
Dansk SkakDommerforening 

Referat fra ordinær generalforsamling den 31. marts 2018 

 

Tilstede: Aksel Hansen, Verner Christensen, Steen Juul Mortensen, Jørgen Kiel, Erik Mouridsen, 

Karl Posselt, Thomas Vestergaard, Hans Nørgaard Paulsen, Palle Bratholm, Poul Jacobsen, Vagn 

Lauritzen og Brian Lorenzen 

Sted: Best Western Hotel Svendborg, Centrumspladsen 1, 5700 Svendborg 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens beretning 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse 

a. Kasserer (Vagn Lauritzen) 

b. Formand (vakant) 

c. Bestyrelsesmedlem (Verner Christensen) 

7. Valg af revisor (Erik Mouridsen) 

8. Eventuelt 

 

Ad 1) 

Aksel Hansen blev foreslået og enstemmigt valgt. 

Aksel Hansen gennemgik dagsordenen og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtigt. 

 

Ad 2) 

Vagn Lauritzen fremlagde formandens beretning: 

 

Siden sidste års generalforsamling har kræfterne internt i foreningen været brugt til at få hjemmesiden 

gjort funktionsduelig. Det lykkedes i løbet af sommeren, så her skal lyde en stor tak til Steen for at 

finde en person til varetagelse af jobbet, til Arne, som trods det der var et lidt ukendt system for ham 

lykkedes med at få det til at virke og til Verner for god og fortsat hjælp i uddelegeringen. Hjemmesi-

den hostes stadig hos Verner og den dybere teknik varetages også stadig af ham. 

Alle foreningens skrifter, der tidligere har været indeholdt i medlemsmappen er nu tilgængelige for 

medlemmerne via login, og man kan der også rette egne oplysninger. 

Vi hører selvfølgelig gerne fra jer, hvis I har problemer med at komme på hjemmesiden og hvis I har 

forslag til forbedringer – det sidste er det ikke sikkert vi kan efterkomme, men spørg gerne. 

Med hensyn til skrifterne trænger de nok alle sammen til et eftersyn og det skal nok også vurderes 

om de alle er relevante. Det har der ikke været tid til for bestyrelsen i det forløbne år, og er der nogle 

af jer, der kunne tænke sig at være med i arbejdet, vil I være mere end velkomne. 
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Allerede før de reviderede regler for skakspillet trådte i kraft den 1. juli modtog FIDEs regelkommis-

sion en del forespørgsler om fortolkningen af specielt de nye definitioner på ulovligt træk og dette 

afstedkom en fortolkningsudtalelse vedrørende nogle af de specifikke problemer:  

1. nu 4 definitioner på ulovlige træk – almindeligt – bonde til 8. række uden forvandling – tryk 

på uret uden at trække – brug af to hænder;  

2. i standard skak taber man når der gøres 2 ulovlige træk;  

3. et træk der indeholder 2 af ovennævnte ulovligheder tæller kun for et;  

4. at slå kongen er et ulovligt træk og straffes som sådan;  

5. dommeren skal påtale tidsoverskridelse i hurtig og lyn, hvis han ser det;  

6. hvis der anvendes elektroniske ure, kan der altid findes en vinder, hvis begge ure viser 0, ved 

mekaniske ure anvendes anbefaling III.3.1;  

7. hvis et parti, der er begyndt med omvendte farver afsluttes før 10 træk, gælder resultatet;  

8. At trykke på uret uden at gøre et træk straffes i henhold til §7 ikke §12, som det er angivet i 

§6.2.4;  

9. at trykke på uret med en anden hånd end den man har trukket med, er ikke et ulovligt træk, 

men straffes i henhold §12.9;  

10. hvis en spiller vil se noteringslisten i lyn- eller hurtigskak, skal uret ikke stoppes. 

Der blev øjensynlig ved med at komme kommentarer og spørgsmål, så regelkommissionen besluttede 

på deres møde i oktober en ny opsætning af §7 – det var egentlig bare en redaktionel ændring, men 

samtidig kom der nogle ret vigtige ændringer i reglerne for lyn- og hurtigskak. 

1. Første ulovlige træk taber nu ikke mere, men giver tidskompensation til modstanderen – 2 

minutter ved hurtigskak, 1 minut ved lynskak. Dog skal det ulovlige træk påtales før mod-

standeren har udført et træk. 

2. Man skal nu ikke have tid tilbage på sit ur, for at kræve gevinst på tid – dvs hvis det kan 

fastslås, hvem der overskred først, skal denne viden bruges. 

3. Dommeren skal fastslå tidsoverskridelse, hvis han bemærker det. 

Efter lidt tilretning blev disse ændringer vedtaget af eksekutivkomiteen, til ikrafttrædelse den 1. ja-

nuar. 

 

Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse godkendte de nye regler i oversættelse på mødet den 12. no-

vember. Da Skakhåndbogen står for en kraftig revision, er de nye regler endnu ikke indført i den – 

man skal finde dem i bilagene til HB-mødet. 

Forhåbentlig lykkes det for Forretningsudvalget at få taget hul på revisionen af skakhåndbogen snart 

– jeg ved at der er planer om det. 

Som nævnt sidste år trænger afsnit 4 også kraftigt til et gennemsyn. 

 

Ellers har det forløbne år på dommerfronten været præget af at FIDE nu begynder at kontrollere, at 

kun registrerede dommere er påført ratingindberetning – det gælder både hoveddommere og hjælpe-

dommere. Hvis der sættes en dommer på, der ikke er registreret koster det både en bøde til Dansk 

Skak Union og en karantæne til den ansvarlige hoveddommer, så der er al mulig grund til at være 

påpasselig. Der stilles ikke de store krav til registreringen, men forventeligt nok koster det en afgift 

til FIDE for registreringen, og der kræves en vis aktivitet for at opretholde registreringen. 
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I divisionsturneringen viser der sig også at være problemer med at have tilstrækkelig mange dommere 

– der er blevet givet mange dispensationer til spillende kampleder, og det har hovedbestyrelsen be-

sluttet at stramme op på. Det kan vi som forening selvfølgelig kun bifalde, men samtidig må vi også 

erkende, at problemet jo opstår, fordi vi bliver færre, der spiller skak, så klubberne har ikke så mange 

muligheder for at finde kampledere, der ikke er brug for på holdet som spiller. 

 

Begge disse problemer har jeg specielt mærket på antallet af tilmeldte til dommeruddannelsen – des-

værre er der mange, der melder sig, men som falder fra undervejs i forløbet. Jeg forsøger løbende at 

tilpasse lektionerne til de nye regler, men alligevel er kurset jo stadig et gammeldags korrespondan-

cekursus, der blot sendes frem og tilbage pr mail i stedet for pr postnord. Måske kunne flere fanges 

ind, hvis det blev et decideret on-line kursus, men det vil selvfølgelig koste nogle ressourcer, som 

måske var bedre anvendt andre steder. 

Måske skulle man arrangere flere lokale kurser – det er forsøgt, men det er heller ikke altid at det 

lykkes. 

 

Her efter generalforsamlingen har vi lagt op til at bruge en times tid på at drøfte aktuelle emner af 

interesse for skakdommere. Måske er det den måde erfaringsudvekslingen skal foregå. Ellers kunne 

man forsøge at lave nogle seminarer som vi prøvede sidste år, eller det kunne også være et forum på 

nettet. Spørgsmålet er hvor stor interessen er for det. 

 

Jeg vil slutte med at nævne, at Skaknævnet ikke er overbebyrdet med sager; jeg snakkede med næv-

nets formand, Peder Roesen her for et par uger siden, og han tog det som et tegn på at de danske 

skakdommere forstår at løse problemerne uden at der kommer til store konflikter, så han havde kun 

ros til os. 

 

Og så endelig, tak til bestyrelseskolleger og webmaster for godt samarbejde og tak til medlemmer for 

tålmodighed og interesse. 

 

___ 

 

Hans N. Paulsen spurgte ind til, hvordan man bliver national arbiter. 

Poul Jacobsen svarede, at det blot krævede, at man var uddannet dansk dommer og herefter blev 

registreret hos FIDE. Poul Jacobsen forklarede reglerne for disse nationale arbitere, og at de skal være 

forhåndregistreret hos FIDE. Aage Olsen fra FU vil fremover også få dette som kompetenceområde. 

 

Erik Mouridsen spurgte ind til, om den kommende EU-persondataforordning kommer til at gælde for 

dommerforeningen. 

Vagn Lauritzen mente ikke, at forordningen vil have den store betydning for dommerforeningen, da 

dommerforeningen ikke havde særligt følsomme oplysninger om medlemmerne. Således opbevares 

ikke fødselsdato på medlemmerne. I den sammenhæng vil det være mere relevant for DSU at kigge 

på dette punkt. 
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Poul Jacobsen oplyste, at han ikke lige var helt med bestemmelserne i forordningen, men at DSU vil 

følge op på det efterfølgende.  

 

Formandens beretning taget til efterretning.  

 

Ad 3) 

Vagn Lauritzen gennemgik regnskabet for 2017 og knyttede nogle kommentarer til enkelte poster. 

Regnskabet for 2017 viste et overskud på i alt 2.064,50 kr. Foreningen har nu en egenkapital på 

13.987,62 kr. 

Foreningen har 37 medlemmer. 

 

Regnskabet taget til efterretning. 

 

Regnskabet for 2017 ser ud som følgende: 

 

Ad 4) 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 125 kr. pr. år. Dette blev godkendt. 

 

Ad 5) 

Ingen forslag modtaget. 

 

Ad 6) 

Valg til bestyrelsen: 

a) Kasserer – Vagn Lauritzen var på valg. Vagn Lauritzen blev genvalgt. 

b) Formand – vakant. Vagn Lauritzen håbede, at der var en kandidat, der meldte sig, da det ikke er 

optimalt med formand og kasserer samlet hos én person. Ingen kandidat. Vagn Lauritzen er kontakt-

person. 

c) Bestyrelsesmedlem – Verner Christensen. Verner Christensen genvalgt. 
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Aksel Hansen spurgte, om der var ønske til ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer jævnfør 

vedtægterne. Det var der ikke. Uændret antal bestyrelsesmedlemmer. 

 

Ad 7) 

Valg af revisor. Erik Mouridsen var på valg. Erik Mouridsen genvalgt. 

 

Ad 8) 

Poul Jacobsen takkede for hjælpen fra dommerforeningen til FU og DSU. Poul Jacobsen mente, at 

det kunne være en god idé, hvis dommerforeningen satte lidt fokus på de nye regler om 5. gangs-

reglen og 75 træksreglen. 

 

 

Referent: Brian Lorenzen 


