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Østerlars 12 november 2009 

Til Dansk Skak Union FU og HB 
 
Kampledere. 
Jeg er nødt til at gøre jer opmærksom på et problem som ser ud til at vokse for hvert år der 
går, nemlig at klubberne mangler folk til at påtage sig opgaven som kampleder (KL). 
Hvert år får jeg henvendelser fra klubber at de ikke har nogen de kan bruge som KL, da dem 
der har uddannelsen spiller på holdet, eller af en anden årsag ikke er til rådighed. 
Sådan har det f.eks. været i flere år hos Furesø Skakklub (Farum Skakklub), dem har jeg så 
valgt at give dispensation til at benytte Kasper Wilken Dam som spillende KL. 
Derudover så får jeg i løbet af en sæson henvendelse fra en række klubber som beder om 
dispensation så de kan have spillende kampleder. 
Senest til den ½ dobbeltrunde i Århus havde klubberne ikke mulighed for at finde KL, jeg bad 
den om at snakke med andre klubber, men det førte ikke til noget, så i den sidste ende måtte 
jeg også give dem dispensation, så der var brug at KL på tværs af kampene. 
 
At jeg vælger at give dem dispensation skyldes at jeg tidligere har forespurgt på dette 
problem, og svaret var at man ikke ønskede at stramme op på det lige nu. Derudover så skal 
kampene jo afvikles! 
Det er en meget uheldig udvikling, og jeg mener egentlig at det strider imod FIDE´s regler at 
anvende spillende KL. 
 
Min tanke er om det ikke er tiden hvor man skal begynde at satse på et ”professionelt” KL 
korps, således at klubberne har mulighed for at trække på KL fra andre steder, imod at de 
f.eks. betaler kørselsgodtgørelse til denne. Det kunne som et forsøg indføres i XtraCon-
Skakligaen og gerne fra starten af 2010. Jeg vil meget gerne udarbejde et forslag til dette. 
 
Ny betænkningstid 
Efter den første weekend hvor XtraCon-Skakligaen brugte den nye betænkningstid, er jeg 
blevet gjort opmærksom på at der var lidt problemer med at få stillet urene rigtigt, ligesom jeg 
har fået spørgsmål vedr. hvordan man stiller urene, hvis der f.eks. har været fejlbetjening 
(trykket på forkert ur osv.). 
Dette har ført til at jeg på hjemmesiden har efterlyst nogen der kan lave vejledninger til de 
elektroniske ure (DGT 2000 og Merex 555, DGT XL, DGT 2010) 
 
Reglement 
Jeg må sige at det ryster mig at divisionsturneringens reglement hvor der sidste år i august 
blev foretaget ændringer, og igen i august i år blev der foretaget ændringer, de ændringer er 
ikke ført ind i det på DSU´s hjemmesides reglement side. Det syntes jeg ikke vi kan være 
bekendt overfor vores medlemmer. 
 
Sager hos divisionsturneringskomiteen. 
Der ligger et par sager fra sidste års divisionsturnering hos dem, som ikke er 
færdigbehandlede, jeg ved bede FU/HB tage affære, da mine henvendelser og rykkere har 
været forgæves. 
 
 
Per Rasmussen 
 
 


