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Når man arrangerer en enkeltmandsturnering, er noget af det første og vigtigste, man skal beslutte, hvilket 
system turneringen skal spilles efter. 

Ofte vil en årligt tilbagevendende turnering blive spillet efter samme system år efter år, men er det et nyt 
eller et enkeltstående arrangement, eller ønsker man ændringer på noget bestående, skal man vælge. 

Dansk Skak Unions turneringssystemer er beskrevet på hjemmesiden Turneringssystemer – Dansk Skak 
Union / Love  

De almindeligste systemer, alle mod alle, Monrad og schweizer, vil blive gennemgået i dette kursus.  

De kan alle spilles som 5, 7 eller 9 runder (eller flere); Monrad og schweizer kan også spilles med lige antal 
runder, men det er ikke særlig almindeligt. 

Hvilket system man vælger, er lidt afhængig af temperament, der er ikke noget system, der i alle tilfælde er 
bedre end andre. 

Man vil ofte se alle mod alle og Monrad kombineret, som generelt alle mod alle og eventuelt Monrad i 
nederste gruppe, hvis ikke antallet passer til en alle mod alle-gruppe. 

Schweizersystemet anvendes normalt hvor alle deltagere spiller i en stor gruppe. 

 

Kendetegn: 

Alle mod alle:  

• Giver nok det klareste resultat, da alle netop møder hinanden. 

• Let at håndtere for spillerne; de ved hvem de skal møde i de enkelte runder på forhånd. 

• Kræver ikke rundelægning mellem hver runde. 

Monrad: 

• God til jævnbyrdige grupper, hvor spillerantallet er for mange til alle mod alle. 

• Enkel rundelægning (kan nemt lægges i hånden). 

• Er ikke kendt af udenlandske spillere. 

• Er ikke godkendt til normgivende turneringer, men kan FIDE rates. 

Schweizer: 

• God til store grupper med store styrkeforskelle. 

• Anerkendt af FIDE. 

• Kompliceret rundelægning, der normalt vil kræve anvendelse af PC-software. 

• Der findes flere forskellige systemer (det almindeligste er Dutch / hollandsk). 

 

Spørgsmål til overvejelse: 

• Er noget system bedre end andre ved ulige antal fra start?  

• Hvis en spiller udgår undervejs i turneringen?  

• Er der noget system, der tenderer til flere remis-partier end andre? 

• Andre forhold, man skal tage i betragtning? 
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Teknik 

Alle mod alle: 

• Spilles (for det meste) efter Berger tabeller, rundeskemaer kan hentes på hjemmesiden 
Turneringssystemer – Dansk Skak Union / Love 

• Startnumrene tildeles normalt ved lodtrækning; dersom der anvendes en anden tildelingsmåde 
(det er set, at placeringen afgøres ved en indledende lynskak-turnering), skal det være angivet i 
indbydelsen eller på anden måde meddeles deltagerne. 

• Ved ulige antal fra start, skal det højeste spillernummer være ubesat for at sikre, at alle spillere får 
lige mange gange hvid og sort. 

Monrad: 

• Systemet er beskrevet på hjemmesiden Turneringssystemer – Dansk Skak Union / Love. I dette 
kursus gennemgås systemet ved en simuleret 5 runders turnering. 

• Da systemet er udviklet, før alle havde et ratingtal, regnes alle spillere ved start for lige stærke, 
hvorfor de stilles op i lodtrækningsorden, og første runde lægges efter disse ”placeringsnumre”. 

• De enkelte runder lægges så den højst placerede møder den næste i placerings-rækken, som han 
ikke har mødt før. Farvefordelingen bestemmes, så den, der har haft færrest gange hvid i de 
tidligere partier, får hvid; har de to spillere haft hvid lige mange gange, er det den lavest placerede 
(svageste) spiller, der får fordelen af hvid. Det betyder at i første runde, hvor alle spillere har haft 
hvid 0 gange og placeringsnummeret er lig med lodtrækningsnummeret, får nr. 1 sort mod nr. 2 og 
så videre. 

• Ved ulige antal spillere fra start tilføjes der en ekstra spiller (NN, hr. Oversidder, eller lignende), der 
skal placeres sidst (altså med højeste startnummer). Han indgår i rundelægningen, men vil altid 
score 0 point og derfor altid være sidst i placerings-rækken. Hans modstandere vil score 1 point.  

• Rundelægning for de efterfølgende runder behandles i de kommende lektioner. 

Schweizer: 

• Den engelsksprogede beskrivelse af systemet findes på hjemmesiden Turneringssystemer – Dansk 
Skak Union / Love. 

• På FIDEs hjemmeside kan der under Arbiters Commission og Arbiters Manual findes en nærmere 
beskrivelse og vejledning med eksempler. (Direkte link på skakdommer.skak.dk). 

• Det er tilrådeligt at anvende et godkendt PC-baseret rundelægningsprogram; ved store grupper 
sparer det en del tid og manuelt arbejde, og ved mindre grupper vil man være mere sikker på, at 
man får foretaget rundelægningen korrekt. Imidlertid er det vigtigt, at man ved hvordan systemet i 
princippet fungerer, da det i alle tilfælde er dommeren / arrangøren, der har ansvaret for 
rundelægningen. Derfor vil systemet i dette kursus blive gennemgået ved en simuleret 5 runders 
turnering.  

• Systemet tilsigter, at man hurtigt får udskilt de stærkeste spillere fra de svageste, således at man 
med forholdsvis få runder kan finde en vinder. 

• Fra start stilles spillerne op i styrkeorden efter ratingtal. Hvis 2 spillere har samme ratingtal, er en 
eventuel titel gældende (GM, IM, WGM, FM, WIM, CM, WFM, WCM), og ellers anvendes alfabetisk 
placering (i stedet for alfabetisk kan arrangøren vælge et andet kriterium). 
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Pointgrupper: 

Rundelægningen foregår i pointgrupper; derfor et par indledende definitioner: 

• En pointgruppe består af alle spillere, der har samme antal point. (En homogen gruppe). 

• Den kan yderligere indeholde spillere med et højere pointtal, hvis disse er rykket ned fra en 
overliggende gruppe (med et højere pointtal). Disse spillere er rykket ned, hvis de ikke kan parres i 
den overliggende gruppe. (I så fald er gruppen en heterogen gruppe). 

• En homogen pointgruppe deles i to lige store undergrupper (S1 og S2 – S står for Subgroup). S1 
består af de højst rangerende spillere (startnummerorden) og S2 af de lavest rangerende. 

• Hvis der er ulige antal i en homogen pointgruppe skal der være flest spillere i S2 (én mere). 

 

Før første runde er alle spillere i samme pointgruppe, idet alle har 0 point. 

• Princippet i rundelægningen er at den stærkeste spiller (nr 1 i S1) møder den stærkeste spiller i 
nederste halvdel af pointgruppen (nr 1 i S2) (f.eks. ved 20 spillere mødes nr. 1 og nr. 11) og så 
fremdeles (nr. 2 møder nr. 12, nr. 3 møder nr. 13 osv.). 

• I første runde trækkes lod om farven i et parti, for det meste toppartiet, men det kunne også være 
et andet, måske partiet hvor sidste års mester deltager, det skal blot bekendtgøres på forhånd. De 
øvrige partiers farvefordeling fastlægges så spillerne i øverste halvdel af gruppen får skiftevis sort 
og hvid; derved vil også spillerne i nederste halvdel af gruppen få skiftevis sort og hvid, men hvor de 
to grupper skiller, vil der kunne være 2 spillere lige efter hinanden med samme farve. 

• Ved ulige antal fra start deles gruppen som nævnt, så den nederste halvdel er 1 større end den 
øverste halvdel, og den nederst placerede spiller vil derfor være oversidder i første runde; han vil få 
1 point og ingen farve. 

• Rundelægning for de efterfølgende runder behandles i de kommende lektioner. 

 

Automatisk rundelægning: 

Hvis man anvender et automatiseret system (på PC eller på nettet) til rundelægning, skal man huske, at det 
altid er dommeren, der har ansvaret for rundelægningen, og man skal kunne forklare rundelægningen 
overfor spillere, der stiller spørgsmål.  

Specielt i schweizer systemet kan dette måske give lidt vanskeligheder, da der kan være mange små 
nuancer, der afgør parringen og farvefordelingen.  

Det er helt ok, at sige, at man skal undersøge sagen, man er jo selvfølgelig nødt til at stole på det program, 
man anvender. 

Monrad:  

Der er til Monrad systemet udarbejdet en del PC-programmer, og de fleste af disse vil virke upåklageligt, da 
systemet er forholdsvis enkelt. Dog skal man være opmærksom på, at der kan opstå situationer hvor en 
runde ikke kan lægges (se beskrivelsen Turneringssystemer – Dansk Skak Union / Love), og måske har 
programmøren ikke taget højde for dette – det vil derfor være en god ide at kontrollere manuelt i de 
angivne tilfælde.  

Dansk Skak Unions turneringssystem har integreret Monrad systemet, og det fungerer fint i de fleste 
tilfælde; dog har der været observeret en fejl som omtalt ovenfor ved mange runder. 
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Schweizer:  

Dette system er en del mere kompliceret end Monrad, men der findes alligevel en del programmer til 
rundelægning.  

Det vil altid være tilrådeligt at bruge et FIDE godkendt program, se C04Annex3_FEP19.pdf (fide.com) der er 
et link skak.dk under turneringssystemer.  

Man kan naturligvis godt bruge et andet program, blot skal spillerne gøres opmærksom på, hvilket 
program, der bruges.  

Dansk Skak Unions turneringssystem har integreret et schweizer rundelægningsprogram; det er forholdsvis 
nyt, men det ser ud til at fungere ok; der har været problemer ved ulige deltagerantal, men efter den 
seneste opdatering i august 2021 ser dette problem ud til at være løst.  

Programmet er ikke godkendt af FIDE; imidlertid vil man jo godt kunne bruge programmet ved lokale 
turneringer, men hvor der er normer eller mesterskaber på spil, bør man anvende et FIDE godkendt system.  

 

Andre systemer.   

EMT-reglementet tillader udover alle mod alle, Monrad og schweizer også:  

• Knockoutsystemet 

• Gladiatorskaksystemet 
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