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Bilag 7.1 Divisionsturneringen 
HB-mødet søndag den 8.februar 2009 

På HB-mødet i august 2008 diskuterede vi at indføre en ændret betænkningstid i 
divisionsturneringen, så der kan spilles med tidstillæg pr. træk, ofte kaldet FIDE-
betænkningstid.  

Begrundelsen er det faktum at langt hovedparten af de sager og uheldige 
episoder der sker i forbindelse med holdskak udspringer af ekstrem tidnød hos 
den ene eller begge spillere. Med tillægstid pr. træk er der derimod aldrig den 
samme vedvarende panik, ligesom muligheden for udelukkende at spille på 
modstanderens tid i enkle stillinger forsvinder. 

Spørgsmålet om at indføre dette i divisionsturneringen er dog kompliceret, eller 
forenklet om man vil, idet FIDE på kongressen i Dresden besluttede sig for at 
standardisere betænkningstiderne, der må bruges i normgivende turneringer. 

Fremover er det kun følgende der kan bruges: 

Med tillægstid (increment): 
 ”Den kortere” 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter til de resterende træk, 

med et tillæg på 30 sekunder pr. træk, startende fra træk 1 (Dvs. en 
maksimal spilletid på 5 timer for et parti på 60 træk). 

 ”Den længere” 100 minutter til 40 træk plus 50 minutter til de næste 20 
træk plus 15 minutter til de resterende træk, med et tillæg på 30 sekunder 
pr. træk, startende fra træk 1 (Dvs. en maksimal spilletid på 7 timer for et 
parti på 75 træk). 

Uden tillægstid (increments), de tre velkendte:  
 2 timer til 40 træk og ½ time til resten; (maks. 5 timer) 
 2 timer til 40 træk og 1 time til resten; (maks. 6 timer) 
 2 timer til 40 træk plus 1 time til de næste 20 træk og ½ time til resten; 

(maks. 7 timer) 

”Den kortere” vil reducere den samlede betænkningstid i partierne i 
divisionsturneringen, hvis den indføres, hvilket mange sikkert vil opfatte negativt. 

”Den længere” giver generelt længere betænkningstid end i dag til i hvert fald 
lange partier, men kan også vanskeliggøre at nå transporten til en udekamp i 
Skakligaen indenfor samme døgn i visse tilfælde. 

FU giver sin indstilling på møde 
Erik Søbjerg 


