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6. REGLEMENT FOR DSU’S KORRESPONDANCESKAK-

TURNERINGER  

6.1. Indledning 
  

 Generelt 

For korrespondanceskakturneringer er Dansk Skak Unions love og almindelige 

bestemmelser gældende. Endvidere er FIDE's regler for skakspillet gældende i 

den udstrækning, de er anvendelige. 

 Hvem kan deltage 

Adgang til turneringerne har enhver, der er medlem af Dansk Skak Union 

gennem en klub eller som enkeltmedlem. En spiller kan dog deltage i én gruppe i 

EMT eller pokalturneringen uden at være medlem af DSU. 

6.1.1. Turneringsleder (TL) 

Turneringerne ledes af en dommer (i det følgende benævnt TL). TL udpeges af 

chefen for korrespondanceskakafdelingen (i det følgende benævnt KC). 

6.1.2. K-skak chef (KC) 

KC udpeges af unionens hovedbestyrelse. KC fungerer som koordinator for 

dommerne og er disses overordnede i såvel fortolkningsmæssige spørgsmål som i 

økonomisk henseende. Det er KC’s opgave, at 

Ø Fungere som ankeinstans for TL’s afgørelser. 

Ø Sikre en rimelig økonomisk balance mellem de forskellige 

turneringsformer, og 

Ø Medvirke til udbredelsen af kendskabet til og interessen for deltagelse i 

K-skakturneringer. 
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6.2. Spillets gang samt almindelige bestemmelser 

6.2.1. Spillets gang 

Spillet foregår ved, at spillerne udveksler træk pr. brev eller postkort (normalt 

specielle K-skakkort). Brug af frankostempling/frankeringsmaskiner og 

forsendelse som B-post er ikke tilladt. Når en spiller afsender sit træk eller 

forslag til trækserie skal følgende angives samtidig: 

Ø Gentagelse af modstanderens sidste træk, og den accepterede del af hans 

eventuelle forslag til trækserie. Trækkene skal nummereres. 
 

Ø Datoer for modtagelse af modstanderens sidste træk, og for afsendelse af svar 

herpå. 
 

Ø Modstanderens og egen betænkningstid til sidste træk samt eventuel korrektion af 

modstanderens tidsberegning. 
 

Ø Totalt forbrugt betænkningstid for begge spillere. 
 

Ø Underskrift. 
 

Ø Fulde postadresse. Endvidere bør angives: 
 

Ø Resultater af afsluttede partier i gruppen. 

Hvis to spillere enes derom, kan de (uden at indhente TL’s tilladelse) udveksle 

træk pr. fax eller e-mail. Alle oplysninger nævnt i 6.2.1.1 skal stadig angives, dog 

kan postadresse og underskrift. 

6.2.2. Notation 

Et træk med et 4-cifret tal. Ved bondeforvandling og ved trækserier dog 5-cifret. 

Se herom senere i denne § og i 6.2.5. De 2 første cifre angiver det felt, hvorfra 

brikken flyttes, de 2 sidste cifre det felt hvortil brikken går. Feltnummereringen 

fremgår af diagrammet. 

          

8 18 28 38 48 58 68 78 88  

7 17 27 37 47 57 67 77 87  

6 16 26 36 46 56 66 76 86  

5 15 25 35 45 55 65 75 85  

4 14 24 34 44 54 64 74 84  

3 13 23 33 43 53 63 73 83  

2 12 22 32 42 52 62 72 82  

1 11 21 31 41 51 61 71 81  

 a b c d e f g h  

Eksempler: a2-a4 = 1214,   d6xc5 = 4635,   Sf3xe5 =6355,   b5xc6 e.p. = 2536. 

For rokade gælder specielt: 0-0 = 5171 og 5878, 0-0-0 = 5131 og 5838. 



Skakhåndbogen – Afsnit 6 

REGLEMENT FOR DSU’S KORRESPONDANCESKAKTURNERINGER 

 

Side 6-3 af 225 

 

Ved bondeforvandling skal tilføjes et 5. ciffer i parentes efter de øvrige 4 cifre 

således: 

Forvandling til dronning  = xxxx(1) 

Forvandling til tårn  = xxxx(2) 

Forvandling til løber = xxxx(3) 

Forvandling til springer = xxxx(4) 

Eksempler: e7-e8(D) = 5758(1), f2-f1(L) =6261(3), a7xb8(T) med mat = 1728(2) 

6.2.3. Notering af partier 

Partierne noteres ned. Korrespondancen skal opbevares til 14 dage efter 

offentliggørelsen i Skakbladet af den afsluttede gruppe. TL kan på ethvert 

tidspunkt forlange korrespondancen tilsendt. 

6.2.4. Afsendt træk 

Et afsendt træk kan ikke ændres eller tilbagekaldes. 

6.2.5. Trækserie 

En spiller kan foreslå en trækserie, som i givet fald markeres ved at sætte tallet 0 

foran det først foreslåede træk. Modstanderen kan afbryde den foreslåede 

trækserie hvor som helst, dog kun ved at vælge en anden fortsættelse end den, der 

er foreslået ham. Afbryder modstanderen trækserien, er afsenderen således kun 

bundet af sin trækserie indtil afbrydelsen. 

Eksempel: 

Hvid har besluttet at besvare sorts sidste træk 11.-, a7-a6 med 12.b4-b5 og vil 

foreslå fortsættelsen 12.-, a6xb5 13. Talxa8, Lb7xa8 14. d2-d4. I talform bliver 

dette til: 11.-, 1716 12. 2425, 01625 13. 1118, 2718 14. 4244. 

Sort vil imidlertid hellere spille 13.-, Dd8xa8, og svaret bliver derfor: 

12. 2425, 1625 13. 1118, 4818. 

6.2.6. Ved partiets afslutning 

Når et parti er færdigspillet, skal vinderen - ved remis hvid - senest 8 dage efter 

afslutningen meddele TL resultatet skriftligt. Gruppe og evt. klassenummer skal 

opgives ved indberetningen. 

Om eventuel afskrift se 6.2.9. 

En spiller, der opgiver et parti eller accepterer remis, skal underrette 

modstanderen herom. 

6.2.7. Uafsluttede partier 

Partier, som ikke er afsluttet i løbet af 18 måneder, kan af TL indkaldes til 

bedømmelse. 
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6.2.8. En spillers udtræden 

Udtræder en spiller, skal modstanderen indsende afskrift af partiet samt diagram 

over slutstillingen til TL til bedømmelse. Er højst halvdelen af hans partier 

færdigspillede, regnes han dog som taber af samtlige partier i gruppen, uanset 

resultaterne i de færdigspillede partier. 

Udtræder en spiller uden gyldig grund, har han mistet sin præmieret og kan 

idømmes karantæne. 

En tavs spiller betragtes som udtrådt uden gyldig grund. 

6.2.9. Partiafskrifter 

Partiafskrifter skal indsendes til TL af deltagerne i 

Ø DM-klassen 

Ø Pokalfinalen 

Ø 1. division 

De spillede partier kan frit offentliggøres eller på anden måde anvendes af Dansk 

Skak Union. TL opbevarer partiafskrifterne i mindst 3 år. 
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6.3. Betænkningstiden 

6.3.1. Betænkningstid 

Betænkningstiden er 3 dage pr. træk. Opsparet tid kommer senere træk til gode. 

Tiden beregnes ved almindelig subtraktion. 

Eksempel: Et træk modtages og besvares d. 1/8. 

Betænkningstid = 0 dage. 

Besvares trækket d. 4/8 er betænkningstiden 3 dage. 

Posttiden modregnes ikke i betænkningstiden. 

6.3.2. Poststemplets dato 

Poststemplets dato gælder som afsendelsesdato, medmindre afsenderen med 

kvittering for indleveringen fra Post Danmark godtgør, at afgivelse til forsendelse 

har fundet sted på et tidligere tidspunkt, i hvilket tilfælde kvitteringens dato 

lægges til grund.  

For kort, der afsendes i weekends gælder dog, at lørdag-søndag kun beregnes 

som én dag. 

Eksempel: Et træk modtages lørdag og besvares søndag. 

Betænkningstid = 0 dage. 

Besvares trækket derimod først mandag, er betænkningstiden 2 dage. 

Er poststemplets dato ulæselig, gælder afsenderens datoangivelse. 

6.3.2.1. For partier afviklet pr. fax eller e-mail gælder: 

 

Ø Et træk kan betragtes som modtaget dagen efter modstanderens 

afsendelsesdato 

Ø Weekend-reglen gælder ikke 

6.3.3. Tidskontrol  

Tidskontrol foretages normalt ved hvert 10. træk. 

6.3.3.1. Tidsoverskridelse foreligger, når en spiller har brugt flere end: 

 

Ø 30 dage og ikke afsendt sit 10. træk, 

Ø 60 dage og ikke afsendt sit 20. træk, 

Ø 90 dage og ikke afsendt sit 30. træk osv. 

Ø For trækserier gælder dog 6.3.3.2. 
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6.3.3.2 Omfatter en trækserie mindst ét af de træk (10, 20, 30 osv.), ved hvilke en 

eventuel tidsoverskridelse normalt skal konstateres, skal den eventuelle 

tidsoverskridelse i stedet konstateres ud fra det sidst modtagne træk i serien. 

Eksempel: 

En spiller modtager en trækserie for trækkene 10, 11 og 12. Accepterer han hele 

serien, kan han uden tidsoverskridelse anvende maximalt 36 dage. Accepterer 

han til og med træk 11, må han anvende maximalt 33 dage totalt før besvarelsen. 

6.3.3.3 Tidsoverskridelse medfører tab af partiet. 

6.3.3.4 Det er ikke lovligt at lade en modstander fortsætte et parti efter dennes 

tidsoverskridelse. Konstateres sådanne tilfælde, er partiet tabt for begge spillere. 

6.3.3.5 Indberetning til TL af tidsoverskridelse (i tilfælde af, at modstanderen ikke vil 

opgive partiet) skal være vedlagt nødvendig dokumentation for 

tidsoverskridelsen. 

6.3.4. Brug af mere end 14 dages betænkningstid 

Ønsker en spiller at bruge mere end 14 dage til et træk, skal han underrette 

modstanderen herom. Har en spiller ikke i 14 dage + posttid begge veje hørt fra 

en modstander, der ikke har varslet længere betænkningstid, skal spilleren 

gentage sit sidste træk til modstanderen. 

Er der ikke indløbet svar senest 7 dage efter gentagelsen, skal TL underrettes. TL 

retter henvendelse til den tavse spiller, og denne har tabt partiet, hvis han ikke 

omgående svarer såvel TL som sin modstander. 

Bruger en spiller mere end 14 dages betænkningstid til et enkelt træk uden at 

have underrettet sin modstander herom, og denne har sendt rykkerskrivelse, 

tillægges der spilleren 3 dages ekstra forbrugt betænkningstid. Bliver det 

nødvendigt for modstanderen også at rette henvendelse til TL, tillægges der 

yderligere 6 dages ekstra forbrugt betænkningstid. 

6.3.5. Beskadigede kort 

Kort, der beskadiges af postvæsenet og som derved bliver ulæselige, betragtes 

som bortkomne. Sådanne kort skal senest 3 dage efter modtagelsen tilsendes TL. 

6.3.5.1 Modtages et ugørligt eller ulæseligt træk, skal det straks meddeles afsenderen. 

Afsenderen af et ugørligt eller ulæseligt træk får tillagt 3 dages ekstra forbrugt 

betænkningstid, i gentagelsestilfælde 6 dages ekstra forbrugt tid. 

6.3.6. Ferie 

En spiller har ret til at tage indtil 35 dages ferie pr. år, regnet fra 

turneringsstarten. Ferien må gerne deles. I ferier er betænkningstiden standset for 

begge parter. 

6.3.6.1 En spillers ferie kan tidligst gælde 6 dage efter, at vedkommende har afsendt 

meddelelse herom til samtlige tilbageværende modstandere i gruppen. 
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Eksempel: 

Kort om ferie afsendes d. 5/6. Første feriedag kan tidligst være d. 11/6. 

6.3.6.2 Tiden fra 20/12 til 31/12, samt fra tirsdagen før til tirsdagen efter påske, alle dage 

inklusive, er obligatoriske ferier for alle spillere. Er to spillere enige, kan spillet 

dog fortsættes i de obligatoriske ferier med 0 dages betænkningstid. 

6.3.6.3 Beregning af betænkningstid i forbindelse med ferier. 

 

Eksempel: Der er anmeldt ferie i tidsrummet 8/6-22/6 begge dage inkl. 

Ø Kort modtages den 7/6 og besvares den 10/6, betænkningstiden = 1 dag 

(7/6-8/6). 

Ø Kort modtages den 9/6 og besvares den 23/6, betænkningstiden = 0 dage 

(23/6-23/6). 

Ø Kort modtages den 5/6 og besvares den 25/6, betænkningstiden = 5 dage 

(5/6-8/6 + 23/6-25/6). 

6.3.6.4 TL er bemyndiget til i undtagelsestilfælde at bevilge særorlov (f.eks. ved akut og 

langvarig sygdom og ved aktiviteter i forbindelse med job og skak). 

6.4. Afgørelse af tvister m.m. 

6.4.1. Tvistigheder og tvivlsspørgsmål 

Tvistigheder og tvivlsspørgsmål om forståelse af reglementet afgøres af TL, som 

ligeledes afgør de under turneringen forekommende protester vedrørende selve 

spillet. TL’s afgørelser skal parterne straks underkaste sig. TL afgør om partiet 

skal stilles i bero under sagens behandling. 

6.4.2. Usportslig optræden 

Både TL og KC kan advare en spiller der unødigt forhaler turneringens 

gennemførelse samt udviser en manglende forståelse af spillets karakter eller gør 

sig skyldig i usportslig optræden. Såfremt forseelsen er af alvorligere karakter 

eller ved gentagelsestilfælde kan såvel TL som KC straffe med bortvisning fra 

turneringen, og evt. idømme karantæne. 

6.4.3. Appel 

En af TL truffet afgørelse om fortolkning af reglementet og tvister i forbindelse 

med den skaklige aktivitet under turneringen kan - dog uden opsættende virkning 

- appelleres til KC. Denne afgørelse kan appelleres til Skaknævnet, idet partierne 

stilles i bero, for så vidt angår afgørelser om idømmelse af karantæne eller 

bortvisning, mens øvrige afgørelser ikke har opsættende virkning. 

I hvert led skal appel ske skriftligt senest 3 uger efter, at afgørelsen er meddelt 

klageren. 
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Ved forelæggelse for Skaknævnet skal klagen ledsages af et depositum, hvis 

størrelse udgør det til enhver tid gældende unionskontingent pr. år for voksne. 

Såfremt klageren ikke får medhold i sin klage, tilfalder depositum unionen. 

6.4.4. Tilmeldelse 

 

6.4.4.1 Tilmeldelse kan ske via brev eller ved indbetaling af indskuddet på et giro-

indbetalingskort. Tilmeldingen er først gyldig, når TL har modtaget indskuddet. 

Samtidig med tilmeldelsen skal foreligge: 

Ø Oplysning om tilknytningsforhold til Dansk Skak Union. (Gennem hvilken klub 

eller som enkeltmedlem), samt medlemsnummer. 

Ø Oplysning om i hvilken klasse spilleren ønsker at deltage og evt. dokumentation 

for kvalifikation til denne klasse. 

Ø Oplysning om spillestyrke i form af nærskakratingtal og evt. K-skakratingtal. 

Ø Oplysning om fødselsår og -dag. 

§ For holdturneringen gælder, at tilmeldelsen skal ske klubvis med 

angivelse af hver enkelt holddeltagers spillestyrke i K-skak 

(ratingtal) eller i nærskak (ratingtal og evt. klasse). 

6.4.5. Information om turneringerne 

 

6.4.5.1 Information om turneringens gang m.v. gives i K-skakbladet, der er fælles for 

alle danske K-skakturneringer. 

For holdturneringen angives endvidere spillernes brætnr. Når en gruppe er 

færdigspillet, meddeles det samlede resultat i K-skakbladet og Skakbladet. 

Eventuel indsigelse mod offentliggjorte del- eller slutresultater skal, for at blive 

taget til følge, ske til TL senest 14 dage efter offentliggørelsen. Eventuelle 

præmier tilsendes vinderne senest 3 uger efter offentliggørelsen i Skakbladet. 

6.5. Enkeltmandsturneringen (K-skak-EMT) 

6.5.1. Indledning 

EMT inddeles i følgende klasser: DM-, mester-, kvalifikations- og åben klasse. 

Hvor intet andet er anført i det følgende, forstås ved disse betegnelser klasser i K-

skak-EMT. 

6.5.1.1 DM-klassen omfatter én gruppe spillere om året, i øvrige klasser løber 

turneringen uafbrudt med grupper á 7 spillere. En ny gruppe startes, når 7 

tilmeldinger foreligger til samme klasse. 

6.5.1.2 Samme spiller kan deltage i flere grupper samtidig i samme klasse. Ved 

tilmelding til en ny gruppe inden påbegyndte, er afviklet, må spilleren dog kunne 

godtgøre, at der ikke foreligger nedrykningsfare. 
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6.5.2. DM-klassen 

Spillet i DM-klassen begynder hvert år i september. Vinderen erhverver titlen 

Danmarksmester i korrespondanceskak. Opnår to eller flere, pointligestilling på 

1. pladsen, afgøres placeringen på følgende måde: 

Ø Ved beregning af korrektion efter Sonneborn-Berger systemet jf. § 6.5.4.1. 

§ Ved fortsat ligestilling: 

Ø Indbyrdes parti er afgørende. 

§ Ved fortsat ligestilling: 

Ø Der spilles omkamp på to partier, medmindre de implicerede spillere er enige om, 

at titel og kontantpræmier deles. 

§ Ved fortsat ligestilling: 

Ø Titlen og kontantpræmier deles. 

Titlen kan dog kun tilfalde en dansk statsborger. 

6.5.2.1 Hver deltager i DM-klassen spiller ét parti mod hver af de øvrige i gruppen. Med 

færre end 7 deltagere i gruppen spilles dog dobbeltrundigt. 

Gruppens nr. og startdato, spillerens nummerorden bestemt af TL ved 

lodtrækning, samtlige deltageres navne og adresser, og farverne i de indbyrdes 

partier fremgår af startbrevet/rundeskemaet, som før gruppens start tilsendes 

samtlige deltagere tillige med et eksemplar af reglementet. 

6.5.2.2 Adgang til DM-klassen har følgende: 

Ø Spillere, som i en DM-klasse afsluttet indenfor de sidste 3 år, har opnået 

en score på mindst 45 %, og som ikke i mellemtiden er rykket ned. 

Ø Såfremt vedkommende deltager i en endnu uafsluttet DM-klasse, må det 

dokumenteres, at de nødvendige 45 % kan opnås, jf. § 6.5.1.2. 

Ø Spillere, som i en mesterklasse har opnået mindst 5 point indenfor de 

sidste 2 år, og som ikke i mellemtiden er rykket ned i mesterklassen igen. 

Ø Spillere, som har kvalificeret sig i pokalturneringen, se § 6.6.2.3. 

Ø Spillere, som har kvalificeret sig ved deltagelse i internationale 

turneringer i k-skak, se § 6.5.3.2 pkt. c og § 6.5.2.3. 

Ø Andre spillere, som af TL og KC i forening anses for kvalificerede hertil. 

 

6.5.2.3 Nedrykning til mesterklassen vil ske, når 

Ø En spiller ved sin seneste deltagelse i DM-klassen har opnået en score på mindre 

end 45 %. 
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Ø En spiller i mindst 3 på hinanden følgende år har undladt at gøre brug af sin ret til 

deltagelse i DM-klassen, se dog § 6.5.2.2 pkt. e. 

NB. En nedrykket spiller jf. pkt. a, som havde kvalificeret sig til deltagelsen i 

DM-klassen jf. § 6.5.3.2 pkt. c kan kun kvalificere sig til DM-klassen igen via 

deltagelse i mesterklassen. 

6.5.3. Øvrige klasser 

 

6.5.3.1 Hver deltager spiller‚ ét parti mod hver af de øvrige 6 i gruppen, 3 hvide og 3 

sorte partier. Gruppens nr. og startdato, spillernes nummerorden bestemt af TL 

ved lodtrækning, samtlige deltageres navne og adresser, og farverne i de 

indbyrdes partier fremgår af startbrevet/rundeskemaet, som før gruppens start 

tilsendes samtlige deltagere tillige med et eksemplar af reglementet. 

6.5.3.2 En spiller får adgang til en bestemt klasse i K-skak-EMT på følgende måder: 

Ø Gennem deltagelse i K-skak-EMT. 

§ Spilleren skal i den bestemte klasse ved sin seneste deltagelse 

indenfor de sidste 3 år have opnået mindst 2 og højst 4½ point, 

eller ved sin seneste deltagelse i klassen umiddelbart under 

(indenfor de sidste 2 år) have opnået mindst 5 point eller en 

førsteplads (ved ligestilling i point alle spillere), eller dersom det 

seneste resultat indenfor de sidste 3 år er et nedrykningsresultat i 

klassen umiddelbart over, se dog følgende pkt. b og pkt. c. 

Ø Gennem deltagelse i pokalturneringen (se § 6.6.2). 

§ Spilleren har ret - men ikke pligt - til at vælge tilmelding til den 

klasse, som kvalifikationen berettiger til. Det påhviler spilleren 

selv at dokumentere sin adgangsret til den bestemte klasse. 

Ø Gennem deltagelse i international K-skak. 

§ Spilleren har ret - men ikke pligt - til at vælge tilmelding til den 

klasse, som spilleren ifølge nedenstående tabel har kvalificeret sig 

til, forudsat at resultatet er opnået indenfor de sidste 2 år. Det 

påhviler spilleren selv at dokumentere sin adgangsret til den 

bestemte klasse. 
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Resultater fra ICCF-turneringer kan overføres til den danske K-skak-EMT 

således: 

Dansk klasse 
Adgangsbetingelser 

Turnering 
Score 

DM-klassen VM-finale og Kandidatturnering - 

 EM-finale og VM-semifinale min. 67 % 

 M-klasse min. 75 % 

 Pokalfinale nr. 1-3 

Mesterklasse EM-finale og VM-semifinale 33-66 % 

 M-klasse  33-74 % 

 H-klasse  min. 75 % 

 Pokalfinale nr. 4-8 

Kvalifikationsklassen EM-finale og VM-semifinale 0-32 % 

 M-klasse  0-32 % 

 H-klasse  33-74 % 

 O-klasse  Gruppevinder 

Åben Klasse Øvrige deltagere fra international. k-skak  

 

Følgende forkortelser er anvendt i tabellen: 

Ø VM Verdensmesterskab 

Ø EM Europamesterskab 

Ø M-klasse Mesterklasse 

Ø H-klasse Higher class (højere klasse) 

Ø O-klasse Open class (åben klasse) 

Omvendt gælder nogenlunde samme principper som anført i den forrige 

tabel (ved en dansk K-skakspillers tilmelding til en international K-

skakturnering). 

Ø Gennem deltagelse i en koordineret EMT i nærskak. 

For spillere med nærskak-ratingtal gælder - medmindre § 6.5.3.2 pkt. a 

kan anvendes - at tilmelding kan vælges efter følgende tabel: 

Nærskakratingtal Klasse i K-skak-EMT 

2100 - M 

1900 - 2099 K 

- 1899 Å 
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Det påhviler spilleren selv at dokumentere sin adgangsret til den 

bestemte klasse jf. nærværende pkt. d ved sammen med tilmelding at 

fremsende et supplementskort, behørigt udfyldt. 

Ø Efter TL’s skøn 

§ Ved en spillers deltagelse i flere grupper samt ved tilmelding til en 

ny gruppe, inden påbegyndte, er afviklet, kan der opstå tvivl, i 

sådanne tilfælde søges spilleren placeret der, hvor spilleren 

skønnes hjemmehørende, se også § 6.5.1.2. 

Ø Førstegangsdeltagere i K-skak-EMT 

Disse spillere kan tilmelde sig i åben klasse, medmindre de foretrækker 

at lade resultater nævnt under § 6.5.3.2 pkt. b, pkt. c eller pkt. d være 

gældende. En spiller, som ikke har deltaget i K-skak-EMT i de sidste 3 

år, regnes som førstegangsdeltager. 

6.5.3.3 Nedrykning fra en bestemt klasse til klassen umiddelbart under vil ske, når en 

spiller ved sin seneste deltagelse har scoret færre end 2 point. For nedrykning fra 

DM-klassen gælder dog bestemmelserne i § 6.5.2.3, og fra åben klasse finder 

nedrykning ikke sted. Endelig henvises til § 6.5.3.2 pkt. f, 2. afsnit. 

6.5.4. Øvrige bestemmelser for K-skak-EMT 

 

6.5.4.1 Indskud og præmier fastsættes af KC og offentliggøres med jævne mellemrum i 

Skakbladet. 

Ved pointligestilling på 1. og 2. pladsen afgøres rækkefølgen således: 

Ø Ved beregning af korrektion efter Sonneborn-Berger systemet. Efter dette 

sammentælles modstanderpoint for de modstandere, man har vundet over eller 

spillet remis mod. Ved gevinstpartier tæller modstanderens pointsum fuldt ud. Ved 

remispartier med det halve. Den spiller, der på denne måde opnår flest point 

placeres øverst. 

§ Ved fortsat ligestilling: 

Ø Indbyrdes parti er afgørende. 

§ Ved stadig ligestilling deles eventuelle kontantpræmier. 

Se i øvrigt § 6.4.5.1 (information om turneringens gang m.v.). 
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6.6. Pokalturneringen 

6.6.1. Turneringens afvikling 

 

6.6.1.1 Turneringen afvikles med en indledende runde, en semifinale og en finale. I 

indledende runde inddeles spillerne i så mange 7-mandsgrupper som muligt, og 

der trappes af med 6-mandsgrupper. I semifinalen spilles i 7-mandsgrupper, 

medens finalen kan variere med hensyn til deltagerantal. I tilfælde af for få 

tilmeldinger til indledende runde, kan semifinalen annulleres. Der spilles i så fald 

kun indledende runde og finale. 

6.6.1.2 Deltagere til indledende runde fordeles i grupperne efter formodet spillestyrke i 

k-skak, således at grupperne så vidt muligt bliver lige stærke. I semifinalen 

sammensættes grupperne efter fri lodtrækning. 

Deltagere i indledende runde og semifinalerne kan starte i maksimalt 2 grupper 

samtidig. 

6.6.1.3 Afhængig af deltagerantallet i indledende runde vil foruden gruppevinderne også 

nr. 2 og evt. nr. 3 i hver gruppe gå videre til semifinalen, der opbygges med 

henblik på at opnå en finalerunde med ca. 11 deltagere, bestående af 

semifinalegruppernes vindere + evt. toerne. 

6.6.1.4 Indledende runde og semifinale. 

Ved pointligestilling på 1., 2. eller 3. pladsen afgøres rækkefølgen således: 

Ø Ved beregning af korrektion efter Sonneborn-Berger systemet. Efter dette 

sammentælles modstanderpoint for de modstandere, man har vundet over eller 

spillet remis mod. Ved gevinstpartier tæller modstanderens pointsum fuldt ud - ved 

remispartier med det halve. 

§ Ved fortsat ligestilling: 

Ø Indbyrdes parti er afgørende. 

§ Får man herved stadig ingen afgørelse, opnår de ligestillede 

samme rettigheder til evt. fortsættelse i turneringen, medens 

kontantpræmier deles. 
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6.6.1.5 Pokalfinale 

Vinderen erhverver titlen Pokalmester i korrespondanceskak. Opnår to eller flere 

spillere pointligestilling på 1. pladsen, afgøres placeringen på følgende måde: 

Ø Ved beregning af korrektion, jf. § 6.6.1.4 pkt. a. 

§ Ved fortsat ligestilling: 

Ø Indbyrdes parti er afgørende. 

§ Ved fortsat ligestilling: 

Ø Titlen og kontantpræmier deles, medens samtlige ligestillede får deres navne på 

pokalen. 

6.6.1.6 I hver pokalturnering starter alle spillere forfra på ny. Spillere med et k-ratingtal 

på mindst 2000 kan dog frit vælge, om de vil deltage i indledende runde eller 

først indtræde på semifinaleniveau. 

Har et for lille antal spillere kvalificeret sig/tilmeldt sig til semifinalerunden, kan 

TL supplere op med spillere, således at grupperne bliver fuldtallige, og således at 

en finalerunde med et passende deltagertal kan etableres. 

6.6.2. Rettigheder i forhold til K-skak-EMT 

6.6.2.1 En score i semifinalen på mindst 60 % berettiger til deltagelse i EMT’s 

kvalifikationsklasse, og en score på mindst 80 % giver ret til deltagelse i EMT’s 

mesterklasse. Afholdes semifinale ikke på grund af for få tilmeldinger til 

indledende runde, gælder semifinalernes bestemmelser for finalen. 

6.6.2.2 Er pokalfinalens deltagere fundet gennem en semifinale, opnår‚ én eller flere, 

afhængig af deltagerantallet i indledende runde, ret til deltagelse i K-skak-EMT’s 

DM-klasse. Indtil 100 deltagere berettiger pokalvinderen til deltagelse i DM-

klassen. For hver påbegyndt 50 deltagere ud over 100 i indledende runde opnår 

foruden pokalvinderen én deltager denne ret.  

Det er dog en betingelse for deltagelse i K-skak-EMT’s DM-klasse, at de ud over 

pokalvinderen kvalificerede deltagere har opnået en score på mindst 75 %. Retten 

til at deltage skal udnyttes inden 2 år fra pokalfinalens afslutning. 

Endvidere gælder følgende: En score på mindst 40 % berettiger til deltagelse i K-

skak-EMT’s kvalifikationsklasse og en score på mindst 60 % giver ret til 

deltagelse i K-skak-EMT’s mesterklasse. 

6.6.2.3 De i pokalturneringen opnåede rettigheder i K-skak-EMT bortfalder, hvis de ikke 

udnyttes inden for 2 år. En deltagers præstation i pokalturneringen kan ikke 

medføre nedrykning i EMT. 

6.6.3. Starttidspunkter 

Indledende runde startes normalt hvert år i sidste kvartal. Semifinale og finale 

starter, når deltagerlisten foreligger. 
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6.6.4. Indskud og præmier 

Indskud og præmier fastsættes af KC og offentliggøres med jævne mellemrum i 

Skakbladet. I finalen er der en vandrepokal til vinderen. TL bestemmer evt. 

erindringspræmiers antal samt kontante præmiers størrelser og antal. 
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6.7. Danmarksturneringen i korrespondanceskak for hold 

6.7.1. Turneringens opbygning 

6.7.1.1. Inddeling 

Danmarksturneringen i K-skak for klubhold består af 1., 2. og 3. division, 

såfremt der er det nødvendige antal tilmeldte hold. Hver division består af ideelt 

set 7 hold. 3. division kan opdeles i flere grupper.  

6.7.1.2. Starttidspunkter 

Turneringen startes én gang årligt, omkring 10. januar. 

6.7.2. Beskrivelse af turneringsformen 

 

6.7.2.1 Hvert hold består af 4 spillere, som i styrkeorden besætter brætterne 1,2,3 og 4. 

Styrkeordenen afgøres ved K-skak-ratingtal (endelige eller midlertidige), idet TL 

dog kun i oplagte tilfælde vil ændre den af klubben foretagne opstilling. 

6.7.2.2 Hver klub udnævner en holdkaptajn, som skal være forbindelsesled til TL, se i 

øvrigt § 6.7.6.1 

6.7.2.3 Hver deltager spiller ét parti mod hver af de øvrige på samme bræt i gruppen (6 

partier i alt). 

6.7.3. Adgangsbetingelser m.m. 

 

6.7.3.1 Adgang til turneringen har enhver skakklub, der er tilmeldt Dansk Skak Union. 

Som klub betragtes også i denne forbindelse det samlede antal enkeltmedlemmer 

i en hovedkreds. 

6.7.3.2 Et holds spillere skal alle på tilmeldingstidspunktet være medlemmer af den 

samme klub. Samme spiller kan deltage på flere hold for samme klub, dog kun på 

et divisionshold. En spiller må ikke deltage for 2 eller flere klubber samtidig; TL 

kan dog hvor særlige forhold gør sig gældende dispensere herfra. 

6.7.3.3 Hver klub må højst være repræsenteret ved ét hold i hver division. 

6.7.4. Turneringens afvikling 

6.7.4.1. Tilmeldelse 

Der henvises til § 6.4.4. 

Tilmeldelsen skal ske klubvis med angivelse af hver enkelt holddeltagers 

spillestyrke i K-skak (ratingtal) eller i nærskak (klassebetegnelse og eventuel 

ratingtal). For enkeltmedlemmer gælder dog, at disse tilmelder sig direkte til TL, 

som sammensætter disse til hold og udnævner en holdkaptajn. 

6.7.4.2. Opstart 

Ved tilmeldingsfristens udløb udfærdiges af TL et rundeskema. Klubbernes 

nummerorden bestemmes ved lodtrækning. Rundeskemaerne, der bræt for bræt 
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bestemmer farven, udsendes tillige med holdopstillingerne til holdkaptajnerne, 

normalt ca. 14 dage før turneringsstarten. 

6.7.4.3. Reservespillere 

Der kan af klubben når som helst indsættes op til 2 reserver på et hold til 

videreførelse af oprindeligt udtagne spilleres partier. En reserve, som ønskes 

indsat, skal forud godkendes af TL; reservens spillestyrke må ikke væsentligt 

overstige spillestyrken hos den, som han afløser.  

Skifter en spiller på et hold klub, inden gruppen er afsluttet, står det den tilmeldte 

frit, om den vil lade den pågældende spiller fuldføre partierne, eller om en 

reserve skal indsættes (se også § 6.7.3.2). 

Til imødegåelse af praktiske foranstaltninger i forbindelse med indsættelse af en 

reservespiller, har klubben en ubetinget ret til for en periode af 14 dage at standse 

betænkningstiden. I sådanne tilfælde skal dennes fremtidige modstandere samt 

TL omgående informeres. 

6.7.4.4. Indberetning m.m. 

Der henvises til § 6.2.6 og 6.2.9. 

6.7.4.5. Slutplacering 

Den klub, som opnår flest point, har vundet turneringen. Ved pointligestilling 

mellem flere klubber er resultatet af indbyrdes partier afgørende. Er her 

ligestilling, gives for alle partier 4 point for gevinst ved 1. bræt, 3 point ved 2. 

bræt, 2 point ved 3. bræt og 1 point ved 4. bræt. Den klub, der herefter har flest 

point, har vundet. Er der stadig pointligestilling, gentages beregningen, men kun 

for indbyrdes partier. Hvis der efter disse beregninger stadig er pointligestilling, 

trækkes lod om placeringerne. 

6.7.4.6. Danmarksmester 

Vinderen af 1. division erhverver titlen “Danmarksmester i korrespondanceskak 

for hold” 

6.7.5. Op- og nedrykningsregler (kvalifikationsbestemmelser) 

6.7.5.1. Divisionshold 

Idet der ved “score” i det følgende forstås den gevinstprocent i afsluttede og 

indberettede partier, som på dagen for tilmeldingsfristens udløb er opnået i den 

sidst startede danmarksturnering, gælder for 

1. division 

Berettigede til deltagelse i denne division er 

Ø 1. divisionshold, hvis score er mindst 40 %, og 

Ø 2. divisionshold, hvis score er mindst 75 %. 

Er flere end 7 hold kvalificeret efter a og b, sammensættes 1. division stærkest 

muligt, idet max. 5 hold fra den sidst startede 1. division samt min. 2 hold fra den 
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sidst startede 2. division vurderes ud fra aktuel score samt holdenes 

gennemsnitlige K-skakratingtal. 

Er færre end 7 hold kvalificeret efter a og b, eller har færre end 7 hold tilmeldt 

sig, kan TL dispensere fra a og b, idet det da tilstræbes at få sammensat den 

stærkest mulige 1. division. 

2. division 

Berettigede til deltagelse i denne division er 

Ø 1. divisionshold, hvis score er mindre end 40 % og 

Ø 2. divisionshold, hvis score er mindst 40 %, men under 75 % og 

Er flere end 7 hold kvalificerede efter a, b og c, sammensættes 2. division 

stærkest muligt, idet 2 nedrykkere fra 1. division samt 2 oprykkere fra 3. division 

(1 fra hver division) skal indgå. 

Er færre end 7 hold kvalificerede, eller har færre end 7 hold tilmeldt sig, kan TL 

dispensere fra a, b og c, idet den stærkest mulige 2. division søges sammensat. 

3. division 

Deltagelse i 3. division kræver ikke kvalifikation. Hvis divisionen består af flere 

grupper, bestræbes det at disse er lige stærke. 

6.7.6. Øvrige regler 

6.7.6.1 Den af klubben udpegede holdkaptajn hjælper TL til at afvikle en gnidningsløs 

turnering gennem at 

Ø Modtage og fordele alt generelt materiale fra TL vedrørende turneringens 

afvikling. 

Ø Være kompetent til på klubbens vegne at standse et parti ved indsættelse af 

reservespillere, jf. § 6.7.4.3. 

Ø Have ret til at modtage kopier af korrespondance mellem TL og holdets 

enkelte deltagere i forbindelse med klager fra modstandere, og 

Ø Sikre sig, at indberetning foretages i overensstemmelse med § 6.2.6 og 

6.2.9. 

6.7.6.2 Ved gennemsnitsratingtal forstås den samlede sum af de enkelte spilleres 

endelige eller midlertidige K-skakratingtal divideret med 4. 

Har en ratet nærskakspiller ikke tidligere spillet K-skak, er hans midlertidige K-

skakratingtal lig med sidst kendte nærskakratingtal.  

Har en spiller ikke tidligere opnået noget kvalificerende resultat i hverken nær- 

eller K-skak, tildeles det midlertidige K-skakratingtal med udgangspunkt i § 

6.5.3.2. 
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6.8. Regler for danske e-mailturneringer 

6.8.1. Spil og kontrol  

Partierne skal spilles efter DSU’s regler for korrespondanceskak, hvor disse er 

anvendelige  

Der udpeges en dommer (TL), der skal være ansvarlig for turneringens ledelse og 

partiernes afvikling 

Partierne skal spilles pr. e-mail. Hvis en spiller mister sin netforbindelse og ikke 

kan få den genetableret inden 30 dage vil han betragtes som udtrådt af 

turneringen 

6.8.2. Partiernes afvikling  

Trækkene skal nummereres og sendes i den internationale numeriske notation 

eller i en anden mellem spillerne aftalt notation pr. e-mail med afsenderens navn 

og e-mail-adresse med en fortsat opgørelse af alle træk og bekræftelse af 

modstanderens seneste afsendelsesdato.  

Afsenderen skal angive dato for modtagelse af seneste træk fra modstanderen og 

den formodentlige dag for afsendelsen af svaret. 

Hvis disse oplysninger mangler, skal modtageren angive rimelige data herfor og 

meddele dem med svartrækket. 

Hvis e-mail-datoen og formodet afsendelsesdato ikke stemmer overens, skal 

modtageren korrigere det og meddele afsenderen dette med svartrækket. 

Tidsforbrug for seneste træk og samlet tidsforbrug skal også meddeles.  

Den normalt accepterede e-mail transmission er 1 dag. Hvis der angives længere 

transmissions tid, kan det indberettes til TL til afgørelse. 

Eksempler på notation: 

ICCF-model: 

                   Modt.  Sendt  Tid     Nr. Hvid    Sort    Modt. 

Sendt  Tid             

                   ----      29/08   0/00   01. 5254   5755  29/08  30/08  1/01 

                   30/08  31/08   1/01   02. 7163   2836  31/08  03/09  3/04 

                   03/09  05/09   2/03   03. 6125  

PGN-format: 

  1. e4 e5  2. Nf3 Nc6  3. Bb5      eller    1. e4 e5  2. Sf3 Sc6  3. Lb5 
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Betænkningstid: 

Hvid: 03/09 - 05/09  2/03 

Sort:  31/08 - 03/09  3/04 

6.8.3. Undladelse af svar 

Hvis intet svar foreligger efter 14 dage skal mailen med det seneste træk gentages 

med kopi til TL. Når der svares på en sådan rykker skal det ligeledes ske med 

kopi til TL. 

Hvis et træk ikke er modtaget efter yderligere 7 dage skal TL underrettes om 

tavsheden. 

6.8.4. Træk og trækserier  

Intet lovligt træk kan trækkes tilbage efter afsendelse - skrivefejl er bindende, 

hvis trækket i øvrigt er lovligt. En korrekt gentagelse af det seneste træk er 

nødvendig for, at afsenderens træk er gyldigt. 

Ugyldige og tvetydige træk skal meddeles afsenderen til øjeblikkelig rettelse, 

men uden noget krav om at flytte den "rørte" brik. 

Forslag af trækserier er bindende, indtil modtageren gør et andet træk end det 

foreslåede. 

Alle accepterede træk i en trækserie skal gentages korrekt sammen med svaret.  

6.8.5. Noteringer og rapporter  

Al korrespondance fra modstanderen vedrørende et parti såvel som en opnotering 

af partiet med data, skal opbevares til turneringen er færdig og på forlangende af 

TL tilsendes denne  

Hvis en spiller ikke besvarer forespørgsler fra TL, kan denne spiller dømmes som 

udtrådt af turneringen  

Ændringer af e-mail adresse skal straks meddeles modstandere og TL 

TL skal straks informeres om uoverensstemmelser om partiet mellem spillerne.  

TL skal straks informeres, hvis der opstår længerevarende problemer med 

computer eller internetforbindelse, så han kan orientere modstanderne. 

6.8.6. Tilladt tid og straf 

Hver spiller har 40 dages betænkningstid til 10 træk. 

Opsparet tid kommer spilleren til gode.  

Betænkningstiden er forskellen mellem modtagelsesdagen for trækket og 

afsendelsen af svaret. 

Dog kan et træk betragtes som modtaget dagen efter modstanderens 

afsendelsesdato, for at opnå samme vilkår som ved postafviklede turneringer. 
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Weekend-reglen gælder ikke. 

Der tillægges 3 dage ekstra til betænkningstiden for den spiller, der sender et 

ugyldigt træk (gælder også ukorrekt gentagelse af modstanderens træk). 

6.8.7. Tidsoverskridelse  

Krav om at tiden er overskredet skal sendes til TL med alle detaljer senest ved 

besvarelse af 10., 20. etc. Træk. 

Samtidig skal modstanderen underrettes om kravet. 

Tidsoverskridelse medfører tab af partiet. 

6.8.8. Ferie  

Hver spiller har ret til at tage indtil 35 dages ferie pr. år, regnet fra 

turneringsstarten. 

Ferie skal afholdes samtidigt mod alle tilbageværende modstandere. 

TL kan i undtagelsestilfælde give op til 30 dages særorlov årligt (f.eks. ved akut 

og langvarig sygdom og ved aktiviteter i forbindelse med job og skak). 

6.8.9. Indberetning af resultater  

Snarest efter afslutning af et parti skal begge spillere indsende resultatet til TL. 

6.8.10. Appel  

En af TL truffet afgørelse om fortolkning af reglementet og tvister i forbindelse 

med den skaklige aktivitet under turneringen kan – dog uden opsættende virkning 

– appelleres til k-skakchefen. Denne afgørelse kan appelleres til Skaknævnet. 

I hvert led skal appel ske skriftligt senest 3 uger efter at afgørelsen er meddelt 

klageren. 

 


