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Den 14. januar 2015

Sag nr. 196

KENDELSE:

Klagen, der er modtaget hos Skaknævnet den 8. januar 2015, er indgivet af Århus Skakklub/
Skolerne (Å/S) i anledning af, at divisionsturneringens turneringskomite (TK) den 30. december 
2014 har truffet afgørelse om at ændre turneringslederens (TL's) beslutning om tidspunktet for 
afvikling af holdkampen mellem Jetsmark og Århus Skakklub/Skolerne fra 3. runde i XtraCon-
Skakligaen.

Kampen skulle oprindelig være spillet den 14. december 2014, men blev udsat efter anmodning fra 
Jetsmark med henvisning til, at en af deres spillere skulle deltage i ungdoms-OL.

Idet der ikke kunne opnås enighed mellem de to klubber om et andet spilletidspunkt, traf 
turneringslederen den 16. december 2014 afgørelse om, at kampen i stedet skulle spilles den 4. 
januar 2015.

Denne afgørelse blev af Jetsmark indbragt for turneringskomiteen, der den 30. december 2014 traf 
sålydende afgørelse:

"Vi giver Jetsmark ret, kampen skal ikke spilles den 4 januar 2015.

Hvis klubberne ikke kan blive enige om datoen for en ny spille dato inden 
for 3 uger (tirsdag 20 januar .....), så skal TL træffe en endegyldig 
beslutning om ny dato, som skal oplyses 30 dage før spilledato, og denne 
skal være før 6 marts 2015".

Klageren har over for Skaknævnet nedlagt følgende påstande:

"........

1. TK’s kendelse er ugyldig som følge af væsentlige fejl i sagsbehandlingen pga. 
af manglende partshøring.

2. TK’s kendelse er forkert, idet TL’s fastsættelse af spilledato til den 4. januar 
2015 er i overensstemmelse med reglementet.

3. TKs kendelse om 30 dages varsel i forhold til TLs eventuelle fastsættelse af ny
spilledato er ugyldig.

Mere udførligt påstår Å/S følgende:
(i) TK burde ikke have afsagt kendelse i sagen uden partshøring af Å/S.
(ii) Hvis TK havde foretaget partshøring af Å/S, ville der være fremkommet 
oplysninger af væsentlig betydning for sagens vurdering.
(iii) Der er ikke hjemmel i divisionsturneringens reglement til at træffe den 
afgørelse, TK har truffet, idet der ikke foreligger et regelbrud fra TLs side.
(iv) TL’s fastsættelse af dato er ikke en ensidig favorisering af Å/S og strider ikke 
mod præcedens på området .....



........"

Det hedder i øvrigt blandt andet i turneringskomiteens afgørelse:

"........

Turneringskomiteen komiteens kommentar

Der er ingen tvivl om lovligheden af selve udsættelsen af kampen og TL 
behandling denne iflg. § 6 stk. ii. Derimod står der intet om at en kamp skal være 
afviklet inden næste runde, tværtimod står der at en flyttet kamp skal være færdig 
spillet inden sidste runde. Dvs. 6 marts 2015. (§ 6 stk. i.) Både hold og TL bør i 
øvrigt respektere reglen om 30 dage ved ændring af spilledato

........"

Turneringskomiteen v/Lars Johansen har i email af 31. december 2014 som begrundelse for en  
manglende partshøring af Århus Skakklub/Skolerne anført:

"Dette er ikke en sag om nogle af holdene har gjort noget forkert, derfor har vi ikke haft 
brug for at hente yderligere informationer."

Århus Skakklub/Skolerne har i klagen til Skaknævnet gjort nærmere rede for klubbens opfattelse af 
sagen.

Skaknævnet udtaler:
Det må efter det foreliggende lægges til grund, at turneringskomiteen har truffet afgørelse i sagen 
uden af have givet Århus Skakklub/Skolerne lejlighed til at udtale sig (partshøring).

Dette findes efter Skaknævnets opfattelse i sig selv at kunne begrunde, at turneringskomiteens 
afgørelse ophæves, og at sagen hjemvises til fornyet behandling i turneringskomiteen, herunder 
således at der gives Århus Skakklub/Skolerne lejlighed til at udtale sig.

Herudover bemærkes, at turneringsreglementets § 6, pkt. ii, hvorefter en klub ved ønske om 
flytning af en kamp skal indgive anmodning herom senest 30 dage forud for spilledagen, ikke kan 
anses for at omfatte turneringslederens beslutning om fastsættelse af et nyt spilletidspunkt.

Den del af turneringskomiteens begrundelse, der omhandler turneringslederens manglende 
iagttagelse af 30 dages fristen, findes således ikke at have støtte i reglementet.

En afvikling af matchen i overensstemmelse med turneringslederens afgørelse lader sig dog 
selvsagt ikke gøre.

Som anført af turneringskomiteen skal den udsatte match være afviklet inden sidste runde, der 
efter det oplyste er den 6. marts 2015 - jf. herved reglementets § 6, stk. i.

På den baggrund finder Skaknævnet, at turneringskomiteens afgørelse skal stadfæstes - dog med 
den ændring, at fristen på 30 dage for oplysning om spilletidspunktet skal udgå.

Herefter



bestemmes:
Hvis klubberne Jetsmark og Århus/Skolerne ikke kan blive enige om et nyt spilletidspunkt inden for 
3 uger regnet fra denne afgørelse, skal turneringslederen træffe en endegyldig beslutning om 
datoen for afvikling af matchen mellem Jetsmark og Århus Skakklub/Skolerne forud for den 6. 
marts 2015. 

Klagegebyret skal tilbagebetales til Århus Skakklub/Skolerne.

Vagn Lauritzen                                Peter Roesen                                Michael D. F. Sørensen


