
Holdturnering – diverse reglementsændringer 
Forslag til Sydjysk Hovedkreds’ generalforsamling d. 17. marts 2018 

 
§ 2.                Holdinddeling 

Holdene søges inddelt således:  

Mesterrække 1                                                              8 hold 

Mesterrække 2                                                                8 hold 

4 A-grupper á indtil 6 hold, geografisk opdelt       24 hold 

4 B-grupper á 4-8 hold, geografisk opdelt   16-32 hold 

Der kan derudover oprettes C-grupper for skoleskakspillere og juniores med et ratingtal under 1200. 
Disse grupper spiller normalt weekend-kampe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 4.                Spilletidspunkter 

1. afsnit: 

Mesterrække 1 spiller på søndage og følger runderne for Dansk Skak Unions divisionsturnering. 
Mesterrække 2, A- og B-rækken spiller på hverdage i ugen efter søndagskampe.  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Foreslås ændret til (falder bort hvis forslag 2 er vedtaget): 
Holdene søges inddelt således: 

Mesterrække 1                                                              8 hold 

Mesterrække 2                                                                8 hold 

Indtil 4 A-grupper á indtil 6 hold, geografisk opdelt  
Indtil 4 B-grupper á 4-8 hold, geografisk opdelt  

 
 

 

Foreslået tilføjelse: 
Dog friholdes ugerne 7, 42, 51, 52, 53 samt de to uger omkring 1. Påskedag. Skulle 
divisionsturneringsprogrammet betyde at disse uger skal bruges, skal turneringslederen 
så tidligt som muligt meddele alternative spilleuger. 

 

 



§ 5.                Tilmelding 
I uge 32 modtager klubberne tilmeldingslister fra turneringslederen. 
Listerne udfyldes med følgende oplysninger: 

A. Navn, adresse, telefonnummer og mailadresser på klubbens formand og kasserer 

B. Navn, adresse, telefon og gerne e-mailadresse på holdlederne. 
C. Spillested og – aften for klubbens hjemmekampe. 
D. Oplysning om de fra tredjemands side pålagte restriktioner, der måtte hvile på hjemmeholdets 
lokaler. 
E. Senest i uge 41 indberetter klubberne styrkelisten elektronisk på holdskakhjemmesiden, og 
formanden indestår for, at de anførte spillere er tilmeldt Dansk Skak Union gennem klubben, ikke 
deltager i holdturneringen for en anden klub under DSU, og at spillerne er anført i formodet 
styrkeorden. 
Har en spiller ikke et ratingtal, tildeles dette jfr. Reglerne i DSU's ratingreglement. 
NB. Tilmelding til DSU gælder ikke skoleskakspillere og andre juniores, der spiller i en periode med 
gratis kontingent. 
Tilmeldingslisterne skal være turneringslederen i hænde igen i uge 36. Turneringslederen klargør det 
elektroniske turneringsprogram, kontrollerer kluboplysninger, importerer spillernes ratingtal. De 
anførte ratingtal anvendes til ratingberegning af Mesterrækken, A-rækken og B-rækken efter 
holdturneringens sidste runde. C-rækken rates ikke. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Foreslået ændret til: 
I uge 32 udsendes invitation med praktiske oplysninger til hovedkredsens klubber. 
Senest uge 36 tilmelder klubberne holdene med følgende oplysninger: 

A. Klubbens navn 

B. Spillested og – aften for klubbens hjemmekampe. 
C. Oplysning om de fra tredjemands side pålagte restriktioner, der måtte hvile på 
hjemmeholdets lokaler. 
D. Om hjemmekampe skal afvikles med alternativ betænkningstid (for M2, A- og B-rækker – se 
§7) 

I uge 38 sender turneringslederen forslag til gruppeinddeling og spilleplan ud til de respektive 
klubber med angivelse af frister for indsigelser; klubberne kan kommentere forslaget og senest 
uge 41 skal det endelige program foreligge. 
Klubberne skal oprette styrkelister elektronisk på holdskakhjemmesiden, og formanden indestår 
for, at de anførte spillere er tilmeldt Dansk Skak Union gennem klubben, ikke deltager i 
holdturneringen for en anden klub under DSU, og at spillerne er anført i formodet styrkeorden. 
Har en spiller ikke et ratingtal, tildeles dette jfr. Reglerne i DSU's ratingreglement.  
Sammen med oprettelse af styrkelisten skal holdlederne med kontaktoplysninger oplyses til 
turneringslederen.  

Fristen for oprettelse af styrkelister følger divisionsturneringen, eller fastlægges til et senere 

tidspunkt end denne. 

 



Holdsamarbejde mellem klubber: 
 

 
Trykt program / rating: 
 
§ 6.                Turneringsprogrammer 

 

Fra sæsonen 2014-15 og fremefter udsendes ikke trykte programmer., dvs. klubberne skal selv 
indhente alle oplysninger direkte på holdskakhjemmesiden. 

 
 
§ 7.                Kampenes afvikling. 

Der spilles efter FIDE's regler for skakspillet, for så vidt andet ikke fremgår af dette reglement. 

   

§ 5.                Tilmelding    foreslås udvidet med: 
To eller flere klubber kan vælge at samarbejde om et eller flere hold. 
Dette skal angives ved tilmeldingen.  
Dersom turneringssystemet ikke kan håndtere blandede hold, skal styrkelisten for de(t) 
blandede hold udarbejdes manuelt og indsendes elektronisk til turneringslederen, der sørger 
for videre offentliggørelse. 
Rundeskema, indberetning, ratingberegning mm. tilpasses mulighederne i turneringssystemet.  
 

Foreslås at udgå og i stedet indsættes: 
 

§ 6.                Rating 

Turneringen rates dansk og hos FIDE efter gældende regler. 

Foreslås ændret til: 
 

Der spilles efter FIDE's regler for skakspillet, med følgende tilføjelser. 

C-rækken foreslås at udgå fra dette reglement, derfor foreslås følgende afsnit slettet: 
 

I C-rækken (juniorrækken) er betænkningstiden 25 min. pr. spiller til hele partiet, og rækken er for 

skoleskakspillere og juniorer med ratingtal under 1200. 

 

C-rækken foreslås at udgå fra dette reglement, og det burde ikke være nødvendigt at påpege 
noteringspligten, derfor foreslås følgende afsnit slettet: 
Noteringspligt. Der er noteringspligt som angivet i FIDEs regler for skakspillet i alle klasser undtagen C-

rækken.   

 



Holdleder. Klubberne udpeger en holdleder for hvert hold. Holdlederen må gerne være spiller på holdet. 

Før kampen skal holdlederne drage omsorg for,  

-        at brikkerne er stillet rigtigt op 

-        at urene er trukket op og indstillet korrekt. 

-        at klubbernes holdopstilling er i overensstemmelse med styrkelisten. 

Tidskontrol. Dommeren skal bekendtgøre tidsoverskridelse. Holdledere har lov til at bekendtgøre 

tidsoverskridelse og til at gøre en holdkammerat opmærksom på, at denne har glemt at standse sit ur efter 

udført træk. 

Fra instruks for kampleder og holdleder:  
Holdlederen må på en holdkammerats forespørgsel give vedkommende lov til at modtage eller afslå 
et remistilbud. 

 
Materiel. Hjemmeholdet sørger for, at nødvendigt materiel – brætter, brikker og ure – er til stede. 

Foreslås samlet, reduceret og udvidet til: 
Holdleder. Klubberne udpeger en holdleder for hvert hold. Holdlederen må gerne være spiller 
på holdet. 
Før kampen skal holdlederne drage omsorg for,  

- at brikkerne er stillet rigtigt op 

- at urene er trukket op og indstillet korrekt. 

- at klubbernes holdopstilling er i overensstemmelse med styrkelisten. 
Holdledere har lov til  

- at bekendtgøre tidsoverskridelse  

- at gøre en holdkammerat opmærksom på, at denne har glemt at standse sit ur efter udført 
træk. 

- på en holdkammerats forespørgsel give vedkommende lov til at tilbyde, modtage eller afslå 
et remistilbud. 

 

 
Holdlederens ret til at påpege tidsoverskridelser er beskrevet i et andet afsnit (hvis det er 
vedtaget), og det burde ikke være nødvendig at påpege dommerens pligt til det, derfor foreslås 
følgende afsnit slettet: 
Tidskontrol. Dommeren skal bekendtgøre tidsoverskridelse. Holdledere har lov til at bekendtgøre 

tidsoverskridelse og til at gøre en holdkammerat opmærksom på, at denne har glemt at standse sit ur 

efter udført træk. 

 

 

Foreslås ændret til: 

Materiel. Hjemmeholdet sørger for, at nødvendigt materiel – brætter, brikker og ure samt 
noteringslister – er til stede. Ved fælles stævner er det stævnearrangøren, der er ansvarlig for 
at det nødvendig materiel er til stede. 

 

 



 

Skakhåndbogen. Hjemmeholdet er ansvarlig for, at skakhåndbogen – enten et ajourført eksemplar 
eller i form af elektronisk adgang – er til stede. 

Holdturneringsreglement og styrkeliste.  Hjemmeholdet er ansvarlig for, at 
nærværende reglement samt klubbernes styrkelister er til stede i spillelokalet (styrkelisterne findes 
ved at klikke på klubnavn i den holdturneringstabel/række og gruppe, hvor klubben deltager). 

 

 

Fra instruks for kampleder og holdleder:  

7. Kamplederen skal påse, at partiernes resultater påføres resultatkortet, at resultatkortet 
underskrives af begge holdledere og kamplederen selv. Kampen indberettes 
til http://holdskak.skak.dk hurtigst muligt efter kampens afslutning. Ved indberetning af resultatet 
via hjemmesiden, skal det anføres, hvis der under kampen har været uregelmæssigheder. 
8. Resultatkortet skal ikke indsendes, medmindre turneringslederen beder om det. Kortet 
opbevares af den arrangerende klub, indtil sæsonen er overstået. 

Kommentar: der har ikke været problemer med indberetning, men i §9 omtales ”rettidig” indberetning, og en 

formulering som ”hurtigst muligt” er vanskelig at relatere til ”rettidig”. 

  

Foreslås ændret til: 

Reglementer og styrkeliste.  Hjemmeholdet er ansvarlig for, at FIDEs regler for Skak, 
nærværende reglement, instruks for kampledere og holdledere samt klubbernes styrkelister er 
til stede i spillelokalet enten i papirudgave eller i elektronisk form. Klubberne skal sikre sig 
netadgang på spillestedet, hvis dokumenterne skal hentes fra nettet (styrkelisterne findes ved 
at klikke på holdnavn (ikke klub) i den holdturneringstabel/række og gruppe, hvor klubben 
deltager). 

 

 

Foreslås indført i reglementet som: 

Resultatkort og indberetning:  Kamplederen skal påse, at partiernes resultater påføres 
resultatkortet og at resultatkortet underskrives af begge holdledere og kamplederen selv. 
Kampen indberettes til http://holdskak.skak.dk hurtigst muligt og senest dagen efter kampens 
afslutning. Ved indberetning af resultatet via hjemmesiden, skal det anføres, hvis der under 
kampen har været uregelmæssigheder. 
Resultatkortet skal ikke indsendes, medmindre turneringslederen beder om det. Kortet 
opbevares af den arrangerende klub, indtil sæsonen er overstået. 

 

 

http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=219
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Message?teamTourId=6&messageId=3
http://holdskak.skak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Message?teamTourId=6&messageId=3
http://holdskak.skak.dk/


Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr: 

 

 

Instruks for kampleder og holdleder:  
2.Før kampene begynder, skal kamplederen: 

- anmode spillere og tilskuere om at slukke mobiltelefoner eller andet elektronisk udstyr. 

 
 

  

I §7 foreslås et nyt punkt indført: 

Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr tillades i henhold til FIDEs regler 11.3.2.1 medbragt 

til holdkampene. Under partiet skal sådant udstyr anbringes i en taske (herunder en 

jakkelomme – forudsat jakken ikke bæres af spilleren under partiet). Udstyret skal være 

slukket.  Tasken/jakken anbringes et sted med kamplederens godkendelse. Det er forbudt 

begge spillere at bruge denne taske uden kamplederens godkendelse. Kamplederen kan i øvrigt 

give tilladelse i henhold til §11.3.2.1  

 

 

Foreslået lempelse af sanktionerne for uforsætlig overtrædelse af ovennævnte bestemmelse 
(eventuelt skal lempelsen kun gælde for lavere rækker, f.eks. i M2, A og B eller kun A og B – 
dette overlades til generalforsamlingens bestemmelse): 

Ved uforsætlig overtrædelse af ovenstående bestemmelse gives ved første gangs forseelse en 

advarsel, ved efterfølgende forseelser skærpes sanktionerne efter dommerens bestemmelse. 

(FIDEs regler §11.3.2.2) 

 

 

Foreslås udvidet med: 

Samt i øvrigt angive regler for opbevaring mv. af sådant udstyr.  

 



§ 11.              Oprykning. 

Nr. 1 i Mesterrække 1 rykker op i 2. division (i en overgangsperiode til 2017 rykker tillige nr. 2 op i 2. 
division). 
Nr. 1 i mesterrække 2 rykker op i mesterrække 1. 
De 4 vindere af A-rækkerne spiller slutspil for at finde den samlede vinder af A-rækken. Disse kampe 
spilles med 8-mands-hold. Den samlede vinder af A-rækken rykker op i mesterrække 2. 
Vinderen af B-rækkerne rykker op i A-rækkerne. 
Der er ingen op-eller nedrykning fra C-rækken. 
 

§ 12.              Nedrykning. 

Det eller de hold fra Sydjysk Hovedkreds, der rykker ned fra 2. division, placeres i mesterrække 
1. Ved færre nedrykninger fra 2. division end 2 suspenderes nedrykning i mesterklasse 1 og 2 efter 
følgende model: 

 

Ned fra 2. 
div 

Op fra M1 Ned fra 
M1 

Kvalifikationskamp 
om plads i M1 eller 

M2 

Op fra M2 Ned fra M2 Op fra A-rk 

0 hold 2 hold 0 hold M1 nr8 mod M2 nr3 2 hold 0 hold 2 hold 

1 hold 2 hold 0 hold M1 nr8 mod M2 nr2 1 hold 0 hold 1 hold 

2 hold 2 hold 1 hold  1 hold 1 hold 1 hold 

Øvrige op- og nedrykninger afhænger af antallet af hold, der rykker ned fra 2. division, idet 
nedrykkere og oprykkeren er sikret en plads i den nye række, medens øvrige pladser besættes med 
de højest placerede hold fra forrige sæson.    

Hold, der rykker ned fra Mesterrække 2, har ret til 2 pladser i A-rækken. Udnyttes denne ret, rykker 
det dårligst placerede A-hold ud over nedrykkerne ned i B-rækken. Placeringen findes ud fra 
antallet af brætpoints, derefter opnåede matchpoints, uanset hvilken A-række, holdet spiller i. Ved 
ligestilling foretages lodtrækning. 

Turneringslederen har kompetence til i øvrigt at foretage indplacering ved vakance eller ved 
tilmelding af nye hold ud fra generelle principper og under ansvar over for FU. 



 

 

  

Foreslås ændret til: 

§ 11.              Oprykning. 

Nr. 1 i Mesterrække 1 rykker op i 2. division. 
Nr. 1 i Mesterrække 2 rykker op i Mesterrække 1. 
Vinderne af A-rækkerne spiller slutspil for at finde den samlede vinder af A-rækken. Denne / 
disse kamp(e) spilles med 8-mands-hold. Den samlede vinder af A-rækken rykker op i 
Mesterrække 2. 
 
§ 12.              Sammensætning af grupperne 

Følgende hold er i rækkefølge berettiget til at deltage i Mesterrække 1: 
1. Nedrykkere fra divisionen 
2. Vinderen af foregående sæsons Mesterrække 2 
3. De bedst placerede hold i foregående sæsons Mesterrække 1 i rækkefølge indtil og med 

nr 7 
4. Indtil i alt 7 pladser er besat: De bedst placerede hold i foregående sæsons 

Mesterrække 2 indtil og med nr 7. 
5. Vinderen af en play-off kamp mellem foregående sæsons nr 8 Mesterrække 1 og 

højstplacerde hold i Mesterrække 2, der ikke er omfattet af pkt 2 og 4. 
 
Følgende hold er i rækkefølge berettiget til at deltage i Mesterrække 2: 

1. Nedrykkere fra Mesterrække 1 
2. Vinderen af foregående sæsons A-række 
3. De bedst placerede hold i foregående sæsons Mesterrække 2 i rækkefølge. 

 
Turneringslederen har kompetence til i øvrigt at foretage indplacering ved vakance eller ved 
tilmelding af nye hold ud fra generelle principper og under ansvar over for hovedkredsens 
bestyrelse. 
 
Der er fri tilmelding af 4-mands hold til A- og B-rækken. 
 

 



§ 14.              Turneringsledelse 

Hovedkredsenes forretningsudvalg udpeger en eller flere turneringsledere, som har ansvaret for, at 
turneringen gennemføres i overensstemmelse med dette reglement. 

Protester over afviklingen af en kamp skal indsendes til turneringslederen senest 4 dage efter 
kampen. 

Hovedkredsenes forretningsudvalg udpeger en turneringskomité på 3 medlemmer. 
Turneringskomiteen træffer afgørelse i alle forhold, som turneringslederen ikke kan afgøre, eller 
som indankes efter dennes afgørelse. 

Indankes turneringslederens afgørelse, skal dette ske til formanden for turneringskomiteen senest 
10 dage efter, at turneringslederens afgørelse er modtaget. 

 

 

§ 16.              Dispensationer. 

Hovedkredsenes forretningsudvalg kan meddele dispensationer fra dette reglement. I force 
majeure situationer kan turneringslederen under ansvar over for forretningsudvalgene dispensere 
fra reglementet. 

 

Foreslås ændret til: 

§ 14.              Turneringsledelse 

Hovedkredsens bestyrelse udpeger en eller flere turneringsledere, som har ansvaret for, at 
turneringen gennemføres i overensstemmelse med dette reglement. 

Protester over afviklingen af en kamp skal indsendes til turneringslederen senest 4 dage efter 
kampen. 

Hovedkredsens bestyrelse udpeger en turneringskomité på 3 medlemmer. Turneringskomiteen 
træffer afgørelse i alle forhold, som turneringslederen ikke kan afgøre, eller som indankes efter 
dennes afgørelse. 

Indankes turneringslederens afgørelse, skal dette ske til turneringskomiteen som angivet på 
holdturneringshjemmesiden senest 10 dage efter, at turneringslederens afgørelse er modtaget. 

 

 

Foreslås ændret til: 

Hovedkredsens bestyrelse kan meddele dispensationer fra dette reglement. I force majeure 
situationer kan turneringslederen under ansvar over for bestyrelsen dispensere fra 
reglementet. 

 


