
Opdatering af Skakhåndbogen
(med udgangspunkt i afsnit 4)

Hovedbestyrelsesmøde, den 3. marts 2019

Dansk Skak Union



Hvorfor?

• Der er for nogen tid siden besluttet at gøre Skakhåndbogen mere 
brugervenlig og tilpasse den til hjemmesiden.

• Mange af bestemmelserne og informationerne i den nuværende 
Skakhåndbog er forældede og ude af trit med den teknologiske 
udvikling – specielt gælder det for anvendelsen af Dansk Skak Unions 
Turneringssystem.

• Det nuværende koncept er tidsdrævende med hensyn til ajourføring.

• Det er sandsynligvis et fåtal af skakklubber og organisationsfolk, der 
har den komplette Skakhåndbog i printet format. 



Forslag til ny overordnet struktur

• Ikke nogen decideret Skakhåndbog, som den kendes i dag, men de 
relevante reglementer og informationer skal kunne findes på og 
downloades fra Dansk Skak Unions hjemmeside. Dokumenterne skal være 
forsynet med links, så man let kan gå til henvisningspunkter.

• Informationer om Dansk Skak Unions organisation findes til dels allerede 
på hjemmesiden, men de informationer der findes i afsnit 1 og som stadig 
er relevante skal naturligvis kunne findes på hjemmesiden under 
”Organisation”

• Gode råd til klubberne (afsnit 2) bør også være at finde på hjemmesiden –
helst som et selvstændigt menupunkt – bliver eventuelt medtaget i 
forbindelse med reorganiseringen af hjemmesiden.



Forslag til ny overordnet struktur, fortsat.

• Dansk Skak Unions Love bør kunne findes direkte fra forsiden på 
hjemmesiden – eventuelt kan de ligge sammen med de øvrige 
reglementer under en fane ”Love og reglementer”

• FIDEs regler for skak ligger også under denne fane.

• Skaknævnskendelser: de, der er gengivet i afsnit 3 i dag er for de 
flestes vedkommende uaktuelle. Det foreslås at alle 
skaknævnskendelser samles et sted på hjemmesiden – eventuelt 
under et selvstændigt punkt, der hedder ”Skaknævnet”. Her kan der 
så laves en indholdsfortegnelse, hvor man kan sortere eller filtrere 
efter emner. 



Forslag til ny overordnet struktur, fortsat.

• Turneringsreglementerne foreslås ændret til selvstændige 
dokumenter – det vil gøre dem generelt mere håndterbare, både for 
brugerne og ved opdatering. Der bør laves en underopdeling i 
generelle regler (rating, dommerlicens, EMT), reglementer for 
enkeltmandsturneringer, reglementer for holdturneringer og 
reglementer for korrespondanceskak.

• Vejledninger i turneringssystemer (Monrad, Schweizer, Alle-mod-alle) 
skal findes i tilknytning til reglementerne men en henvisning til dem 
fra ”Gode råd til klubberne” er nok ikke en dårlig ide. Sammen med 
disse vejledninger kunne der ligge skabeloner til rundeskemaer og 
rundekort til direkte udprintning (gerne i Word så man kan sætte 
navne i dem).



OK?



Skakhåndbogens afsnit 4 - i dag

• EMT-reglementet

• Ratingreglementet

• Bestemmelser for dommerlicenser

• Bestemmelser for diverse DMer

• FIDEs rating- og titelregler

• Beskrivelse af og vejledning til turneringssystemer

• Vejledning for turneringsarrangører

• Beskrivelse af støttemuligheder 



Forslag til dele, der skal udgå

• Støttemuligheder. Hører ikke hjemme i et reglementsafsnit. Henvises 
til ”Gode råd og vejledninger til klubber”.

• Vejledning for turneringsarrangører. Henvises til ”Gode råd og 
vejledninger til klubber”.

• Andre turneringsformer. Henvises til ”Gode råd og vejledninger til 
klubber”.



Forslag til dele, der skal udgå

• FIDEs rating- og titelregler. Vanskeligt at holde opdaterede; dem der 
har brug for dem henvises til FIDEs dokumenter.

• Beskrivelse af FIDE Schweizer og DUBOV Schweizer. Vanskeligt at 
holde opdaterede; dem der har brug for dem henvises til FIDEs
dokumenter.

• Beskrivelse af Dansk Schweizer. FIDE-godkendte systemer bør 
anvendes i stedet.



Forslag til principielle, generelle ændringer

• ELO-rating ændres til FIDE-rating.

• Betegnelsen koordineret turnering udgår.

• Klassebetegnelser udgår (alternativt indførsel af 4.-og 5.-klasse)

• Landsholdsklassen ændres til DM-klassen

• FIDE ændres til Fide eller fide.

• § udgår, i stedet henvise til ”punkt”, ”pkt.” eller eventuelt ”artikel” 
eller ”art.”



EMT reglementet 
ved hurtig- / lynskakturneringer

• I dag omfatter reglementet både hurtig- og standardturneringer.

• Gælder alle bestemmelser så også for hurtig-(og lyn-) turneringer?

• F. eks.
• Krav om turneringskomite

• Tilladt forsinkelse

• Karantæner og advarsler



Andre ændringer (?)

• Bortfald af afrunding af We

• Almindelig korrektion: ved under 7 runder, fratrækkes kun den 
dårligste modstanders pointtal i første omgang.

• Betænkningstid for de forskellige turneringsformer foreslås generelt 
at følge FIDEs regler.

• Tilmeldingfrist til DM er 3 uger før 2. Påskedag. Det håndhæves nu 
kun for Landsholdsklassen – reglerne bør tilpasses. Skal fristen være 
så lang i dag?



Generel opdatering

• De personer, der arbejder med tingene til daglig skal inddrages 
(ratingkartoteksfører, ratingkomité, divisionsturneringsleder, k-skak 
chef).

• Regeludvalget skal inddrages (hvis det fungerer).

• Skakhåndbogen skal ikke forsvinde fra hjemmesiden, før afløsningen 
er etableret. 


