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Indledning 
 
En række beslutninger og ideer er grundlag for dette samlede værk for divisionsturneringen. 
 
Især en eventuelt udvidelse af Skakligaen til 10 hold og nedskæring af antallet af 2. divisioner 
sammen med nedlæggelse af storebæltsordningen er hovedtemaer i dette; men ratingbereg-
ning af danske holdturneringer samt metoden for tildeling af kandidatresultater har også været 
kilder til overvejelser. 
 
Ideen i hele reglementsomlægningen for divisionsturneringen er følgende: 

• Klargøre reglementet til den fremtidige turneringsstruktur med Skakliga, ophævelse af 
Storebæltsordning og nedlæggelse af én tredje division. 

• Eventuel udvide Skakligaen til 10 hold.   
• Fjerne overflødige fraser i reglementet – f.eks. rygeforbud, da alle ELO turneringer har 

dette. 
• Gøre det samlede reglement mere læsevenligt, så man kan få et fornuftig forståelse ud 

af en gennemgang ved at gennemlæse paragrafferne én gang i nummerorden. 
• I reglementet skærpes reglerne omkring manglende spillere på holdene for at sikre den 

sportslige afvikling af turneringen bedst mulig. 
 
Dokumentet er forfattet af undertegnede i et tæt samarbejde med Erik Søbjerg. 
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Divisionsklubbernes interesse for at udvide Skakligaen til 10 hold  
 
Undersøgelse af divisionsklubbernes holdning til udvidelse af Skakligaen til 10 hold. Klubberne 
fra den nuværende 1. division og de fire bedst placerede klubber i hver af 2. divisionerne blev 
spurgt. 
 
Resultatet af: 
”Hvordan stiller klubben sig til: Skakligaen udvides til 10 hold fra sæsonen 2005/2006?   
 

 Antal  

Positiv 11 

Neutral Ingen 

Negativt 3 

Ikke svaret 1 

 
Kun én klub har ikke; men i tidligere korrespondance har denne stillet sig meget positivt over-
for tanken om udvidelsen. Nogle af svarene er modtaget i meget kort form pr. telefon.  
 
De fremsendte kommentarer har nok størst værdi, så de gengives herved: 

• Ekstra udgift for klubberne 
• Det vil kun give enkelte spillere på bræt 1 og 2 mulighed for at score GM- eller IM-

norm. 
• Vi er positive i forhold til udvidelsesplanen i 1. division - især hvis den ikke kommer at 

give klubben flere udgifter.  
• Som jeg har forstået, bliver der tale om flere dobbeltrunder, så hvorfor ikke udvide til 

10 hold, og få nogle flere partier? - 7 er for lidt efter vores mening.  
• Idéen med at kunne give ligaen et andet navn er fint, som f.eks. SAS-ligaen i fodbold.  
• Gode muligheder ser vi en eventuel udvidelse og navneændring. 
• Vi er positive m.h.t. en udvidelse til 10 hold - bl.a. kan andre klubber ”komme ind i 

varmen” og måske bryde monotonien i den hidtidige turnering. 
• Denne modernisering af divisionsturneringen er i tidens ånd og kan tiltrække sponsorer. 

Dansk skak har brug for at udvikle sig. 
• Vor holdning til udvidelsen af 1. division er overvejende positiv - men med økonomiske 

forbehold. Positivt:  
- 1. division bliver sandsynligvis mere attraktiv. Både for spillere, "tilskuere" og måske 
også for medier. 
- Divisionsturneringen bør være/er et flagskib for DSU, og udvidelsen er et skridt i den 
rigtige retning. 
Negativt: 
- 1. division er i forvejen en stor udgiftspost for os (og andre klubber). Som rejseom-
kostningerne er nu, er det lige på vippen om vi økonomisk kan holde til at spille i 1. di-
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vision hvert år. Med en udvidelse vil der blive ekstra rejseomkostninger (og 2 ekstra 
pladser i 1. division!?) 

• Vi er imod, da det økonomisk må blive tungere for en hel del klubber. På det seneste 
har flere klubber fået problemer med dette. Vi kan ikke se, hvordan antalskabalen skal 
gå op mht. dobbeltrunderne. 

• Vi stiller sig overvejende negativt til en udvidelse til 10 hold, da vi ikke kender de øko-
nomiske konsekvenser. I den nuværende turnering er det meget dyrt for os at deltage i 
1. division og hvis der skal være en ekstra dobbeltrunde, vil det blive endnu dyrere. 

• Ud over dobbeltrunderne er det vigtigt, at udkantsområderne får nogle gode 
hjemmekampe så det lokale skakliv også ser de gode skakspillere. 

• Selv om klubber er imod, er spillerne meget positive, da det vil være en meget attraktiv 
turnering. 

• Det er på tide der sker noget med divisionsturneringen, da hver klub i Skak-ligaen bur-
de kunne klare eventuelt større udgifter – bare viljen er der. 

• Vi er overvejende positiv over for idéen om 10 hold. Normchancer, længere sæson med 
flere kampe, og på sigt forhåbentlig højere niveau i Skak-ligaen er nogle argumenter 
herfra. Eneste ulempe kunne være en mere anstrengt økonomi - turneringen er dyr for 
klubben allerede i dag, en ekstra dobbelt-runde med rejse over Storebælt ville gøre 
ondt. 

• En udvidelse til 10 hold kan være med til af øge muligheden for at 1. division ikke blot 
bliver et anliggende mellem Storkøbenhavn og Århus. 

• Vi er positiv overfor en udvidelse til 10 hold, da vi har vurderet det ud fra et sportsligt 
og et økonomisk synspunkt. Mht. det sportslige har jeg spurgt alle førsteholdsspillere 
om deres holdning. Dem jeg har fået svar fra har været positive. Økonomisk er det vo-
res indtryk at det vil blive dyrere for klubben, hvilket vi ikke er meget for - der er i 
forvejen en del udgifter forbundet med deltagelse i 1. division (fremover Skakligaen). 
Hvis det lykkedes at opnå en delvis økonomisk kompensation, stiller vi os dog positive. 

 
Som jeg opfatter de modtagne svar vil jeg tillade mig at konkludere følgende: 

• Spillerne er overvejende positive overfor udvidelsen. 
• Klubberne er overvejende positive overfor den sportslige del af udvidelsen. 
• Mange klubberne er bekymrede over udgifterne ved en udvidelse. 

 
Et par kommentarer har sammenhæng med spredning af klubberne ud over landet og udgif-
terne ved at spille dobbeltrunder med denne spredte fordeling. Gennem mange år har vi været 
vant til at mange hold i 1. division har været fra København og Århus. Dette har været med til 
at gøre det nemt at arrangere turneringen uden de helt store rejseudgifter. En større spred-
ning vil forøge udgifterne; men denne spredning kan også komme fremover med kun otte 
hold.   
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 Reglement fra sæsonen 2005/2006 
    

5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 
 

 
§ 1 

 
Turneringens struktur 

 
Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk med: 
 

10 hold i Skakligaen i én gruppe 
16 hold i 1. division opdelt geografisk i to grupper – benævnes gruppe 1 og 2 
32 hold i 2. division opdelt geografisk i fire grupper – benævnes gruppe 1, 2, 3 og 4   

 
Vinderen af Skakligaen er Danmarksmester for hold og modtager præmie fra Johs. John-
sens Fond. 
 
Sæson for sæson kan hovedbestyrelsen fastsætte et andet navn for Skakligaen uden at ændre 
reglementet. 
 
Klubber med mere end et hold i én division, kan fremsætte ønske om fordeling af holdene i 
hver sin gruppe. Dette imødekommes, hvis de samlede meromkostninger pr. hold ikke oversti-
ger indskuddet. 
 

§ 2 
 

Reglementer turneringen spilles efter 
 
Partierne spilles efter FIDEs regler for skakspillet således som disse foreligger oversat i Skak-
håndbogen eller Skakbladet.  
 
Ratingberegning, kandidatresultater, advarsler, karantæner samt FIDE’s titel og ratingindbe-
retning sker jævnfør reglerne i ”Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer”. 
 

§ 3 

Pointtildeling og placering 

Placeringen i en gruppe afgøres efter, hvor mange point, klubberne i alt har opnået i deres 
kampe. Ved ligestilling er den klub bedst placeret, som har fået flest matchpoint (2 for vundet 
holdkamp, 1 for uafgjort og 0 er tabt). Er der derefter ligestilling afgør indbyrdes opgør 
placeringen.  
 
Er der også ligestilling i indbyrdes opgør, afgøres placeringen udfra resultaterne på de enkelte 
pladser på holdene, således at holdet der har vundet bræt 1 placeres øverst. Er dette lige for-
sættes med bræt 2 o.s.v. Er dette lige for alle 8 brætter, foretages lodtrækning.     
 

§ 4 
 

Oprykning 
 
1.division: De 2 gruppevindere rykker op i Skakligaen.  
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En klub kan ikke have mere end ét hold i Skakligaen. Hvis et hold kvalificerer sig til opryk-
ning til Skakligaen, hvor klubben i forvejen er repræsenteret, går oprykningsretten videre 
til gruppens nr. 2, dernæst nr. 3 o.s.v. 

2. division: De 4 gruppevindere rykker op i 1. division. 
 
8 pladser tildeles de 9 hovedkredses efter følgende regler: 

1. hovedkreds, 6. hovedkreds og 8. hovedkreds – én plads til hver 
I en cyklus på tre år fordeles de øvrige fem pladser således: 

 1. år – 4. og 5. hovedkreds spiller om én plads. De øvrige fire hovedkredse - 2., 3., 7. 
og 9. - tildeles én plads hver.   

 2. år – 7. og 9. hovedkreds spiller om én plads. De øvrige fire hovedkredse - 2., 3., 4. 
og 5. - tildeles én plads hver. 

 3. år – 2. og 3. hovedkreds spiller om én plads. De øvrige fire hovedkredse - 4., 5., 7. 
og 9.  - tildeles én plads hver.   

(rækkefølgen fundet ved lodtrækning på HB-mødet) 
§ 5 

Nedrykning 
 
De sidste to hold i alle grupper rykker én række ned. 
 
I tilfælde af vakancepladser ved et holds udtræden af divisionsturneringen antages pladsen af 
den bedst placerede nedrykker i den pågældende gruppe. 
 

§ 6 

Spilledage 

Spilledagene fastsættes således:  
a. 1. og 2. division spilles i ugerne 44, 46, 49, 2, 5, 9 og 11. (Hvis der er mindre end 14 

dage til påskedag, dog uge 10). 
b. Skakligaen spiller fortrinsvis de samme spilledage som 1. og 2. division. Hovedbestyrel-

sen udvælger spilledatoer efter indstilling fra TL, idet der i et vist omfang tages sports-
lige hensyn til deltagelse i officielle arrangementer (f.eks. OL) og spilledatoer for andre 
landes ligaer.   

 
Inden for hver gruppe kan sidste runde arrangeres som fællesstævne, idet turneringslederen 
udpeger arrangøren blandt de interesserede. 
 
Hvor der er tale om længere rejser, kan turneringslederen fastsætte, at der afvikles 2 runder i 
samme weekend. Arrangører af dobbeltrunder udpeges af turneringslederen. 
 
Turneringslederen er bemyndiget til at flytte kampe jf. efterfølgende bestemmelser. 
 
Såfremt begge klubber er indforstået hermed, kan en kamp afvikles på et andet tidspunkt end 
den er fastsat til i turneringsprogrammet. Flytning til et tidspunkt senere end det fastsatte i 
turneringsprogrammet vil kun kunne finde sted, når der er tungtvejende begrundelser og disse 
udspringer fra begivenheder de to klubber ikke selv har indflydelse på.  
 
En kamp kan flyttes såfremt et af holdene har spillere der er udtaget af et forbund i Rigsfæl-
lesskabet til at deltage ved officielle internationale mesterskaber eksempelvis OL, VM og EM. 
Ved ønske om flytning, skal klubben senest 30 dage før spilledagen eller 10 dage efter spille-
rens udtagelse, skriftligt anmode turneringslederen herom.  
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Det kan ikke påregnes, at kampe i forbindelse med dobbeltrunder og sidste runde vil blive flyt-
tet. 
 

§ 7 

Turneringsindskud og præmier 

Hovedbestyrelsen fastsætter turneringsindskuddet pr. hold og præmierne i de enkelte grupper. 
Der skal være mindst 1 præmie i hver gruppe. 
 

§ 8 

Turneringsplaner 

Turneringslederen udsender inden 15. juli et udkast til turneringsplan til alle deltagende klub-
ber i turneringen. Klubberne kan gøre indsigelse mod udkastet. Udkast og eventuelle indsigel-
ser forlægges hovedbestyrelsen, som vedtager den endelige turneringsplan.   
 
Forud for turneringens begyndelse modtager klubberne turneringshæfte med turneringsske-
maer for alle grupper i et antal af 12 pr. hold samt resultatkort 
 

§ 9 

Tilmelding 

De deltagende klubber skal meddele turneringslederen følgende: 

a. En styrkeliste over klubbens medlemmer med indholdet: 
1. For hver spiller anføres nummer på styrkelisten. Har spilleren ikke noget ratingtal i 
    forvejen, tildeles dette jf. reglerne i reglementet for ”Dansk Skak Unions ratingsystem”.  
2. For hvert hold skal desuden tydeligt angives hvilke 8 spillere, der skal udgøre det      
    enkelte hold. De øvrige spillere på styrkelisten anses for reserver. 
3. For hvert hold angives, hvem der er holdleder. 
4. Der skal desuden på listen anføres hvilke spillere, der er udlændinge og ikke kan anses  
    at have bopæl i Danmark eller Sydslesvig. 
 

b. Spillested for klubbens hjemmekampe. 
 

c. Navn, adresse og evt. telefonnummer for klubbens kontaktperson. 
 

Overholdes indsendelsesfristen ikke, kan turneringslederen idømme klubben en bøde af sam-
me størrelse som indskuddet pr. hold til turneringen. 
 

§ 10 

Anvendelse af spillere og reserver 

a. Intet hold må i en runde anvende mere end én udenlandsk spiller, der må anses for ikke at 
have bopæl i Danmark eller Sydslesvig. 

b. Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de 
er opstillet på styrkelisten, og ingen spiller må spille på et lavere hold, end han er tilmeldt. 

c. Udebliver en spiller uden at sende afbud, kan en reserve fra styrkelisten indsættes på spil-
lerens plads, dog tidligst en halv time efter spilletidens begyndelse. Disse partier indgår ik-
ke i spillernes ratingberegning. 



Dansk Skak Unions Divisionsturnering 
 

Ideer og forslag til omlægning over det næste år 
 
 

 
 
Udskrevet: 12. september 2004 

8

d. En spiller må højest spille det antal kampe i divisionsturneringen, som klubbens højest pla-
cerede hold spiller. 

e. En spiller må tidligst anvendes, når hans indmeldelse er modtaget af HK-
kassereren/kartoteksføreren. Det skal oplyses turneringslederen, at spillerne er, eller vil 
blive, tilmeldt Unionen gennem klubben, og ikke i samme sæson har deltaget i divisions- 
eller hovedkredsturneringen for en anden klub.  

f. Under en karantæne kan en spiller ikke deltage i divisionsturneringen. 

 

§ 11 

Ændring af holdopstillingen og styrkelisten 

Får en klub under turneringen (efter fristen for indsendelse af styrkelisten) et nyt medlem, kan 
denne indplaceres efter ønske på styrkelisten. Hvis den nye spiller ønskes fast indplaceret på 
holdet, skal ny holdopstilling samtidig indsendes. 

Hvis indplaceringen af en ny spiller på holdet bevirker, at den nederste spiller på holdet glider 
ud, kan denne spiller rykkes ned på det underliggende hold og så fremdeles nedefter. I så fald 
indsendes også ny holdopstilling for underliggende hold. Den indbyrdes rækkefølge på styrkeli-
sten må ikke ændres derved. 

For enhver tilføjelse til den oprindeligt indsendte styrkeliste jf. § 9 pkt. a, gælder det, at de 
nye spillere og de ændrede holdopstillinger i øvrigt, ikke må anvendes før 30 dage efter turne-
ringslederen har modtaget klubformandens skriftlige meddelelse herom. 

Der kan ikke foretages tilmelding af nye udenlandske spillere, der må anses for ikke at have 
bopæl i Danmark eller Sydslesvig. 
 

§ 12 

Kampenes afvikling 

a. Spilletidspunkt 
Kampene begynder kl. 12.00, men den tilrejsende klub kan kræve at begynde på et andet 
tidspunkt, dog tidligst kl. 10 og senest kl. 14. 
 
Kravet skal være begrundet i togtider o.l. Om nødvendigt kan kampene begynde tidligere, 
idet den gæstende klub har krav på at kunne nå tilbage til sin hjemby med offentligt trans-
portmiddel senest kl. 24. Ved ønske om ændret starttidspunkt skal klubben senest 30 dage 
før spilledagen, eller 10 dage efter udsendelsen af turneringsprogrammet, skriftligt under-
rette modstanderen herom.  
 
Når der afvikles flere kampe samme sted i samme gruppe fastsættes spilletidspunktet af 
turneringslederen. 

b. Spilletid 
Spilletiden er 6 timer. 

c. Betænkningstid 
Betænkningstiden er 40 træk i de første 2 timer og 1 time til resten af partiet spillet som 
Hurtigafslutning jævnfør FIDEs regler for skakspillet. 
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d. Farve 
Nr. 1 på det gæstende hold spiller hvid, nr. 2 sort osv. 

e. Notering  
I de kampe turneringslederen har fastsat indlevering af partiafskrifter, skal begge parter 
aflevere en korrekt, letlæselig afskrift af partiet til kamplederen. 

f. Holdledere 
Hver klub udpeger en holdleder, som gerne må være en af spillerne. 

g. Kampledere 
Hver klub udpeger en kampleder, der skal lede den kamp, som afvikles på klubbens 
hjemmebane. Kamplederen skal have turneringslederlicens eller kamplederlicens og må 
ikke selv spille med. Når flere kampe afvikles samme sted, kan arrangøren udpege flere 
kampledere, som alle skal have turneringslederlicens. 
 
Inden kampen må starte, skal holdlederne notere holdets spillere på resultatkortet. 
 
Kamplederen skal lede kampen efter “Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions 
divisionsturnering” således som den foreligger i Skakhåndbogen. 

h. Tidskontrol 
Det er tilladt holdlederne at bekendtgøre tidsoverskridelse, ligesom disse har ret til at gøre 
en holdkammerat opmærksom på, at han har glemt at standse sit ur efter udført træk. 

i. Partiernes begyndelse 
Hvert parti startes på det fastsatte tidspunkt ved at hvids ur sættes i gang. 
 
Undtagelse: 
Hvis spilleren med de hvide brikker er ankommet ved spilletidens begyndelse, og spilleren 
med de sorte brikker ikke er ankommet, startes partiet ved, at sorts ur sættes i gang. Når 
sort indfinder sig ved skakbrættet, sættes hvids ur i gang, hvorefter hvid udfører sit første 
træk. En spiller betragtes som ankommet, når han er til stede i spillelokalet, og det er be-
kendtgjort ved hvilket bræt han spiller. 

 
§ 13 

Straffebestemmelser 

a.  Hvis en hold møder senere end 1 time efter kampens start, taber holdet 8-0. Hvis et hold 
udebliver fra en kamp eller ikke møder med mindst 5 spillere, udgår alle holdets kampe, og 
holdet placeres på sidstepladsen samt udgår af divisionsturneringen. De spillere, der er til-
meldt et sådant hold, er udelukket fra at deltage i divisionsturneringen den pågældende 
sæson. 

b.  Anvendes en spiller ulovligt, vil det pågældende parti (uanset resultat) være vundet af 
modstanderen. 

c.  En spiller, der udebliver uden gyldigt afbud eller gyldig grund til manglende afbud, straffes 
som i EMT. En spiller betragtes i denne forbindelse som deltager i den enkelte runde i det 
øjeblik, spilleren skrives på resultatkortet ved rundens start. 
 
Skyldes udeblivelsen en fejl fra holdlederen, idømmes spilleren ingen straf; men holdet 
idømmes 1 strafpoint.   
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d.  Dersom der protesteres mod en kampleder i divisionsturneringen, der ikke har licens, kan 
den arrangerende klub idømmes en bøde af samme størrelse som indskuddet pr. hold til 
turneringen. 

e.  Turneringslederen kan idømme et hold 1 strafpoint for enhver overtrædelse af dette regle-
ment. 

 
§ 14 

Turneringens ledelse 

a. Turneringsleder 
Hovedbestyrelsen udpeger en turneringsleder, der har ansvaret for, at turneringen gen-
nemføres i overensstemmelse med dette reglement. 
 

b. Turneringskomité 
Hovedbestyrelsen udpeger en turneringskomité på 3 medlemmer og én suppleant. Turne-
ringskomiteen træffer afgørelse i alle spørgsmål, som indankes for den, eller som turne-
ringslederen ikke kan afgøre. 
 

§ 15 
 

Protester 
 
Protest mod en afgørelse truffet af kamplederen skal påføres resultatkortet, og protesten ind-
sendes skriftligt til turneringslederen senest 4 dage efter spilledagen. 
 
Turneringslederens kendelse kan ankes til turneringskomiteen. Klagen skal indsendes til turne-
ringskomiteen senest 10 dage efter, at turneringslederen har afsendt kendelsen. 
 

§ 16 

Skaknævn 

En af turneringskomiteen truffet afgørelse om fortolkning af spilleregler og om tvistigheder i 
forbindelse med den rent skaklige aktivitet under turneringen kan - dog uden opsættende 
virkning - appelleres til skaknævnet. 

§ 17 

Dispensationer og ændringer 

I force majeure situationer og situationer med væsentlige sportslige begrundelser kan turne-
ringslederen under ansvar overfor HB dispensere fra dette reglement. 
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Væsentlige tilføjelser / omskrivninger / sletninger / nye paragraffer 

 

Alle principielle ændringer er mærket med en , så det er her opmærksomheden især bør 
rettes. 
 
§ 1 - Turneringens struktur  

•  - Skakliga indføres med eventuelt 10 hold. 
• Hele turneringsstrukturen er samlet. Som noget nyt i beskrivelsen er det nu fastslået at 

det er ”klubhold” der deltager. Der spilles om at blive Danmarksmester. Desuden 
fastslået begrebet Skakligaen. 
 
Vælges skakligaen fremover at være på 8 hold, skal antallet af klubhold i divisionstur-
neringen ændres til 56 og antallet af hold i Skakligaen til 8. 
 

§ 2 – Reglementer turneringen spilles efter 

•  - ny metode til reference til andre reglementer, som nu gøres generel i stedet for 
drypvis mange steder i reglementet. 

• Er helt ny paragraf, som forklarer hvilke andre reglementer turneringen spilles efter. 
Derved undgås en række referencer i reglementet og nogle overflødige underpunkter er 
unødvendige – f.eks. om rygeforbud. 

 
§ 3 – Pointtildeling og placering 

•  - ide fremsat for helt at undgå omkampe. Når en turnering er gennemført har vi 
fundet hvem der vinder og hvem der rykker op og ned. Dette til glæde for holdene selv, 
arrangører og turneringens ledelse. 
 

• Gammel formulering: 
(Placeringen i en gruppe afgøres efter, hvor mange point, klubberne i alt har opnået i 
deres kampe. Ved ligestilling er den klub bedst placeret, som har fået flest matchpoint 
(2 for vundet holdkamp, 1 for uafgjort og 0 er tabt). Er der stadig ligestilling, spilles 
omkamp, og dette gælder såvel førstepladsen, som hvis placeringen har betydning for 
nedrykning. 
 
Placeringer der ikke vedrører DM-titlen eller op- og nedrykning afgøres ikke ved om-
kamp, men ved indbyrdes opgør således at vinderen af dette placeres øverst. Er det 
indbyrdes opgør sluttet uafgjort, vil der være tale om ligestilling, og en eventuel præ-
mie deles.) 

 
§ 4 – Oprykning 

•  - ide til nye oprykningsregler fra hovedkredsene til 2. division. 
 

• De nye oprykningsregler, som er meget enkle mellem divisionerne. 
 

§ 5 – Nedrykning 
• Meget forenklet. 

 
§ 6 – Spilledage 

•  - ide til ny formulering for Skakligaen. 
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§ 7 – Turneringsindskud og præmier 
• Uændret 

 
§ 8 – Turneringsplaner 

•  - udvidet med udsendelse af udkast, indsigelse og hovedbestyrelsens endelige stil-
lingtagen. 

 
§ 9 – Tilmelding 

• Uændret 
 
§ 10 – Anvendelse af spillere og reserver 

•  - vores underlige måde at nummerere runderne i Skakligaen bliver sikkert værre 
med en eventuel udvidelse til 10 hold. Årsagen er at vi med det nuværende reglement 
nødvendigvis må spille runder med samme rundenummer på samme dag i alle grupper. 
Den foreslåede ændring vil kunne føre til et meget beskedent misbrug, men på det 
punkt har jeg aldrig set forsøg og jeg tror næppe det vil ske. 
 

• Punkt d ændret betydeligt. 
Gammel formulering:  
(En spiller må kun anvendes på ét hold i hver runde. Dog kan en spiller, der i en runde 
har været anvendt på et lavere rangerende hold, anvendes som reserve på et højere 
rangerende hold under forudsætning af, at pågældende runde for det højere rangeren-
de hold både er programsat til og faktisk spilles på et senere tidspunkt end for det lave-
re rangerende hold.) 

 
§ 11 – Ændring af holdopstilling og styrkeliste 

• Uændret 
 
§ 12 – Kampens afvikling 

•  - Kamplederen skal påse, at spillerne er noteret på holdkortet inden kampen kan 
påbegyndes. 

• Reference til FIDES regler for skakspillet er fjernet, da den nu findes i § 2. 
• Rygeforbud er fjernet, da det fremgår af FIDE’s regler. 
• Betænkningstiden er omskrevet. Uden bemærkning om opsparet tid – fremgår af FIDE’s 

regler. Ændret, så sidste tidsperiode spilles som Hurtigafslutning. 
• Under notering er pligten til fjernet, da det fremgår af FIDE’s regler.  

 
§ 13 – Straffebestemmelser 

•  - Mangler spillere på holdet eller møder de ikke op uden gyldig grund udløser det 
en straf. En advarsel til spilleren for udeblivelse eller tab af point for holdet for forsøm-
melighed.  
 
Hensigten er ikke at gøre livet surt for nogen, men derimod at undgå den situation, at 
et hold mangler spillere. 
 

• Underpunkterne er omstruktureret til en ny og mere læsevenlig rækkefølge 
 

• Underpunkt c er udvidet med et ekstra underafsnit 
  

§ 14 – Turneringens ledelse 
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• Indeholder nu Turneringsleder og turneringskomite.  
 

§ 15 – Protester 
• Begrebet protester er flyttet fra § 14 Turneringens ledelse til denne ny paragraf.  

 
§ 16 – Skaknævn 

• Uændret 
 
§ 17 – Dispensationer og ændringer 

• Uændret 
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Hvad blev der af de gamle paragraffer? 

 
§ 1 Inddeling  

• Stadig i § 1 – Turneringens struktur 
 
§ 2 Holdenes størrelse 

• Nu § 1 - Turneringens struktur 
 
§ 3 Spilledage 

• Nu i § 6 - Spilledage 
 
§ 4 Tilmelding 

• Nu i § 9 - Tilmelding  
 
§ 5 Turneringsplaner 

• Nu i § 8 – Turneringsplaner 
 
§ 6 Kampenes afvikling 

• Nu i § 12 – Kampenes afvikling  
 
§ 7 Supplerende regler 

• En i forvejen udgået paragraf. 
  
§ 8 Anvendelse af spillere og reserver 

• Nu i § 10 - Anvendelse af spillere og reserver 
 
§ 9 Ændring af holdopstillingen og styrkelisten 

• Nu i § 11 - Ændring af holdopstillingen og styrkelisten 
 
§ 10 Straffebestemmelser  

• Nu i § 13 - Straffebestemmelser 
 
§ 11 Gruppevinder 

• Nu i § 3 – Pointtildeling og placering 
 
§ 12 Oprykning 

• Nu i § 4 - Oprykning 
 
§ 13 Nedrykning 

• Nu i § 5 - Nedrykning 
 
§ 14 Bestemmelser vedrørende 1. division 

• Nu i en del af § 4 - Oprykning 
 
§ 15 Turneringsindskud og præmier 

• Nu § 7 - Turneringsindskud og præmier 
 
§ 16 Ratingberegning 

• Nu en del af § 2 – Reglementer turneringen spilles efter 
 
§ 17 Tilskuere 
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• Den illusion er fjernet fra reglementet – skulle den blive aktuel, kan den nemt genindfø-
res 

 
§ 18 Turneringens ledelse 

• Nu § 14 - Turneringens ledelse og § 15 - Protester 
 
§ 19 Skaknævn 

• Nu § 16 - Skaknævn 
 
§ 20 Dispensationer og ændringer 

• Nu § 17 - Dispensationer og ændringer 
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5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering 

 
1 

Kamplederen har pligt til: 
a. at påse, at nærværende spilleregler overholdes. 
b. at overvåge kampens gang, at fastslå tidsoverskridelse. 
c. at iværksætte de afgørelser, som han træffer i de stridsspørgsmål, som kan 

fremkomme i løbet af kampen. 
d. at pålægge spillerne straffe for forseelser eller brud på nærværende regler. 
e. at sikre, at reglementet er til stede i spillelokalet ved kampens afvikling. 

 
 

2 
Før kampene begynder skal han undersøge: 

a. at spillerne er anbragt således, at de ikke generer hinanden eller generes af tilskuere. 
b. om resultatkortet er udfyldt med alle spilleres navne 

 
 

3 
Han skal indskærpe spillerne, at der er noteringspligt. I de kampe turneringslederen har fast-
sat indlevering af partiafskrifter, skal begge parter aflevere en korrekt, letlæselig afskrift af 
partiet til kamplederen. Kamplederen fremsender disse afskrifter jvnf. turneringslederens an-
visning. 
 
 

4 
Han skal starte alle ure ved spilletidens begyndelse, uanset om alle spillere er mødt. 
 
 

5 
Han skal sørge for, at der er ro i spillelokalet. 
 
 

6 
Kampresultatet, som er underskrevet af holdledere og kampleder, indberettes jvnf. turnerings-
lederens anvisning på resultatkortet. Overholdes indsendelsesfristen ikke, kan turneringslede-
ren idømme den arrangerende klub en bøde svarende til 1/3 af turneringsindskuddet. 
 
 

7 
Han skal skriftligt til turneringslederen indberette, hvis der under kampen er forekommet ure-
gelmæssigheder. 
 
 

8 
Hvis resultatkortet ikke indsendes p.g.a. en uregelmæssighed, skal dette opbevares jvnf. an-
visning på kortet. 
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Overgangsregler for sæsonen 2004/2005 
  

5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 
 
 
Forslag til udformning med ændringen: 
Punkt h Kampleder har fået tilføjet det mellemste afsnit om notering af alle spillere på holdkor-
tet inden kampstart. 
  

§ 6 

Kampenes afvikling 

a.  Der spilles efter FIDEs regler for skakspillet således som disse foreligger oversat i 
Skakhåndbogen eller Skakbladet. 

b.  Spilletid 
Spilletiden er 6 timer. Kampene begynder kl. 12.00, men den tilrejsende klub kan kræve at 
begynde på et andet tidspunkt, dog tidligst kl. 10, og senest således, at kampen kan være 
afsluttet kl. 20. 
 
Kravet skal være begrundet i togtider o.l. Om nødvendigt kan kampene begynde tidligere, 
idet den gæstende klub har krav på at kunne nå tilbage til sin hjemby med offentligt trans-
portmiddel senest kl. 24. Ved ønske om ændret starttidspunkt skal klubben senest 30 dage 
før spilledagen, eller 10 dage efter udsendelsen af turneringsprogrammet, skriftligt under-
rette modstanderen herom. Når der afvikles flere kampe samme sted i samme gruppe fast-
sættes spilletidspunktet af turneringslederen. 

c.  Betænkningstid 
Betænkningstiden er 40 træk i de første 2 timer og 1 time til resten af partiet. Opsparet tid 
kommer senere træk til gode. Der spilles med ur, og hvis den arrangerende klub ikke har 8 
driftssikre ure, skal den anmode modstanderen om at medbringe det fornødne antal. 

d.  Farve 
Nr. 1 på det gæstende hold spiller hvid, nr. 2 sort osv. 

e.  Der er rygeforbud i hele spilletiden. 

f.  Notering  
Der er noteringspligt og ved de af turneringslederen fastsatte kampe skal begge parter af-
levere en korrekt, letlæselig afskrift af partiet til kamplederen. 

g.  Holdledere 
Hver klub udpeger en holdleder, som gerne må være en af spillerne. 

h.  Kampledere 
Hver klub udpeger en kampleder, der skal lede den kamp, som afvikles på klubbens 
hjemmebane. Kamplederen skal have turneringslederlicens og må ikke selv spille med. Når 
flere kampe afvikles samme sted, kan arrangøren udpege flere kampledere, som alle skal 
have turneringslederlicens. 
 
Inden kampen må starte, skal holdlederne notere holdets spillere på resultatkortet. 
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Kamplederen skal lede kampen efter “Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisi-
onsturnering” således som den foreligger i Skakhåndbogen. 

i.  Tidskontrol 
Det er tilladt holdlederne at bekendtgøre tidsoverskridelse, ligesom disse har ret til at gøre 
en holdkammerat opmærksom på, at han har glemt at standse sit ur efter udført træk. 

j.  Partiernes begyndelse 
Hvert parti startes på det fastsatte tidspunkt ved at hvids ur sættes i gang. 
 
Undtagelse: 
Hvis spilleren med de hvide brikker er ankommet ved spilletidens begyndelse, og spilleren 
med de sorte brikker ikke er ankommet, startes partiet ved, at sorts ur sættes i gang. Når 
sort indfinder sig ved skakbrættet, sættes hvids ur i gang, hvorefter hvid udfører sit første 
træk. En spiller betragtes som ankommet, når han er til stede i spillelokalet, og det er be-
kendtgjort ved hvilket bræt han spiller. 

 
 
Forslag til udformning med ændringen: 
Punkt e tilføjet et ekstra afsnit om konsekvens ved holdlederens forsømmelse. Udvidet med 
punkt f. 
 

§ 10 

Straffebestemmelser 

a. Hvis en klub møder senere end 1 time efter kampens start, taber klubben 8-0. Hvis en klub 
udebliver fra en kamp eller ikke møder med mindst 5 spillere, udgår alle holdets kampe, og 
holdet placeres på sidstepladsen samt udgår af divisionsturneringen. De spillere, der er til-
meldt et sådant hold, er udelukket fra at deltage i divisionsturneringen den pågældende 
sæson. 

b. Anvendes en spiller ulovligt, vil det pågældende parti (uanset resultat) være vundet af 
modstanderen. 

c. Turneringslederen kan idømme en klub 1 strafpoint for enhver overtrædelse af dette reg-
lement. 

d. Dersom der protesteres mod en kampleder i divisionsturneringen, der ikke har licens, kan 
den arrangerende klub idømmes en bøde af samme størrelse som indskuddet pr. hold til 
turneringen. 

e. En spiller, der udebliver uden gyldigt afbud eller gyldig grund til manglende afbud, straffes 
som i EMT. En spiller betragtes i denne forbindelse som deltager i den enkelte runde i det 
øjeblik, spilleren skrives på resultatkortet ved rundens start. 
 
Skyldes udeblivelsen en fejl fra holdlederen, idømmes spilleren ingen straf; men holdet 
idømmes 1 strafpoint. 

 

 

Forslag til helt ny udformning: 
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Begrundelse er for det første at vi bør indføre den nye form for holdplacering allerede i år, hvis 
hovedbestyrelsen i almindelighed anser den for en forbedring. Dernæst vil det for den kom-
mende sæson være en god ide at undgå ekstra omkampe, da det ellers kan bliver vanskeligt af 
gennemføre omkampene til hele turneringsomlægningen. 
 

§ 11 

Gruppevinder 

Placeringen i en gruppe afgøres efter, hvor mange point, klubberne i alt har opnået i deres 
kampe. Ved ligestilling er den klub bedst placeret, som har fået flest matchpoint (2 for vundet 
holdkamp, 1 for uafgjort og 0 er tabt). Er der derefter ligestilling afgør indbyrdes opgør 
placeringen.  
 
Er der også ligestilling i indbyrdes opgør, afgøres placeringen udfra resultaterne i på de enkelte 
pladser på holdene, således at holdet der har vundet bræt 1 placeres øverst. Er dette lige for-
sættes med bræt 2 o.s.v. Er alle partier i de(t) indbyrdes kampe sluttet remis, foretages lod-
trækning.     
 

 

Forslag til helt ny udformning med 10 hold i Skakligaen: 
 

§ 12 
Oprykning 

 
Skakligaen: Nr. 1 er Danmarksmester i holdskak. 
 
1. division: De 2 gruppevindere rykker op i Skakligaen 
 Nr. 2 fra hver af de to 1. divisioner spiller oprykningskamp til Skakligaen.  
 Matchen spilles sammen med oprykningskampene til 2. division  
 
2. division: De 5 gruppevindere rykker op i 1. division. 
 
Mesterrækken: 
Vinderne i de 9 hovedkredse spiller sammen med den udvalgte nr. 6 i gruppe 1 (fundet ved 
lodtrækning på HB-mødet) oprykningskamp om de 5 ledige pladser i 2. division. Matcherne 
spilles samlet og parring sker ved lodtrækning.   
 
 

Forslag til helt ny udformning med 8 hold i Skakligaen: 
 

§ 12 
Oprykning 

 
Skakligaen: Nr. 1 er Danmarksmester i holdskak. 
 
1. division: De 2 gruppevindere rykker op i Skakligaen. 
 
2. division: De 5 gruppevindere rykker op i 1. division. 
 
Mesterrækken: 
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Vinderne i de 9 hovedkredse spiller sammen med de 5 nr. 6 fra 2. divisionerne opryknings-
kamp om de 7 ledige pladser i 2. division. Matcherne spilles samlet og parring sker ved lod-
trækning.   
 
 

Forslag til helt ny udformning med 10 hold i Skakligaen: 

§ 13 

Nedrykning 

Skakligaen:Nr. 8 rykker ned i 1. division. 
 
1. division: Nr. 8 fra hver af de to 1. divisioner rykker ned i 2. division.  
 Nr. 7 fra hver af de to 1. divisioner spiller nedrykningskamp til 2. division.  
 Matchen spilles sammen med oprykningskampene til 2. division  
 
2. division: Nr. 7 og 8 fra hver gruppe rykker ned i hovedkredsenes mesterrække. 

Nr. 6 fra gruppe 1 (udtrukket på HB-mødet) spiller sammen vinderne af de 9 me-
sterrækker opryknings-kamp om de 5 ledige pladser i 2. division. Matcherne spil-
les samlet og parring sker ved lodtrækning.  

    
For alle divisioner: 
I tilfælde af vakancepladser ved et holds udtræden af divisionsturneringen vil disse indgå i en 
ny plan for omgruppering af divisionerne. Hovedbestyrelsen fastlægger denne. 
 
 
 
Forslag til helt ny udformning med 8 hold i Skakligaen: 

§ 13 

Nedrykning 

Skakligaen:De to sidste hold rykker ned i 1. division. 
 
1. division: Nr. 7 og 8 fra hver af de to 1. divisioner rykker ned i 2. division.  
 Nr. 6 fra hver af de to 1. divisioner spiller nedrykningskamp til 2. division.  
 Matchen spilles sammen med oprykningskampene til 2. division  
 
2. division: Nr. 7 og 8 fra hver gruppe rykker ned i hovedkredsenes mesterrække. 

Nr. 6 fra alle gruppe spiller sammen vinderne af de 9 mesterrækker opryknings-
kamp om de 7 ledige pladser i 2. division. Matcherne spilles samlet og parring 
sker ved lodtrækning.  

    
For alle divisioner: 
I tilfælde af vakancepladser ved et holds udtræden af divisionsturneringen vil disse indgå i en 
ny plan for omgruppering af divisionerne. Hovedbestyrelsen fastlægger denne. 
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5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering 

 
Instruktionen er tæt på at være overflødig – i hvert fald er det uden mening at skrive ”at 
brikkerne er stillet rigtigt op”. 
 
Instruktionen er der og den er også med i det nye reglement – i en moderniseret udgave. 
 
Til den kommende turnering kunne følgende tilføjelser være på sin plads, idet de svarer nøje til 
forslagene i det fremtidige reglement. 
 
Under punkt 2 ”Før kampen begynder skal han undersøge:” 

c. om resultatkortet er udfyldt med alle spilleres navne 
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Lodtrækninger 
 
1. Nyt reglement - § 5 Oprykning 

Hvilket hovedkredspar skal første gang spille oprykningskamp.    
 
 
2. Overgangsregler 2004/2005  (ved 10 hold i Skakligaen) - § 12 Oprykning 

Hvilket 2. division skal nr. 6 med i oprykningskampene til 2. division.    
 
 


