
Forslag til praktisk organisering af reglementer mm på hjemmesiden.  
Udarbejdet af Vagn Lauritzen, august 2019. 

På hovedbestyrelsesmødet i marts blev den foreslåede ændring af Skakhåndbogens struktur principielt 

godkendt. Der blev ikke taget stilling til, hvordan strukturen i praksis skulle opbygges, da der var og vel 

stadig er planer om andre ændringer af hjemmesiden. 

Her et forslag til opbygning; den endelige løsning skal naturligvis tilpasses hvad der er praktisk gennem-

førligt. Når dette ”skelet” er klar, vil tilpasningen og tilretningen af de enkelte dokumenter kunne foretages 

lidt efter lidt. 

 

Menuen under DANSK SKAK UNION i menubjælken, foreslås ændret: 

Nuværende udformning:   Forslag til ny udformning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det nye menupunkt, ”Love og reglementer” forsynes med en undermenu: 

 

 

 

 

 

Punktet ”Love for Dansk Skak Union” giver adgang til en pdf version af lovene (nuværende pkt 1.3 i 
Skakhåndbogen). 
 

DANSK SKAK UNION 
 

Vedtægter - Skakhåndbogen 

Møder m.v. 
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Skakbladet 

Skakbladet - Arkiv 

Organisation 

Hædersbevisninger 

Rapporter m.m. 

Børneattest 
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Love for Dansk Skak Union 

FIDEs reger for skak 

Dansk Skak Unions turneringer – generelle regler 

Turneringsreglementer, enkeltmand 

Turneringsreglementer, hold 

Turneringsreglementer, korrespondance 

 



Punktet ”FIDEs regler for skak” giver adgang til en pdf version af reglerne (nuværende pkt. 3.1 og første del 
af 3.2 (indtil og med ordlisten men uden Skaknævnets kendelser) i Skakhåndbogen). 
 
Punktet ”Dansk Skak Unions turneringer – generelle regler” giver adgang til pdf versioner af følgende 
dokumenter: 

• EMT-reglementet (nuværende pkt 4.1 og 4.4 i Skakhåndbogen) 

• Ratingreglementet (nuværende pkt 4.3 i Skakhåndbogen) 

• Reglement for dommerlicens (Nuværende pkt 4.6 i Skakhåndbogen). 

• Kandidatresultater (Nuværende §26 i EMT reglementet) 
 

Punktet ”Turneringsreglementer, enkeltmand” giver adgang til pdf versioner af følgende dokumenter: 

• Danmarksmesterskabet, standard (nuværende pkt 4.2 i Skakhåndbogen)  

• Danmarksmesterskabet, standard, seniorer (nuværende pkt 4.3.2 i Skakhåndbogen) 

• Danmarksmesterskabet, hurtig (nuværende pkt 4.3.3 i Skakhåndbogen) 

• Danmarksmesterskabet, hurtig, kvinder (nuværende pkt 4.3.4 i Skakhåndbogen) 

• Danmarksmesterskabet, hurtig, seniorer (nuværende pkt 4.3.7 i Skakhåndbogen) 

• Danmarksmesterskabet, ungdom (nuværende pkt 4.3.5 i Skakhåndbogen) 

• Danmarksmesterskabet, ungdom, piger (nuværende pkt. 4.3.6 i Skakhåndbogen) 
 
Punktet ”Turneringsreglementer, hold” giver adgang til pdf versioner af følgende dokumenter: 

• Divisionsturneringen (nuværende pkt 5.1 i Skakhåndbogen)  

• Instruks for dommere i divisionsturneringen (nuværende pkt 5.2 i Skakhåndbogen) 

• Pokalturneringen (nuværende pkt 5.3 i Skakhåndbogen) 

• Instruks for dommere i pokalturneringen (nuværende pkt 5.4 i Skakhåndbogen) 
 
Punktet ”Turneringsreglementer, korrespondance” giver adgang til pdf versioner af følgende dokumenter: 

• Generelle regler (nuværende pkt 6.1 – 6.4 i Skakhåndbogen)  

• Enkeltmandsturneringen (nuværende pkt 6.5 i Skakhåndbogen) 

• Pokalturneringen (nuværende pkt 6.6 i Skakhåndbogen) 

• Holdturneringen (nuværende pkt 6.7 i Skakhåndbogen) 

• E-mailturneringer (nuværende pkt 6.8 i Skakhåndbogen) 
 
Afsnittene om Ungdoms Grand-Prix samt Ungdoms Hold DM er udeladt, da de ikke anvendes pt. 
 
Bestemmelser for FIDE rating og FIDE ratede turneringer (nuværende pkt 4.7.1 – 4.7.4 i Skakhåndbogen) 
foreslås at udgå, i stedet henvises til FIDEs reglementer. 
Afsnittet om støttemuligheder til internationale turneringer (nuværende pkt 4.7.5 i Skakhåndbogen) hører 
nærmere under gode råd til klubberne (nuværende afsnit 2)  
 
Afsnittet om korrespondanceskak skal tilpasses hvad der aktuelt er behov for, her må korrespondance-
afdelingen konsulteres. 
 
Indtil de enkelte dokumenter er udarbejdet / tilrettet henvises blot til de gældende afsnit i Skakhåndbogen 
(”Se pkt x.y i Skakhåndbogen”). 
Efterhånden som de nye dokumenter bliver klar og lagt under de respektive menupunkter, skal de 
tilsvarende afsnit slettes eller markeres som ikke gældende i den version af Skakhåndbogen, der er på 
nettet. 

 
 



Det nye menupunkt, ”Skaknævnet” giver adgang dels til en kort beskrivelse af Skaknævnets formål 
og funktion, dels til et arkiv med skaknævnets kendelser. En del af disse kendelser findes i dag i 
Skakhåndbogens afsnit 3. De nyeste skaknævnskendelser bør være tilgængelige i elektronisk form 
og de ældre bør kunne findes frem og digitaliseres. 
 

 

 

Menuen under TURNERINGER i menubjælken, foreslås ændret: 

Nuværende udformning:   Forslag til ny udformning: 

 

 

 

 

 

 

 

Det nye menupunkt, ”Turneringssystemer” giver adgang til pdf versioner af følgende dokumenter: 

• Alle mod alle (nuværende pkt 4.9.11 i Skakhåndbogen)  

• Monrads system (nuværende pkt 4.9.1 og 4.9.2 i Skakhåndbogen) 

• Knock-out system (nuværende pkt 4.9.7 i Skakhåndbogen) 

• Gladiatorsystemet (nuværende pkt 4.9.8 i Skakhåndbogen) 

• Korrektionssystemer (nuværende pkt 4.9.10 i Skakhåndbogen) 
 
Schweitzersystemerne (nuværende pkt 4.9.3 – 4.9.6 i Skakhåndbogen) foreslås at udgå, i stedet henvises til 
FIDEs systemer. 
Afsnittet om andre turneringsformer (nuværende pkt 4.9.9 i Skakhåndbogen) hører nærmere under gode 
råd til klubberne (nuværende afsnit 2). 
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