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Weekendkursus, beskrivelse og tidsplan. 
 
Dansk Skak Union tilbyder to uddannelser til skakdommer, Kampdommer og Turneringsdommer. Begge 
uddannelser består af en teoretisk og en praktisk del. Efter gennemført teoretisk uddannelse er man 
aspirant, og efter derefter at have gennemført den praktiske del som dommer i turneringer, opnår man den 
fulde dommerlicens. 

Kampdommerlicensen giver kompetence til at lede selve afviklingen af partierne. Denne uddannelse er 
beregnet til personer, der fungerer som kampledere ved holdkampe og som assisterende dommer ved 
større enkeltmandsturneringer eller lignende.  
 
Turneringsdommerlicensen giver kompetence til tilrettelæggelse, ledelse og indberetning af 
enkeltmandsturneringer, inklusive rundelægning og ratingberegning samt til at lede selve afviklingen af 
turneringen som dommer (altså at overvåge spillet som dommer). Denne uddannelse er typisk det, som en 
klubs turneringsleder har brug for, idet han jo som oftest står for både tilrettelæggelse, indbydelse, 
anmeldelse, rundelægning og færdigmelding, samtidig med at han også er dommer i de enkelte partier. 
 
Kurset strækker sig over både lørdag og søndag, hvis man ønsker licens som turneringsdommer; hvis man 
kun ønsker uddannelse som kampdommer er deltagelse søndag tilstrækkelig. 
 
Spillere, der ikke har planer om senere at agere som dommer, kan også sagtens have udbytte af kurserne; 
lørdag gennemgås rundelægning, ratingberegning og Dansk Skak Unions turneringssystem; søndag går man 
i dybden med reglerne for skakspillet. 
Dette weekendkursus giver den teoretiske del af Dansk Skak Unions Dommerkurser for henholdsvis 
turneringsdommer og kampdommer 
 
Første kursusdag (turneringsdommer) består af fem lektioner i turneringstilrettelæggelse med planlægning, 
afvikling og afslutning af turneringer under Dansk Skak union herunder rundelægning og ratingberegning. 
 
Anden kursusdag (kampdommer) består af fem lektioner omhandlende FIDEs regler for skak. 
 
Hver lektion afsluttes med opgaver, der løses dels selvstændigt, dels i fællesskab. 
 
Efter hver kursusdag udleveres en afsluttende skriftlig prøve, der skal løses og indsendes. 
 
Der udstedes et dommerlicensbevis, når kursus er afsluttet og prøven bestået. 
Efter deltagelse i begge kursusdage med beståede afsluttende prøver udstedes et licensbevis til 
turneringsdommertitlen, og efter deltagelse i kursusdag 2 med bestået afsluttende prøve udstedes et 
licensbevis til kampdommertitlen. 
 
Udover denne teoretiske del kræves der en praktisk del, der skal klares under opsyn og bekræftelse af en 
licenshavende dommer. For turneringsdommerlicens kræves der tilfredsstillende tilrettelæggelse, ledelse 
og afslutning af en eller flere grupper i en eller flere ratede enkeltmandsturneringer med tilsammen mindst 
20 deltagere; virket skal omfatte mindst én gruppe, der spilles efter Monrad- eller schweizersystemet. For 
kampdommerlicens kræves der tilfredsstillende virke som dommer i mindst to holdkampe eller i en eller 
flere grupper i en ratet enkeltmandsturnering; i begge tilfælde skal virket omfatte mindst 16 partier. 
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Materialet til de enkelte lektioner udleveres på USB nøgle, og på denne nøgle findes endvidere: 

• FIDEs regler for skak gældende fra 01.01.2023 

• EMT-reglementet 

• Divisionsturneringsreglementet 

• Ratingreglementet 

• Regler for FIDE-schweitzer i ren og kommenteret udgave (engelsk). 

• Beskrivelse af Monrads system 

• Alle mod alle skemaer og beskrivelse 

• Beskrivelse af knockoutsystemet 

• Beskrivelse af gladiatorskakmodellen 

• Bestemmelser for dommerlicenser  
 
Kursisterne forventes selv at medbringe PC, skrivemateriel og notatpapir samt eventuel lommeregner. 
 
Før kurset kan det være en god idé at gennemgå kursuslektionerne, der kan findes på hjemmesiden: 
https://skakdommer.skak.dk/ (klik på Dommeruddannelse); bemærk dog, at emnerne behandles i en anden 
rækkefølge på kurset end i materialet på hjemmesiden.   
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Første dag med turneringstilrettelæggelse, rundelægning og ratingberegning.  
Fem lektioner, i alt 9 timer inklusive pauser 
 
Tidsplan: 
 
08:30 Velkomst, hvorfor turneringsdommer? 
 
08:45 Lektion 1  Ratingberegning 
 
09:45 Pause 
 
10:00 Lektion 2 Turneringssystemer, alle mod alle og Monrad 
 
10:45 Pause 
 
11:00 Øvelse  Kursusturnering, alle mod alle og Monrad 
 
12:00 Pause 
 
12:30 Lektion 3 Turneringssystem, schweizer 
 
13:45 Pause 
 
14:00 Øvelse  Kursusturnering, schweizer 
 
15:15 Pause 
 
15:30 Lektion 4:  Ligestilling, korrektion, oversidder, udgåede spillere. 
 
16:00 Pause 
 
16:15 Lektion 5: Praktisk tilrettelæggelse, indbydelse, Dansk Skak Unions turneringssystem 
 
17:15 Den afsluttende prøve udleveres og gennemgås. 
 
17:30 Slut for første kursusdag. 
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Anden dag med FIDEs regler  
5 lektioner, 7,5 timer inklusive pauser samt 1,5 timer for besvarelse af prøver. 
 
 
09:00 Velkomst, hvorfor kampdommer? 
 
09:15 Lektion 1  Generelle regler, reglementer, dommerens opgaver. 
10:00  Opgaver i plenum 
10:20 Pause  
 
10:35 Lektion 2  Afslutning af partiet; remis 
11:20  Opgaver i plenum 
11:40 Pause  
 
12:10 Lektion 3  Skakuret; uregelmæssigheder 
12:55  Opgaver i plenum 
13:15 Pause  
 
13:30 Lektion 4  Notering, hurtigafslutning, afbrudte partier. 
14:15  Opgaver i plenum 
14:35 Pause  
 
14:50 Lektion 5  Spillernes opførsel, beskyttelse mod snyd. On-line skak. 
15:35  Opgaver i plenum 
15:55 Pause  
 
16:10 Opsamling og spørgsmål 
 
16:20 Prøve De komplette prøvesæt udleveres. 
 
18:00 De besvarede prøver kan afleveres. 
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