
 
 

 

REGLEMENT FOR DANSK SKAK UNIONS 

KORRESPONDANCESKAK-TURNERINGER  

1. Indledning 

  

 Generelt 

For korrespondanceskakturneringer er Dansk Skak Unions love og almindelige bestemmelser 

gældende. Endvidere er FIDE's regler for skakspillet gældende i den udstrækning, de er anvendelige. 

 Hvem kan deltage 

Adgang til turneringerne har enhver, der er medlem af Dansk Skak Union gennem en klub eller som 

enkeltmedlem. En spiller kan dog deltage i én gruppe i EMT eller pokalturneringen uden at være 

medlem af DSU. 

1.1. Turneringsleder (TL) 

Turneringerne ledes af en dommer (i det følgende benævnt TL). TL udpeges af chefen for 

korrespondanceskakafdelingen (i det følgende benævnt KC). 

1.2. K-skak chef (KC) 

KC udpeges af unionens hovedbestyrelse. KC fungerer som koordinator for dommerne og er disses 

overordnede i såvel fortolkningsmæssige spørgsmål som i økonomisk henseende. Det er KC’s 

opgave, at 

• Fungere som ankeinstans for TL’s afgørelser. 

• Sikre en rimelig økonomisk balance mellem de forskellige turneringsformer, og 

• Medvirke til udbredelsen af kendskabet til og interessen for deltagelse i K-skakturneringer. 

2. Spillets gang samt almindelige bestemmelser 

2.1. Spillets gang 
Spillet foregår ved, at spillerne udveksler træk pr. brev eller postkort (normalt specielle K-skakkort). 

Brug af frankostempling/frankeringsmaskiner og forsendelse som B-post er ikke tilladt. Når en 

spiller afsender sit træk eller forslag til trækserie skal følgende angives samtidig: 

• Gentagelse af modstanderens sidste træk, og den accepterede del af hans eventuelle forslag 

til trækserie. Trækkene skal nummereres. 

• Datoer for modtagelse af modstanderens sidste træk, og for afsendelse af svar herpå. 

• Modstanderens og egen betænkningstid til sidste træk samt eventuel korrektion af 

modstanderens tidsberegning. 

• Totalt forbrugt betænkningstid for begge spillere. 

• Underskrift. 

• Fulde postadresse. Endvidere bør angives: 

• Resultater af afsluttede partier i gruppen. 

Hvis to spillere enes derom, kan de (uden at indhente TL’s tilladelse) udveksle træk pr. fax eller e-

mail. Alle oplysninger nævnt i 6.2.1.1 skal stadig angives, dog kan postadresse og underskrift. 



 
 

 

2.2. Notation 

Et træk med et 4-cifret tal. Ved bondeforvandling og ved trækserier dog 5-cifret. Se herom senere i 

denne § og i 6.2.5. De 2 første cifre angiver det felt, hvorfra brikken flyttes, de 2 sidste cifre det felt 

hvortil brikken går. Feltnummereringen fremgår af diagrammet. 

          

8 18 28 38 48 58 68 78 88  

7 17 27 37 47 57 67 77 87  

6 16 26 36 46 56 66 76 86  

5 15 25 35 45 55 65 75 85  

4 14 24 34 44 54 64 74 84  

3 13 23 33 43 53 63 73 83  

2 12 22 32 42 52 62 72 82  

1 11 21 31 41 51 61 71 81  

 a b c d e f g h  

• Eksempler: a2-a4 = 1214,   d6xc5 = 4635,   Sf3xe5 =6355,   b5xc6 e.p. = 2536. 

• For rokade gælder specielt: 0-0 = 5171 og 5878, 0-0-0 = 5131 og 5838. 

• Ved bondeforvandling skal tilføjes et 5. ciffer i parentes efter de øvrige 4 cifre således: 

• Forvandling til dronning  = xxxx(1) 

• Forvandling til tårn  = xxxx(2) 

• Forvandling til løber = xxxx(3) 

• Forvandling til springer = xxxx(4) 

• Eksempler: e7-e8(D) = 5758(1), f2-f1(L) =6261(3), a7xb8(T) med mat = 1728(2) 

2.3. Notering af partier 

Partierne noteres ned. Korrespondancen skal opbevares til 14 dage efter offentliggørelsen i 

Skakbladet af den afsluttede gruppe. TL kan på ethvert tidspunkt forlange korrespondancen tilsendt. 

2.4. Afsendt træk 

Et afsendt træk kan ikke ændres eller tilbagekaldes. 

2.5. Trækserie 

En spiller kan foreslå en trækserie, som i givet fald markeres ved at sætte tallet 0 foran det først 

foreslåede træk. Modstanderen kan afbryde den foreslåede trækserie hvor som helst, dog kun ved at 

vælge en anden fortsættelse end den, der er foreslået ham. Afbryder modstanderen trækserien, er 

afsenderen således kun bundet af sin trækserie indtil afbrydelsen. 

Eksempel: 

Hvid har besluttet at besvare sorts sidste træk 11.-, a7-a6 med 12.b4-b5 og vil foreslå fortsættelsen 

12.-, a6xb5 13. Talxa8, Lb7xa8 14. d2-d4. I talform bliver dette til: 11.-, 1716 12. 2425, 01625 13. 

1118, 2718 14. 4244. 

Sort vil imidlertid hellere spille 13.-, Dd8xa8, og svaret bliver derfor: 

12. 2425, 1625 13. 1118, 4818. 



 
 

 

2.6. Ved partiets afslutning 

Når et parti er færdigspillet, skal vinderen - ved remis hvid - senest 8 dage efter afslutningen meddele 

TL resultatet skriftligt. Gruppe og evt. klassenummer skal opgives ved indberetningen. 

Om eventuel afskrift se 2.9. 

En spiller, der opgiver et parti eller accepterer remis, skal underrette modstanderen herom. 

2.7. Uafsluttede partier 

Partier, som ikke er afsluttet i løbet af 18 måneder, kan af TL indkaldes til bedømmelse. 

2.8. En spillers udtræden 

Udtræder en spiller, skal modstanderen indsende afskrift af partiet samt diagram over slutstillingen 

til TL til bedømmelse. Er højst halvdelen af hans partier færdigspillede, regnes han dog som taber af 

samtlige partier i gruppen, uanset resultaterne i de færdigspillede partier. 

Udtræder en spiller uden gyldig grund, har han mistet sin præmieret og kan idømmes karantæne. 

En tavs spiller betragtes som udtrådt uden gyldig grund. 

2.9. Partiafskrifter 

Partiafskrifter skal indsendes til TL af deltagerne i 

• DM-klassen 

• Pokalfinalen 

• 1. division 

De spillede partier kan frit offentliggøres eller på anden måde anvendes af Dansk Skak Union. TL 

opbevarer partiafskrifterne i mindst 3 år. 

3. Betænkningstiden 

3.1. Betænkningstid 

Betænkningstiden er 3 dage pr. træk. Opsparet tid kommer senere træk til gode. Tiden beregnes ved 

almindelig subtraktion. 

Eksempel: Et træk modtages og besvares d. 1/8. 

Betænkningstid = 0 dage. 

Besvares trækket d. 4/8 er betænkningstiden 3 dage. 

Posttiden modregnes ikke i betænkningstiden. 

3.2. Poststemplets dato 

Poststemplets dato gælder som afsendelsesdato, medmindre afsenderen med kvittering for 

indleveringen fra Post Danmark godtgør, at afgivelse til forsendelse har fundet sted på et tidligere 

tidspunkt, i hvilket tilfælde kvitteringens dato lægges til grund.  

For kort, der afsendes i weekends gælder dog, at lørdag-søndag kun beregnes som én dag. 

Eksempel: Et træk modtages lørdag og besvares søndag. 



 
 

 

Betænkningstid = 0 dage. 

Besvares trækket derimod først mandag, er betænkningstiden 2 dage. 

Er poststemplets dato ulæselig, gælder afsenderens datoangivelse. 

3.2.1. For partier afviklet pr. fax eller e-mail gælder: 

• Et træk kan betragtes som modtaget dagen efter modstanderens afsendelsesdato 

• Weekend-reglen gælder ikke 

3.3. Tidskontrol  

Tidskontrol foretages normalt ved hvert 10. træk. 

3.3.1. Tidsoverskridelse foreligger, når en spiller har brugt flere end: 

• 30 dage og ikke afsendt sit 10. træk, 

• 60 dage og ikke afsendt sit 20. træk, 

• 90 dage og ikke afsendt sit 30. træk osv. 

• For trækserier gælder dog 3.3.2. 

3.3.2. Tidskontrol ved trækserie 

Omfatter en trækserie mindst ét af de træk (10, 20, 30 osv.), ved hvilke en eventuel 

tidsoverskridelse normalt skal konstateres, skal den eventuelle tidsoverskridelse i 

stedet konstateres ud fra det sidst modtagne træk i serien. 

Eksempel: 

En spiller modtager en trækserie for trækkene 10, 11 og 12. Accepterer han hele 

serien, kan han uden tidsoverskridelse anvende maximalt 36 dage. Accepterer han til 

og med træk 11, må han anvende maximalt 33 dage totalt før besvarelsen. 

3.3.3. Tidsoverskridelse medfører tab af partiet. 

3.3.4. Det er ikke lovligt at lade en modstander fortsætte et parti efter dennes 

tidsoverskridelse.  

Konstateres sådanne tilfælde, er partiet tabt for begge spillere. 

3.3.5. Indberetning til TL af tidsoverskridelse  

(i tilfælde af, at modstanderen ikke vil opgive partiet) skal være vedlagt nødvendig 

dokumentation for tidsoverskridelsen. 

3.4. Brug af mere end 14 dages betænkningstid 

Ønsker en spiller at bruge mere end 14 dage til et træk, skal han underrette modstanderen herom. Har 

en spiller ikke i 14 dage + posttid begge veje hørt fra en modstander, der ikke har varslet længere 

betænkningstid, skal spilleren gentage sit sidste træk til modstanderen. 

Er der ikke indløbet svar senest 7 dage efter gentagelsen, skal TL underrettes. TL retter henvendelse 

til den tavse spiller, og denne har tabt partiet, hvis han ikke omgående svarer såvel TL som sin 

modstander. 



 
 

 

Bruger en spiller mere end 14 dages betænkningstid til et enkelt træk uden at have underrettet sin 

modstander herom, og denne har sendt rykkerskrivelse, tillægges der spilleren 3 dages ekstra forbrugt 

betænkningstid. Bliver det nødvendigt for modstanderen også at rette henvendelse til TL, tillægges 

der yderligere 6 dages ekstra forbrugt betænkningstid. 

3.5. Beskadigede kort 

Kort, der beskadiges af postvæsenet og som derved bliver ulæselige, betragtes som bortkomne. 

Sådanne kort skal senest 3 dage efter modtagelsen tilsendes TL. 

3.5.1. Modtages et ugørligt eller ulæseligt træk, skal det straks meddeles afsenderen.  

Afsenderen af et ugørligt eller ulæseligt træk får tillagt 3 dages ekstra forbrugt 

betænkningstid, i gentagelsestilfælde 6 dages ekstra forbrugt tid. 

3.6. Ferie 

En spiller har ret til at tage indtil 35 dages ferie pr. år, regnet fra turneringsstarten. Ferien må gerne 

deles. I ferier er betænkningstiden standset for begge parter. 

3.6.1. En spillers ferie kan tidligst gælde 6 dage efter, at vedkommende har afsendt 

meddelelse herom til samtlige tilbageværende modstandere i gruppen. 

Eksempel: Kort om ferie afsendes d. 5/6. Første feriedag kan tidligst være d. 11/6. 

3.6.2. Påske. 

Tiden fra 20/12 til 31/12, samt fra tirsdagen før til tirsdagen efter påske, alle dage inklusive, er 

obligatoriske ferier for alle spillere. Er to spillere enige, kan spillet dog fortsættes i de obligatoriske 

ferier med 0 dages betænkningstid. 

3.6.3. Beregning af betænkningstid i forbindelse med ferier. 

Eksempel: Der er anmeldt ferie i tidsrummet 8/6-22/6 begge dage inkl. 

• Kort modtages den 7/6 og besvares den 10/6, betænkningstiden = 1 dag (7/6-8/6). 

• Kort modtages den 9/6 og besvares den 23/6, betænkningstiden = 0 dage (23/6-23/6). 

• Kort modtages den 5/6 og besvares den 25/6, betænkningstiden = 5 dage (5/6-8/6 + 23/6-

25/6). 

3.6.4. TL er bemyndiget til i undtagelsestilfælde at bevilge særorlov  

(f.eks. ved akut og langvarig sygdom og ved aktiviteter i forbindelse med job og skak). 

4. Afgørelse af tvister m.m. 

4.1. Tvistigheder og tvivlsspørgsmål 

Tvistigheder og tvivlsspørgsmål om forståelse af reglementet afgøres af TL, som ligeledes afgør de 

under turneringen forekommende protester vedrørende selve spillet. TL’s afgørelser skal parterne 

straks underkaste sig. TL afgør om partiet skal stilles i bero under sagens behandling. 

4.2. Usportslig optræden 

Både TL og KC kan advare en spiller der unødigt forhaler turneringens gennemførelse samt udviser 

en manglende forståelse af spillets karakter eller gør sig skyldig i usportslig optræden. Såfremt 



 
 

 

forseelsen er af alvorligere karakter eller ved gentagelsestilfælde kan såvel TL som KC straffe med 

bortvisning fra turneringen, og evt. idømme karantæne. 

4.3. Appel 

En af TL truffet afgørelse om fortolkning af reglementet og tvister i forbindelse med den skaklige 

aktivitet under turneringen kan - dog uden opsættende virkning - appelleres til KC. Denne afgørelse 

kan appelleres til Skaknævnet, idet partierne stilles i bero, for så vidt angår afgørelser om idømmelse 

af karantæne eller bortvisning, mens øvrige afgørelser ikke har opsættende virkning. 

I hvert led skal appel ske skriftligt senest 3 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren. 

Ved forelæggelse for Skaknævnet skal klagen ledsages af et depositum, hvis størrelse udgør det til 

enhver tid gældende unionskontingent pr. år for voksne. Såfremt klageren ikke får medhold i sin 

klage, tilfalder depositum unionen. 

4.4. Tilmeldelse 

4.4.1. Tilmeldelse  

kan ske via brev eller ved indbetaling af indskuddet på et giro-indbetalingskort. Tilmeldingen er først 

gyldig, når TL har modtaget indskuddet. 

Samtidig med tilmeldelsen skal foreligge: 

• Oplysning om tilknytningsforhold til Dansk Skak Union. (Gennem hvilken klub eller som 

enkeltmedlem), samt medlemsnummer. 

• Oplysning om i hvilken klasse spilleren ønsker at deltage og evt. dokumentation for 

kvalifikation til denne klasse. 

• Oplysning om spillestyrke i form af nærskakratingtal og evt. K-skakratingtal. 

• Oplysning om fødselsår og -dag. 

▪ For holdturneringen gælder, at tilmeldelsen skal ske klubvis med angivelse af hver 

enkelt holddeltagers spillestyrke i K-skak (ratingtal) eller i nærskak (ratingtal og evt. 

klasse). 

4.5. Information om turneringerne 

Information om turneringens gang m.v. gives i K-skakbladet, der er fælles for alle danske K-

skakturneringer. 

For holdturneringen angives endvidere spillernes brætnr. Når en gruppe er færdigspillet, meddeles 

det samlede resultat i K-skakbladet og Skakbladet. Eventuel indsigelse mod offentliggjorte del- eller 

slutresultater skal, for at blive taget til følge, ske til TL senest 14 dage efter offentliggørelsen. 

Eventuelle præmier tilsendes vinderne senest 3 uger efter offentliggørelsen i Skakbladet. 

 


