
Dansk SkakDommerforening 

Referat fra ordinær generalforsamling den 20. april 2019 

 

Tilstede: Aksel Hansen, Verner Christensen, Steen Juul Mortensen, Finn Stuhr, Aage Olsen, Karl 

Posselt, Arild Rimestad, Hans Nørgaard Paulsen, Bruno Sørensen, 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 (Steen Juul Mortensen og Brian Lorenzen) 

7. Valg af revisor (Erik Mouridsen) 

8. Eventuelt 

 

Ad 1) 

Poul Jacobsen blev foreslået og enstemmigt valgt. 

Poul Jacobsen gennemgik dagsordenen og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtigt. 

 

Ad 2) 

Vagn Lauritzen fremlagde formandens beretning: 

 

Jeg må starte med at sige, at selv om dette er bestyrelsens beretning, har de øvrige medlemmer ikke 

haft lejlighed til at se den før i går, så de vil selvfølgelig kunne have kommentarer og tilføjelser til 

den ligesom resten af forsamlingen. 

 

Det forløbne år siden sidste års generalforsamling har været et roligt år for foreningen. Bestyrelsen 

har ikke sat nogle projekter i værk, og det har været forholdsvist roligt på regelfronten både fra FIDEs 

og Dansk Skak Unions side; nogle vil måske sige for roligt, i hvert fald for den sidstnævnte organi-

sations vedkommende. 

Med det hentyder jeg til, at det har knebet gevaldigt med at få offentliggjort nye og ændrede regler 

på hjemmesiden. Som bekendt trådte den seneste udgave af FIDEs regler for skakspillet i kraft den 

1. januar 2018, og jeg har flere gange, på foreningens vegne og som leder af dommeruddannelsens 

korrespondancekursus, bedt om at få dem gjort tilgængelige på hjemmesiden – selve oversættelsen 

var allerede godkendt af hovedbestyrelsen i november 2017. 
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Der kom en lille notits under ”kort nyt” omkring nytår 2018, og så skete der ellers ikke noget før 

februar i år, hvor der med kort mellemrum pludselig kom 2 opdateringer af Skakhåndbogen: Den 

første er benævnt Version 15.9, februar 2018, men når man ser på side 2, kan man se at opdateringen 

er foretaget den 19. januar 2019, der er altså tale om noget af en tilbagedatering. 

Version 15.9.1, der er dateret februar 2019 er ligeledes opdateret den 19. januar 2019 – det havde nok 

været mere korrekt at have foretaget begge opdateringer under et. 

 

Denne forsinkede opdatering af skakhåndbogen skyldes jo til dels en stor arbejdsbyrde i øvrigt på 

Aage, som har dette som ansvarsområde, samtidigt med at skakhåndbogen efterhånden er et stort og 

uhåndterligt dokument. 

Dette har været omtalt mange gange i de senere år, og her i løbet af året har jeg været i kontakt med 

Unions forretningsudvalg for at tilbyde lidt assistance i forbindelse med ændringen. Det er ikke di-

rekte som repræsentant for Skakdommerforeningen, jeg har henvendt mig, men mere som interesseret 

bruger. I marts forelagde jeg mine ideer for hovedbestyrelsen, og der var ikke mange indvendinger 

imod mine forslag, men de konkrete ændringer skal naturligvis stadig vedtages i hovedbestyrelsen. 

Muligvis bliver selve implementeringen lidt forsinket, da der lige nu er problemer med opdatering af 

hjemmesiden skak.dk. 

De væsentligste ændringer, som jeg foreslår, er: 

• Opdeling af skakhåndbogen – specielt afsnit 4 og afsnit 5 – i mange små dokumenter – typisk 

et dokument pr.reglement 

• Tilpasning af EMT-reglementet til anvendelse af turneringssystemet. 

• Lade bestemmelserne for Schweizersystemet udgå og i stedet henvise til FIDEs systemer. 

• Lade de internationale titel- og ratingregler udgå og i stedet henvise til FIDEs regler. 

• Gøre betingelserne for at rate partier direkte afhængige af om de kan rates i henhold til FIDEs 

ratingbestemmelser (altså ingen specielle danske bestemmelser – dog skal måske rating af 

partier, der er tabt på grund af udeblivelse uden godkendt grund, stadig være mulig) 

• Ændre betegnelsen ELO-rating til FIDE-rating – så godt som alle ratingsystemer anvender 

Elos princip, så betegnelsen er ikke særlig retvisende. 

• Fjerne begrebet koordineret turnering, idet alle ratede turneringer, matcher, holdkampe, in-

denlands som udenlands nu er koordinerede med DM. 

Derudover vil jeg sætte til diskussion om: 

• Afskaffe klassebetegnelserne (M, 1. 2. 3. klasse) – i hvert fald 1-3. klasse anvendes ikke mere 

– hvis man gerne vil holde fast i M-spillerbetegnelsen, kunne man måske blot have M- og B-

klasse, eller der skal måske udvides med 4.- og 5.-klasse. 

• Fjerne afrundingen af We i ratingberegningen – de fleste regner vel med regneark, eller anden 

digital hjælp. 

• Ændre betegnelsen Landsholdsklasse til DM-klasse, der er ikke rigtig nogen sammenhæng 

mellem landsholdet og Landsholdsklassen. 
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Jeg hører gerne jeres mening om dette. 

 

På sidste års generalforsamling blev vi opfordret til at se på reglerne om remis ved 5 gange stillings-

gentagelse og ved 75 træk uden slag eller bondetræk. 

Som anført har bestyrelsen ikke sat noget i gang, men i Arbiters magazine nr. 7, der udkom i septem-

ber, er der et eksempel på en ændring af resultatet efter afslutningen af partiet. Her var der imidlertid 

under partiet gjort opmærksom på stillingsgentagelsen, kun havde sprogproblemer bevirket at partiet 

ikke blev stoppet. Vi mangler stadig – mener jeg – et eksempel på, hvad man gør, hvis en sådan 

situation først opdages senere, måske dage efter partiet. Jeg vil foreslå, at vi tager en eventuel længere 

diskussion af dette og beslægtede emner efter generalforsamlingen. 

 

Sidste år blev arbejdet med at registre dommere hos FIDE samt i det hele taget problemer med mang-

lende dommere til holdkampe også nævnt. 

Som jeg forstår det, er problemet ikke mere så udtalt i divisionsturneringen, men det er jo noget man 

skal være opmærksom på også fremover. 

Fra dommeruddannelsen kan jeg nævne, at der i 2018 blev færdiguddannet tre Dommer I og otte 

Dommer II, indtil nu er der 2 af hver, der har bestået i 2019; hvor mange af dem, der så har fået 

praktikdelen, har jeg ikke undersøgt. Dommer I er den fulde uddannelse, med turneringstilrettelæg-

gelse, rundelægning og ratingberegning, Dommer II er kun selve regeldelen. Der er desværre ret stort 

frafald på kurserne, og selv ved weekendkurser er det svært at få deltagerne til efterfølgende at ind-

sende prøven. Selve kursusopsætningen skal måske gennemtænkes og moderniseres. 

 

Hvis vi ser på antallet af dommere, er der pt. 595 på Unionens liste, heraf er 147 registreret som 

National Arbiter. Langt de fleste af de 595 står som turneringsleder, kun 26 står kun som kampleder 

(Dommer II) – jeg har ikke kontrolleret det, men jeg tror, der er lidt unøjagtigheder der. 

Sammenligner vi med FIDEs liste, har de 152 stående som National Arbiter – i forhold til de 147 på 

den danske liste er det vel en acceptabel afvigelse – jeg må også indrømme, at jeg kun har talt en 

gang, og jeg har ikke checket navne. På den danske liste er der 26 IAere og 3 FAere – FIDE har 35 

IA, hvoraf 18 står som inaktive. Dette er vel også en ok afvigelse. 

Af IA og FA har vi i alt 13 som medlemmer, ud af de 40 i alt, vi har registret for 2018. 

 

IA og FA er i FIDE regi inddelt i 4 kategorier A, B, C og D. Af de 38 danskere på listen er der 1 i 

kategori A og 5 i kategori C, resten er i D. Vores enlige A-kategori dommer er Arild Rimestad, der 

blev ophøjet til denne kategori i løbet af 2018; herfra skal der lyde et stort tillykke til ham, og vi er 

glade for, at vi kan regne med ham som medlem i vores forening. 

 

Til slut: vi er naturligvis glade for alle medlemmer – tak for at I støtter op om foreningen – kom gerne 

med emner, som vi skal arbejde videre med. 

Og til slut vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år, og tak til vores 

webmaster Arne Bjørn, som er hurtig til opdatering af hjemmesiden, når jeg af og til lidt sent kommer 

med noget til ham. 



Dansk SkakDommerforening 

 

 

Aage Olsen oplyste, at der kommer et FA-kursus i FU-regi – måske i september. 

 

Poul Jacobsen oplyste, at kun spillede partier rates – kan ikke bruges som disciplinærmiddel for spil-

lere uden gyldigt afbud. 

Verner Christensen oplyste, at der stadig rates ikkespillede partier f.eks. i holdturneringen. 

Palle Bratholm spurgt, om vi overhovedet behøver dansk rating? 

Poul Jacobsen oplyste, at der ikke var meget administrativt arbejde i det. Der var meget glæde af 

hurtigskakrating i klubarbejdet med at tiltrække medlemmer. 

Aage Olsen mente ikke, at der var meget tålmodighed blandt danske spillere. 

Finn Stuhr mente ikke, at det ville være et problem, hvis der kun var FIDE-rating.  

 

Formandens beretning taget til efterretning.  

 

Ad 3) 

Vagn Lauritzen gennemgik regnskabet for 2018 og knyttede nogle kommentarer til enkelte poster. 

Regnskabet for 2018 viste et overskud på i alt 2.148,60 kr. Foreningen har nu en egenkapital på 

16.136,22 kr. 

Foreningen har 42 medlemmer. 

 

Regnskabet for 2018 ser ud som følgende: 

 

Bruno Sørensen ønskede en mere konsekvent kontingentudsendelse. 

Vagn Lauritzen redegjorde for den hidtidige kontingentudsendelse. 

Bruno Sørensen bemærkede, at der måske skulle være en individuel udsendelse. 

 

Aksel Hansen bemærkede, at der har været en medlemsfremgang i foreningen. 
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Arild Rimested spurgte, om vi betaler for Arbiters’ Manual? 

Vagn Lauritzen oplyste, at manualen er bestilt via DSU, men der mangler en regning fra DSU. 

 

Vagn Lauritzen oplyste, at FIDE-regler med danske kommentarer skal oversættes. 

 

Regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

Ad 4) 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 125 kr. pr. år. Dette blev enstemmigt 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 – Palle Bratholm. Palle Bratholm valgt. 

Bestyrelsesmedlem – Steen Juul Mortensen. Steen Juul Mortensen valgt. 

Bestyrelsesmedlem – Brian Lorenzen. Brian Lorenzen valgt. 

 

 

Ad 7) 

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

 

Ad 8) 

Intet. 

 

 

Referent: Brian Lorenzen 


