
Nye regler for skakspillet 
 
 
 
FIDE reviderer skakspillets regler hvert fjerde år, og det betyder at der træder et nyt reglement i 
kraft 1. juli 2005 med virkning for alle turneringer med 1. runde denne dato eller senere. Der er 
flere små ændringer, som præciserer hvordan specielle situationer skal håndteres, men det er de 
færreste spillere, som behøver at spekulere på det.  
Reglementet indeholder dog også tre ny forbud. 
1. Det er nu forbudt at notere sit træk på forhånd.  
2. Det er nu forbudt for spillerne at medbringe mobiltelefoner og lignende på spillestedet. Ringer 

ens mobiltelefon under partiet, taber man partiet.  
3. Det er nu forbudt for alle at anvende mobiltelefoner på spillestedet.  
Det er de væsentligste ændringer, som derfor vil blive omtalt nærmere i denne artikel. 
 

Notering af træk på forhånd 
§8.1 (uddrag) 
Det er forbudt at notere trækkene på forhånd, med mindre spilleren kræver remis i henhold til §9.2 
eller §9.3. 
 
Mange spillere har gjort det til en vane, at notere deres træk inden det udføres på brættet, men det er 
ikke længere tilladt. Noteringslisten må kun bruges til at notere de spillede træk, remistilbud, 
tidsforbrug, eventuelle remiskrav under partiet samt selvfølgelig spillernes navne, rating og lign. At 
notere sit træk før det udføres på brættet betragtes som at lave noter, der jo ikke er tilladt. Bemærk, 
at man stadig skal notere sit træk – men ikke udføre det på brættet - hvis man vil kræve remis efter 
§9.2 eller §9.3 (reglen om samme stilling tre gange og 50 træks reglen). Det kan virker lidt 
underligt, men forskellen på de to situationer er bl.a. at ved remiskrav kan det noterede træk ikke 
ændres. Er remiskravet forkert, skal partiet fortsætte og det noterede træk skal udføres på brættet, 
mens at det har været ganske uforpligtende generelt at notere sine træk før de blev udført på brættet. 
Spillere der overtræder §8.1 bør straffes efter §13.4, som bl.a. omfatter advarsel, justering af 
betænkningstid og tab af partiet 
 

Regler for mobiltelefoner 
§12.2b 
Det er strengt forbudt på spillestedet at medbringe mobiltelefoner eller andre elektroniske 
kommunikationsmidler, som ikke er godkendt af turneringslederen. Hvis en spillers mobiltelefon 
ringer på spillestedet mens der spilles, taber spilleren sit parti. Modstanderens score afgøres af 
turneringslederen.  

 
§13.7b 
Det er forbudt for alle at anvende mobiltelefon på spillestedet og på andre steder bestemt af 
turneringslederen. 
 



At en ringende mobiltelefon medfører tab af partiet, er langsomt ved at vinde indpas, efter at 
Hovedbestyrelsen i påsken 2004 vedtog FIDEs midlertidige regel på området. Turneringsledere 
kunne dog selv beslutte om reglen skulle gælde for deres turnering. Nu er det ikke længere frivilligt, 
men en del af reglementet for skakspillet. Bemærk, at spillere som udgangspunkt slet ikke må 
medbringe mobiltelefon, og at §13.7b forbyder alle (også arrangører, turneringsledere og tilskuere) 
at benytte mobiltelefon på spillestedet. Med ”spillested” menes ikke blot det lokale som partiet 
spilles i, men alle de lokaler, som en spiller har behov for at komme til under et parti (kantine, 
toiletter, gangarealer og lign.). Forbudet mod at anvende mobiltelefon omfatter selvfølgelig også at 
modtage og sende sms og lign. 

Hvordan håndteres reglerne i praksis ? 
Mobiltelefonreglerne er i deres ordlyd meget kategoriske, og falder ikke i tråd med danskeres 
daglige omgang med mobiltelefoner. For at vejlede spillere og turneringsledere i de nye regler og 
tilskynde til en almindelig accepteret praksis, har Hovedbestyrelsen på sit møde i påsken 2005 
vedtaget et supplerende reglement, som forordet til FIDEs regler giver DSU adgang til. ”DSU’s 
reglement vedrørende mobiltelefoner” er et reglement, som turneringsarrangører kan vælge at spille 
under. Det gælder ikke automatisk, og det skal annonceres i indbydelse eller på spillestedet, hvis der 
dømmes efter det.  

DSU’s reglement vedrørende mobiltelefoner 
1) Dette reglement gælder kun, hvis spillerne er underrettet herom. 
2) Spillerne må ikke forlade „spillestedet“ uden tilladelse fra turneringslederen. Ved 

spillestedet forstås spillelokaler, toiletter, kantine, rygelokaler og andre steder angivet af 
turneringslederen. Spilleren i trækket må ikke forlade spillelokalerne uden 
turneringslederens tilladelse. 

3) Mobiltelefoner eller andre elektroniske kommunikationsmidler er godkendt til at måtte 
medbringes på spillested og i spillelokale. 

4) Det er forbudt for alle at anvende mobiltelefon på spillestedet og på andre steder bestemt af 
turneringslederen. Turneringslederen kan dog angive områder, hvor der må benyttes 
mobiltelefon, og som spillerne har adgang til uden yderligere tilladelse. 

5) Hvis en spillers mobiltelefon ringer på spillestedet mens der spilles, taber spilleren sit parti. 
Modstanderens score afgøres af turneringslederen. Ved "ringer" forstås ethvert signal, som 
bemærkes af turneringslederen eller en spiller. 

6) Overtrædelser af dette reglement kan straffes i henhold til FIDEs regler for skak §13.4 
medmindre andet fremgår af reglementet. 

 
Med ovenstående reglement er alle relevante regler vedrørende mobiltelefoner samlet ét sted, og det 
giver spillerne en generel tilladelse til at medbringe mobiltelefon, og at den kan benyttes, hvis 
turneringslederen angiver et sted til det. Bemærk, at en mobiltelefon der er sat til ”lydløs” også kan 
medføre tab, hvis den ringer. 

I hvilke turneringer gælder dette? 
Koordinerede turneringer 
Alle koordinerede turneringer skal afvikles efter FIDEs regler, og arrangøreren kan vælge at benytte 
DSU’s supplerende reglement.  
 
Elo ratede turneringer 



Hvis arrangøreren vælger at benytte DSU’s supplerende reglement og turneringen har Elo-ratede 
grupper, skal DSU’s supplerende reglement også gælde for dem. Formelt gælder DSU’s regler ikke 
for Elo-ratede grupper, men spillerne må forvente, at turneringslederen dømmer ens for Elo-ratede 
grupper og dem som blot rates hos DSU. 
 
Internationale turneringer 
Internationale normgivende turneringer er et særtilfælde, hvor arrangøreren selv må oplyse sin linie 
til deltagerne, og ikke blot kan henvise til ”DSU’s regler vedrørende mobiltelefoner”. 
 
Klubturneringer 
For turneringer der hverken Elo-rates eller dansk rates kan klubben for så vidt beslutte at spille efter 
sine egne regler. Det bør så fremgå af turneringsreglementet, at der ikke spilles efter FIDEs regler 
for skakspillet. Det kan være fristende at benytte denne mulighed, men klubben bør være 
opmærksom på de ”uvaner”, som dette kan medføre, og som ikke vil blive tolereret i f.eks. 
koordinerede turneringer og holdkampe. 
 
Bemærk, at FIDEs regler (incl. mobiltelefonreglen) også gælder for hurtigskak- og 
lynskakturneringer. 

Yderligere ændringer 
Som tidligere nævnt er der yderligere små ændringer i reglementet, som de færreste spillere behøver 
at kende. Turneringslederne bør dog være opmærksom på dem – se §3.8, §3.9, §4.4d, §7.4, §8.4 
samt tillæggene B1, B6 og C1. Det falder udenfor denne artikels rammer at gennemgå disse, men 
Dommerforeningens medlemmer får det fremsendt direkte. 

Offentliggørelse af reglerne 
Skakspillets reglement findes i sin helhed på DSU’s hjemmeside under ”Reglement”. 
Desuden sendes de ud til Skakhåndbogens abonnenter i slutningen af juni måned. 

Et sidste råd ! 
Hvis turneringslederen giver lov til at medbringe mobiltelefon – sluk den under partiet ! 
Brug kun mobiltelefon på steder, hvor turneringslederen har angivet at den må bruges ! 


