantæner og advarsler). 

 

Dele, der foreslås at udgå af reglementet: 

4.7: FIDEs internationale titel- og ratingregler. Det må være bedre at lade de interesserede søge direkte i 

FIDEs dokumenter, så undgår man at skulle oversætte og ændre, hver gang der kommer nye udgaver. 

4.7.5: Støttemuligheder, hører ikke hjemme i reglementet, men kunne måske finde plads i afsnit 2. 

4.8: Vejledning for turneringsarrangører. Er vel egentlig bare en kort version af reglementet. Bliver det 

brugt, og ønskes det bibeholdt, skal det tilrettes i henhold til de gældende forhold og bestemmelser. 

4.9.3 og 4.9.4: Dansk Schweitzer. I stedet bør FIDEs systemer anvendes. Hvis det ønskes bibeholdt, bør det 

gennemgås for eventuel opdatering. 

4.9.5 og 4.9.6: FIDE Schweitzer og DUBOV Schweitzer. I stedet for at oversætte, må arrangører henvises til 

at bruge godkendte programmer eller FIDEs originale dokumenter. 

4.9.9: Andre turneringsformer. Hvis det ønskes bibeholdt, hører det vel mere hjemme i afsnit 2 end i 

reglementsafsnittet. 

 

Forslag til ændringer i øvrigt: 

Til nærværende forslag hører et oplæg der viser den beskrevne struktur – pt kun for det tidligere afsnit 4. 

Nogle af enkeltdokumenterne er overført direkte til den nye struktur – kun med nødvendige ændringer af 

punktnummerering. Andre dokumenter indeholder rettelser; de allerfleste ændringer er 

konsekvensændringer efter indførelse af systemer og ændrede regler i øvrigt, men der er også andre 

forslag til ændringer, f. eks: 

• i ratingreglementet, bortfald af afrunding af We. 

• i korrektionssystemer, almindelig korrektion ved under 7 runder, kun fradrag af den dårligste 

modstander. 

• i EMT reglementet er kravene til betænkningstid nu generelt de gældende FIDE regler for rating. 

Se det vedlagte dokument ”Ændringsoversigt” og ellers anbefales det at sammenligne med den nye version 

af skakhåndbogen. 

Til slut: Jeg nærer ingen illusioner om at alle konsekvensændringer er blevet fundet, eller at jeg har fundet 

alle ”elo”er og alle ”koordineret”er. Der vil komme mange omgange med korrekturlæsning. 

Ratingkomitéen og ratingkartoteksførereren skal ligesom divisionsturneringslederen og 

korrespondanceskakchefen have kraftig indflydelse på beskrivelsen af deres respektive arbejdsopgaver og 

de reglementer, der berører dem. 


