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Indledning 

I EMT-reglementet §§ 5 og 6 er det anført, at turneringsarrangøren af en enkeltmandsturnering skal 
udpege en dommer til at forestå turneringen. 

Dommeren har gennemført en uddannelse, der gør den pågældende i stand til at forestå afviklingen af en 
enkeltmandsturnering. 

Dommeren skal have opnået et indgående kendskab til Dansk Skak Unions turneringssystemer, EMT-
reglementet samt korrektions- og ratingberegning. Endvidere skal dommeren have et indgående kendskab 
til FIDEs regler, hvilket endvidere gør dommeren kvalificeret til at virke som dommer i en holdkamp. 

 

Dommer ved holdkampe 

På Dansk Skak Unions hjemmeside findes under Love og Holdturneringer ”Reglement for Dansk Skak 
Unions Divisionsturnering.” 

Det fremgår blandt andet heraf, at hver klub udpeger en dommer, der skal lede den kamp, som afvikles på 
klubbens hjemmebane. Dommeren skal være IA (International Arbiter) eller FA (Fide Arbiter) eller have 
dansk dommerlicens og må ikke spille med. 

De enkelte hovedkredse fastsætter selv deres regler for ledelse af en holdkamp. Disse regler er ikke 
nødvendigvis sammenfaldende med DSUs. Det er således ikke alle hovedkredse, der stiller krav om, at 
dommeren skal have dommerlicens, ligesom der også i nogle hovedkredse er tilladt at dommeren spiller 
med. 

Af såvel DSUs ”Instruks for dommere i Dansk Skak Unions divisionsturnering” (findes ligeledes under Love 
og Holdturneringer) som af hovedkredsenes dommerinstrukser fremgår det, at dommerne inden kampen 
skal indskærpe visse regler for spillerne. 

Erfaringsmæssigt er det en god ide inden kampens start også at fremhæve eventuelle nye eller ændrede 
reglementspunkter. Ikke alle spillere er bekendt med sådanne rettelser, selvom de normalt vil have være 
omtalt i Skakbladet og er tilgængelige på DSUs hjemmeside. Der er dog næppe behov for sådanne tiltag i de 
øverste rækker, men det må være op til dommerens skøn, hvor omfattende en indledende instruktion skal 
være. 

Der følger en huskeliste for dommere med denne lektion. Den kan være nyttig at betjene sig af – især som 
dommer i hovedkredsenes holdturneringer.  

Turneringens reglement vil også indeholde vigtige regler og oplysninger, som både spillere og dommer skal 
forholde sig til: Spillested, og -tid, tilladt forsinkelse, betænkningstid, ankemulighed, opbevaring af 
mobiltelefon o. l. 
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Dommerens opgaver 

Dommeren skal optræde kompetent. En forudsætning herfor er, at han kender skakreglerne. 

Dommeren skal udvise sund dømmekraft og herigennem tilstræbe sportslige korrekte afgørelser. 

Han skal optræde absolut objektiv ved at udvise saglighed og upartiskhed. 

Dommeren skal påse, at FIDEs regler for skak overholdes (12.1). 

Dommeren skal virke for de bedste forhold for turneringen, og han skal sikre, at gode spilleforhold 
opretholdes, og at spillerne ikke forstyrres. Han skal overvåge turneringens afvikling og sikre fair play; 
endvidere skal han specielt tage hensyn til syge og handicappede spillere (12.2). 

I 12.2 er der endvidere angivet at han skal følge FIDEs ”Anti Cheating rules” eller ”guidelines”. Dette er 
specielt vigtigt ved store turneringer og turneringer med store pengepræmier, men også svagere spillere 
kan være fristet til at tage teknologien til hjælp, så det er vigtigt at være opmærksom på dette.  

Dommeren skal holde øje med partierne, især når spillerne er i tidnød. Han skal iværksætte de afgørelser, 
som han træffer og idømme spillerne straffe, hvor det er passende (12.3).  

Dommeren kan tildele den ene eller begge spillere ekstra tid i tilfælde af udefra kommende forstyrrelse 
(12.5). 

Dommeren må ikke gribe ind i et parti, undtagen i de tilfælde, der er beskrevet i FIDEs regler for skak (12.6). 

Han må ikke gøre opmærksom på, hvor mange træk, der er spillet, undtagen ved vingefald, hvor ingen af 
spillerne har været forpligtet til at notere (12.6). 

Dommeren skal afholde sig fra at gøre en spiller opmærksom på, at hans modstander har trukket eller, at 
spilleren ikke har trykket på sit ur (12.6). 

Tilskuere og andre spillere må ikke tale om eller på anden vis gribe ind i partiet. Dommeren kan om 
nødvendigt bortvise pågældende fra spillestedet. Hvis en spiller i et andet parti eller en tilskuer bliver 
opmærksom på en uregelmæssighed, kan vedkommende gøre dommeren opmærksom på det (12.7). 

 

FIDEs regler for skak og Skaknævnskendelser 

Baggrunden for virket som dommer er FIDEs regler for skak. Den danske oversættelse af disse regler findes 
på Dansk Skak Unions hjemmeside under Love og Generelle regler. En dommer skal kende disse regler. 

En række fortolkninger af reglerne har gennem tiderne været indbragt for Dansk Skak Unions Skaknævn, 
der har afsagt kendelser i disse sager. De nyeste kendelser er tilgængelige på hjemmesiden under Love. 
Nogle af de ældre kendelser har været gengivet i den nu udgåede Skakhåndbogs afsnit 3 – denne kan findes 
under Love og Arkiv på hjemmesiden; ikke alle disse kendelser er længere relevante, idet reglerne i 
mellemtiden er ændret, men der kan i visse tilfælde hentes viden i dem, og specielt ved anker, hvor man 
måske som medlem af en turneringskomité skal behandle en sag, kan de være gode at anvende.  
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Spilleregler 

De første to paragraffer i FIDEs regler for skak omhandler skakspillets natur og mål samt brikkernes 
udgangsstilling på skakbrættet, som forudsættes bekendt. 

 

Brikkernes gang 

Brikkernes gang forudses ligeledes bekendt, men her vil dog blive omtalt visse forhold vedrørende rokaden 
og bondeforvandling. 

 

Rokade 

Rokaden er et træk med kongen og et af tårnene af samme farve på den samme række og regnes som et 
enkelt kongetræk. Trækket udføres ved at kongen flyttes fra sit udgangsfelt to felter mod tårnet, der 
derefter flyttes til det felt, som kongen lige har passeret (3.8). 

Vær opmærksom på, at hvis en spiller med vilje rører et tårn og derefter sin konge, må han ikke rokere til 
den side i dette træk, og situationen skal behandles som ”rørt brik”. Med andre ord: Tårnet skal flyttes 
(4.4.2). 

Dog hvis tårnet ikke har noget lovligt træk, (hvornår kunne det være tilfældet?), skal han rykke med kongen 
– det er jo den næste rørte brik – dette kunne være at rokere til den anden side. 

Hvis han rører kongen først og derefter tårnet, og rokade til den side ikke er lovlig, skal han gøre et andet 
træk med kongen – dette kunne være at rokere til den anden side. Men hvis kongen ikke har noget lovligt 
træk er spilleren frit stillet med hensyn til at gøre et andet træk – Tårnet anses altså ikke for at være rørt! 
(4.4.3) 

Bemærk i øvrigt, 

• at hverken konge eller tårn må have været flyttet, 

• at rokaden er midlertidigt forhindret, hvis kongen er truet, skal passere et truet felt eller det felt, 
den skal flyttes til, er truet, 

• at der ikke må være nogen brik mellem kongen og det tårn, der skal rokeres med,  

• at det tårn, der skal rokeres med, gerne må været truet eller passere et truet felt.  

 

Bondeforvandling 

Når en bonde når rækken fjernest fra sit udgangsfelt, skal den som en del af trækket udskiftes med en 
dronning, tårn, løber eller springer af samme farve. Spillerens valg er ikke begrænset til brikker, som 
tidligere er blevet slået. Denne udskiftning kaldes en ”bondeforvandling”. Den nye brik virker med det 
samme (3.7). 

Bemærk i øvrigt også i denne sammenhæng, at reglen om ”rørt brik” kun gælder for brikker på brættet 
(4.3). Det vil altså sige, at selv om en spiller har taget en dronning i hånden, lige inden han fører en bonde 
til forvandlingsfeltet, kan han udskifte den med enhver officer, så længe brikken ikke har berørt 
forvandlingsfeltet (4.4).   

Er den brik, der ønskes forvandlet til, ikke ved hånden, kan spilleren standse uret for at tilkalde dommeren 
med henblik på at få fremskaffet brikken (6.11.2) 
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En spiller, der har gjort brug af sin ret til at stoppe uret for at tilkalde dommeren, idet han erklærer, at der 
ønskes en ny dronning, er i henhold til 4.4 ikke forpligtet til at forvandle til en dronning, idet valget først er 
endeligt, når den valgte brik har rørt forvandlingsfeltet. Han kan altså ombestemme mens dommeren 
fremskaffer dronningen. 

Bondeforvandling kan foretages på flere måder: Bonden behøver ikke at blive placeret på 
forvandlingsfeltet, og den nye brik kan placeres på forvandlingsfeltet før bonden fjernes fra sin 
udgangsposition (4.6). 

 

Om at flytte brikkerne 

Hvert træk skal udføres med kun én hånd (4.1).  Spilleren skal i øvrigt standse sit ur med samme hånd, som 
han har udført sit træk med (6.2).  

Trækket er lovligt, når alle relevante krav er opfyldt (3.10). I 4.7 er oplistet betingelser for at et træk er 
udført, for eksempel, at for slag af en brik skal modstanderens brik være fjernet fra brættet, og ens egen 
brik sat og sluppet på feltet. For at et træk er fuldført er det tillige et krav, at uret er standset, eller at 
trækket straks afslutter partiet eller spilleren har udført sit næste træk (6.2). 

Hvis en spiller i trækket på skakbrættet rører en eller flere af sine egne brikker med henblik på at flytte den, 
skal han flytte den første brik, der kan flyttes (4.3).  

Tilsvarende gælder det, at hvis han rører en eller flere af modstanderens brikker, skal han slå den første 
brik, der kan slås (4.3). 

Hvis en spiller i trækket med henblik på at flytte den på skakbrættet rører en eller flere brikker af hver 
farve, skal han slå den først rørte af modstanderens brikker med sin egen først rørte brik, eller – hvis dette 
er ulovligt – flytte eller slå den først rørte brik, som kan flyttes eller slås. Hvis det er uklart, om spillerens 
egen brik eller modstanderens brik blev rørt først, betragtes spillerens egen brik som rørt før 
modstanderens brik (4.3). 

Hvornår er en brik så rørt? Reglementet fastslår, at brikken skal være rørt med henblik på at flytte eller tage 
den (4.3). I 4.2.2 er det præciseret, at enhver berøring, der ikke klart er tilfældig, skal anses for at være 
tilsigtet.  

Et andet problem i relation til rørt brik er bevisbyrden. Er spillerne uenige om, hvorvidt en brik er rørt eller 
ej, må man som dommer ty til uvildige vidner (hvis sådanne findes i et skaklokale). Giver det ingen 
afklaring, var brikken ikke rørt. 

Bemærk, at en spiller, der ønsker at kræve paragrafferne 4.3 (”rørt brik”) og 4.4 (”rørt brik” i forbindelse 
med rokade) overholdt, skal gøre det, inden han selv rører en brik (4.8).    

Når en brik er blevet sluppet på et felt – som et lovligt træk eller en del af et lovligt træk - kan den ikke 
flyttes til et andet felt (4.7). 

Det indebærer blandt andet, at hvis en spiller flytter kongen to felter hen mod tårnet og slipper kongen, 
kan der kun rokeres (under forudsætning af, at rokaden er lovlig). Så længe kongen ikke er sluppet, kan der 
udføres ethvert kongetræk, herunder rokade til den anden side.     
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