
  

  

DDaannsskk  SSkkaakkDDoommmmeerrffoorreenniinngg  

KKaasssseerreerr::  VVaaggnn  LLaauurriittzzeenn  

VVeedd  DDaammmmeenn  5566  

66224400    LLøøgguummkklloosstteerr  

ttllff..::    77447744  44330033  

eeppoosstt::  vvaaggnn--llaauurriittzzeenn@@mmaaiill..tteellee..ddkk  
  

  

  
       Løgumkloster, den 25. marts 2011 

 

Kommentarer til divisionsturneringsreglementet – forslag til ændringer fra 

divisionsturneringsudvalget 

 
Til en start vil vi anføre, at vi synes forslagene til ændringer er velgennemtænkte og præsentationen er 

klar og overskuelig – man kan hurtigt få et oveblik over de foreslåede ændringer. 

Her følger D§Ds kommentarer både til de foreslåede ændringer og til reglementet i almindelighed: 

 

§2 sidste afsnit om at der spilles efter Dansk Skak Unions reglement for mobiltelefoner bør udgå, da 

FIDE reglerne nu er ændret, så de stort set er lig de tidligere danske – mobiltelefonreglen findes ikke 

mere i Skakhåndbogen. 

 

§8c – i den forløbne sæson har man sparet den trykte udgave væk – vil turneringsudvalget have det 

genindført?  

 

§9.b ”… stamoplysninger så som klubbens normale spillested, og kontaktoplysninger”.  

Vi er ikke vilde med blot at have eksempler i en regeltekst. Her vil vi foretrække at de ønskede 

oplysninger alle bliver listet op som i den nuværende tekst, eller med en ny formulering om, at 

klubben skal indberette de oplysninger turneringslederen angiver på hjemmesiden. Hvis den 

foreslåede tekst bibeholdes bør kommaet væk. 

I det gamle punkt 4 stod, at klubben skulle oplyse om udenlandske spillere. Det anføres i 

kommentaren at denne bestemmelse indgår i den nye formulering – det gør den jo ikke direkte, så 

kravet bør vel anføres under §9b3.  

Sidste afsnit (angives som uændret): ”indsendelsesfrist”  ”frist for indberetning”. Det foregår jo via 

hjemmesiden og ikke pr. brev eller mail. Det er også dette ord der anvendes i første afsnit af 

paragraffen. 

 

§10c – omhandler ændringer til styrkelisten og er også omtalt i §11c, der vel er det rigtige sted, men 

der er vel ikke brug for at have bestemmelsen anført 2 steder. 

 

§11c Den viste ændring af § nummerering må skulle være til §9b3 i stedet for §9c.  

Se ovenfor under §10c. Dommeren skal ændres til turneringslederen 

 

§12c – Teksten ”Er af HB besluttet…” er vel mere en kommentar end en regel. Reglen kunne vel lyde 

”I Skakligaen, 1. og 2. division er betænkningstiden…” 

 §12 f tidligere g sidste afsnit strider til en vis grad mod reglen om at urene skal startes på det 

tidspunkt, der er fastsat for partiets begyndelse, idet man kan komme ud for at holdlederen ikke er 

ankommet på dette tidspunkt – eller ikke har nået at skrive navnene på kortet.  Vi kunne foreslå at 

flytte bestemmelsen til §12i, der så kunne lyde:  Inden kampens start skal holdlederne notere holdets 

spillere på resultatkortet. Hvert parti startes på det fastsatte tidspunkt ved at hvids ur sættes i gang.  



Hvis holdopstillingen for et eller begge hold ikke er noteret fuldstændigt på resultatkortet ved 

tidspunktet for kampens start, sættes urene i gang for de spillere, hvis identitet ikke kendes, uanset 

farve. Dersom ingen af spillernes identitet ved et parti kendes, sættes hvids ur i gang, og de normale 

bestemmelser i FIDEs regler bringes i anvendelse. Når identiteten på den spiller, der skal have sort, 

bliver bekendt, stoppes hans ur og hvids ur startes.  Den hidtidige regel om at spilleren både skal være 

til stede og være skrevet på kortet har ingen relevans, da der nu ikke kan sættes reserver ind, så enten 

skal man spille mod ham der er angivet, eller man vinder uden kamp. Punkt j udgår altså. 

 

§12g – at erstatte ”dommer” med ”kampleder” er ikke uproblematisk.  Hvis man vil gå tilbage til 

Kampleder, må man vel præcisere i reglementet, at en Kampleder har samme funktion som en 

Dommer i FIDEs regler, men vi ser ikke behovet for yderligere en betegnelse. Det er fint at ønske 

IA’ere som dommere, men når en del klubber har svært ved at finde en dommer med DSU licens er 

det vist mere ønsketænkning. 

 

I øvrigt skal §12 jo omnummereres, da man forslår at punkt b udgår. 

 

 

Dommerinstruks / kamplederinstruks: 

 

I pkt 4 og 8 vil vi foreslå at klubben ændres til den arrangerende klub 

 

Indskærpelse af noteringspligten synes unødvendig. Det havde været mere passende at nævne at 

partiet afvikles efter FIDEs regler. Derimod vil vi godt fastholde påmindelsen om at slukke 

mobiltelefon (og de skal være fuldstændig slukkede – FIDEs §12.3). Vi mener ikke det er den enkelte 

mobiltelefon-model der skal godkendes af dommeren, men en generel godkendelse. Minder han om at 

de skal være slukkede, er der også givet accept af den – men vi burde måske have en paragraf i selve 

reglementet, der nævnte at mobiltelefon gerne må medbringes, men at de skal være fuldstændig 

slukket. Det er faktisk denne Instruks der forhindrer en vilkårlig dommer i at beslutte at i ”hans” kamp 

må en spiller ikke have en mobiltelefon med. 

 

 

I øvrigt gør divisionsturneringslederen opmærksom på et par uheldige elementer i forbindelse med 

opdateringen af Skakhåndbogen:  

Problemerne med sondering mellem kampleder, dommer og turneringsleder i 

Divisionsturneringsreglementet burde være løst med de ovenfor anførte ændringer. 

Man har vist nok generelt anvendt springere som punkttegn, og det er naturligvis en fin markering af 

at håndbogen er for skakspillere, men når de erstatter nummererede punkter i reglementer, kan det 

være vanskeligt at referere til de enkelte punkter, og er vi enige med ham i hans kritik af dette. Det er 

også har gjort i FIDEs regler – så er det vel ikke FIDEs mere!   

 

 

 

 

 

På Dansk SkakDommerforenings vegne 

 

 

 

Vagn Lauritzen 


