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KENDELSE:

Klagen, der er modtaget hos Skaknævnet den 31. oktober 2014, er indgivet af Hadsten Skakklub 
v/formand Sten Bo Andersen i anledning af, at klubbens medlem Ramadan Saliev under DM-
turneringen 2014 af turneringsledelsen v/Finn Larsen blev idømt karantæne frem til årets udgang 
på grund af udeblivelse fra de to sidste runder.

Afgørelsen om karantæne blev sendt til Ramadan Saliev ved brev af 26. april 2014 og med kopi til 
Hadsten Skakklubs formand.

Klageren har over for Skaknævnet nedlagt påstand om, at karantænen ophæves.

Klageren har oplyst, at Ramadan Saliev befandt sig i udlandet ved fremsendelsen af brevet fra 
turneringsledelsen og frem til den 22. september 2014, hvorfor man ikke før dette tidspunkt har 
haft mulighed for at drøfte klagemulighederne med Ramadan Saliev.

Klageren har herudover henvist til en ubesvaret email af 30. september 2014, som han har sendt til 
Finn Larsen, hvori der blandt andet er anmodet om en vejledning om mulighederne for at få ændret 
afgørelsen.

Til støtte for, at der bør ses bort fra den frist på 3 uger, der gælder for indbringelsen af klager til 
Skaknævnet, har klageren i øvrigt gjort gældende, at der ikke er meddelt nogen klagevejledning i 
brevet fra turneringsledelsen, at der ikke er sket nogen høring forud for beslutning om idømmelse 
af karantæne, og at klagefristen bør være suspenderet, mens Ramadan Saliev har befundet sig i 
udlandet, og mens man afventede svar fra turneringsledelsen om klagemulighederne mv.

Klagen er gebyrfri.

Skaknævnet udtaler:
Reglerne om indbringelsen af klager til Skaknævnet, herunder klagefristen, fremgår af Dansk 
Skakunions reglement.

Den omstændighed, at der ikke i turneringsledelsens brev af 26. april 2014 om den idømte 
karantæne er meddelt klagevejledning, eller at der efter det oplyste ikke er sket høring af spilleren 
forud for turneringsledelsens beslutning, findes ikke at kunne begrunde, at der skal ses bort fra 
klagefristen.

Turneringsledelsens brev om den idømte karantæne er sendt til Ramadan Saliev og til klubbens 
formand.

Den omstændighed, at Ramadan Saliev har befundet sig i udlandet, og at henvendelsen til 
turneringsledelsen om klagemulighederne mv efter det oplyste er forblevet ubesvaret, findes heller 
ikke at kunne begrunde en suspension af klagefristen.

Herefter



bestemmes:
Denne klage afvises fra behandling ved Skaknævnet.

Vagn Lauritzen                                Peter Roesen                                Michael D. F. Sørensen


