
Faktaark vedr. Arbiter Seminar 

 

Om selve seminaret: 
 
Hvilke forudsætninger kræves for at deltage? 

• Et rimeligt godt kendskab til FIDEs regler for skak, dvs. man skal helst være i besiddelse af en 

dommerlicens, og også helst være en aktiv dommer. 

• Kunne forstå og til dels gøre sig forståelig på engelsk. 

• Lyst til at lære mere. 

• Åben for diskussion og for at andre kan fortolke reglerne anderledes end en selv. 

Hvorfor foregår det på engelsk? 

• Kursuslederen taler engelsk 

• Det er et krav for at opnå titlen at man har tilstrækkeligt kendskab til et af FIDEs officielle sprog – 
de to officielle sprog er engelsk og fransk; derfor er det en god ide at undervisningen foregår på et 
af disse sprog. Der vil dog sandsynligvis være mulighed for hjælp til oversættelse i rimelig grad. 

 
Hvad kræves for at bestå eksamen? 

• Mindst 80 % rigtige besvarelser i eksamen. Der er måske 40 spørgsmål, og heraf skal altså 32 være 
rigtigt besvaret. 

 
Hvad koster det? 

• Deltagelse i seminaret med forplejning koster 1050 kr. Derudover kan der bestilles overnatning. 
Sydjysk hovedkreds medlemmer af hovedkredsens klubber med et beløb svarende til deltagelsen 
på seminaret, dvs. man skal kun selv betale for eventuel overnatning. 

• Erhvervelsen af licensen koster en afgift til FIDE – denne betales af Dansk Skak Union, der ligeledes 
betaler den årlige licensafgift, i lighed med at man også betaler licensafgiften for National Arbiters. 

 
 

Om selve dommergerningen: 
 
Hvad kræves der for at man kan bibeholde licensen? 

• Man skal indenfor de seneste 2 år have været dommer (ikke nødvendigvis eneste dommer) i FIDE 
ratede turneringer (samme krav til turneringerne som til den første erhvervelse af licensen). 

• Man bør naturligvis holde sig ajour med regelændringer og praksis. 
 
Hvorfor skal en klub have en eller flere FIDE arbiters? 

• Det sætter standarden lidt højere. 

• Man kan arrangere større turneringer og være sikker på at dommersiden er i trygge hænder. 
 
Forventes det, at man som FA eller FA aspirant er aktive uden for egen klub? 

• Ikke nødvendigvis, men måske bliver det nødvendigt for at opretholde rutinen og licensen. 
 


