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Turneringsdommerkursus, Lektion 1, Ratingberegning 
 

Dansk Skakunions ratingsystem er beskrevet i på hjemmesiden Ratingreglementet – Dansk Skak Union / 
Love. 

Allerede tidligt i Skakspillets historie blev der gjort forsøg på at finde systemer til at sammenligne 
skakspilleres styrke. Årsagen hertil var, at en enkelt turnering ikke giver det sande billede af spillernes 
indbyrdes styrkeforhold. 

I Danmark anvendes Elo systemet, der er internationalt anerkendt og udviklet af professor Arpad E. Elo. 

Systemet er et statistisk system, hvor difference i rating kan konverteres til sandsynligheden for at vinde, og 
omvendt kan procentuelle scorer konverteres til ratingdifferencer. 

 

Tabellerne for disse afhængigheder findes i ratingreglementet pkt 7. Tabel 1 giver den forventede score for 
en given ratingdifferens og Tabel 2 giver ratingdifferens for en given score. 

Tabel 1, er den mest anvendte, idet den bruges til alle partier, der skal rates. Tabel 2 anvendes for at finde 
en spillers præstation i en given turnering, og bruges for eksempel, når det skal undersøges, om der er 
scoret en norm (i Danmark f. eksempel et kandidatresultat, i international sammenhæng IM- og GM-
normer), eller for at udregne et ratingtal for en spiller, der ikke har et tal i forvejen. 

 

Eksempel på anvendelse af Tabel 1:  

To spillere mødes. De har ratingtal på henholdsvis 1523 og 1714. Ratingforskellen er altså 191. I Tabel 1 
findes den forventede score til at være 0,75 for den højst ratede spiller og 0,25 for den lavest ratede.  

Eksempel på anvendelse af Tabel 2: 

En spiller deltager i en 5 runders turnering, og scorer 3,5 point. Hans modstandere har ratingtallene 1514, 
1784, 1423, 1618 og 1599. Gennemsnittet af modstandernes rating beregnes til 1587,6, der afrundes til 
1588. Hans score er 3,5/5 = 0,7. I Tabel 2 findes at ratingdifferensen for scoren 0,7 er 149. Spillerens 
præstationsrating er altså 1588+149 =1737. 

    

For at kunne anvende tabellerne er det nødvendigt at de involverede spillere i forvejen har et ratingtal.  

I Danmark har de fleste medlemmer af klubber efterhånden fået et, men for nye medlemmer kan det være 
nødvendigt at tildele et startrating, og proceduren for dette er beskrevet i ratingreglementet pkt 5.1.    

 

For FIDE-rating gælder at en spiller, der ikke tidligere har haft et FIDE ratingtal, vil få et efter at have spillet 
5 partier mod ratede modstandere.  

Disse partier behøver ikke at være i samme turnering, men de skal være spillet indenfor en periode på 26 
måneder.  

Spilleren skal have scoret over 0 point i den første turnering for at den kan tælle med. 

For en score indtil 50% er hans ratingtal lig med præstationsratingen. 

Over 50% er hans ratingtal lig med gennemsnittet af modstandernes rating + 20 for hvert halve point han 
scorer over 50%. 
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