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Sag nr. 209 
 
 
Orla Eilegaard Jørgensen (klageren) har ved mail af 5. oktober 2019 indgivet sålydende klage til Skaknæv-
net: 
 
“......  
 
Jeg indbringer hermed klage over KSU's strakseksklusion af mig vedr. fremtidige skakturneringer i 1. HK. 
Jacob Carstensen begrunder udelukkelsen med en "skjult lydoptagelse" som jeg skulle have foretaget under 
KSU delegeretmødet d. 27. september, 2019. 
Jeg har absolut ikke foretaget en sådan lydoptagelse. 
Hvis jeg havde gjort det ville det ej heller have været ulovligt. 
Jeg anmoder Skaknævnet om at lynbehandle sagen og pålægge Jacob Carstensen at annullere eksklusio-
nen. 
Jeg vil gerne kunne spille med i KSU's dagturnering som starter allerede mandag d. 7. oktober, 2019. 
 
.....” 
 
Den påklagede afgørelse er meddelt klageren ved sålydende mail af 5. oktober 2019 fra Jacob Carstensen, 
Københavns Skak Union: 
 
“......... 
 
Til Orla Eilegaard Jørgensen: 
Københavns Skak Unions bestyrelse mener, at du har udvist upassende adfærd ved, at foretage en skjult 
lydoptagelse af KSUs delegeretmøde 27. september 2019. 
 
Du er hermed uønsket som deltager og tilskuer i turneringer arrangeret af Københavns Skak Union fra 5. 
oktober 2019 til og med . Dagturnering 4KSUs  de snart kommende:Altså for eksempel  .2019. december 31
2019 og KSUs holdturnering. 
 
Vi henviser til: 
Reglement for DM og Koordinerede turneringer, 4.1.3 Øvrige bestemmelser 
§ 28 Udelukkelse af spiller: Turneringsarrangøren har ret til at nægte en spiller deltagelse i turneringen. 
Vedtaget på HB-mødet 25. august 2019. 
 
Københavns Skak Unions bestyrelse, 5. oktober 2019. 
 
......” 
 



Idet vedtagelsen af § 28 ikke fremgik af den version af Skakhåndbogen, der var tilgængelig på DSU’s hjem-
meside ved indgivelsen af klagen, blev spørgsmålet om vedtagelsen og indholdet af bestemmelsen forelagt 
for Jacob Carstensen, der herefter har sendt en gengivelse af det oprindelige forslag til § 28 og referatet af 
drøftelserne herom på hovedbestyrelsesmødet den 25. august 2019. 
 
Det fremgår heraf, at det oprindelige forslag var formuleret således: 
 
“......... 
 
Forslag til rettelser/ tilføjelse til skakhåndbogens afsnit 4.1.3 Øvrige bestemmelser. 
 
...... 
 
§ 28 Udelukkelse af spiller 
Turneringsarrangøren har ret til at nægte en spiller deltagelse i turneringen 
 
.......” 
 
I referatet fra hovedbestyrelsesmødet den 25. august 2019 hedder det herom: 
 
“...... 
 
15. Forslag til div. ændringer af Skakhåndbogens afsnit 4.1.3 (8. HK) 
 
..... 
 
Forslag 4: 
PR redegjorde for forslaget. 
NSL foreslog, at ”ret til” udskiftes med ”mulighed for”. Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
......” 
 
På forespørgsel fra Skaknævnet om, hvorvidt § 28 tillige skulle gælde for holdturneringen, har Jacob Car-
stensen over for Skaknævnet udtalt følgende: 
 
“..... 
 
Københavns Skak Unions holdturnering har sit eget reglement, som fastsættes af KSUs bestyrelse: 
 
...... 
 
I punkt 2b henvises til at afgørelser kan træffes i henhold til FIDEs regler for skak eller Reglement for DM og 
koordinerede turneringer. 
 
I forvejen følges egnede dele af Reglement for DM og koordinerede turneringer fx vedr. udeblivelser, ka-
rantæne, kandidatresultater og ikke mindst rating fx 4.5.4.2. 
 
Vi har således også integreret den nye § 28 i stykke 8d. 
 
........” 



 
I det af Jacob Carstensen medsendte turneringsreglement er punkt/stykke 8d sålydende: 
 
 
“..... 
 
Desuden har KSUs bestyrelse mulighed for at nægte en spiller deltagelse jvf. §28 i Reglement for DM og ko-
ordinerede turneringer 
 
.......” 
 
Denne klagesag er gebyrfri, jf. lovenes § 9, 6. afsnit. 
 
Skaknævnets bemærkninger og resultat: 
 
Ifølge Dansk Skak Unions love pkt. 1.1.3 henhører det under hovedbestyrelsen (HB) at fastsætte reglemen-
ter for unionens turneringer, jf. også lovenes § 7. 
 
Det kan efter det oplyste lægges til grund, at der under møde i HB den 25. august 2019 er truffet beslutning 
om at indføre § 28 i reglementet, hvorefter en turneringsarrangør kan nægte en spiller deltagelse i en tur-
nering. 
 
Denne bestemmelse findes at kunne danne grundlag for den af Københavns Skak Union trufne beslutning 
om at udelukke klageren fra deltagelse i de pågældende enkeltmandsturneringer. 
 
Det må anses for ønskeligt, om sådanne regelændringer straks gøres tilgængelige ved offentliggørelse der, 
hvor den slags informationer i øvrigt er tilgængelige, herunder i den elektroniske udgave af Skakhåndbogen 
på DSU’s hjemmeside. 
 
Der ses imidlertid ikke at gælde særlige regler for sådanne reglers ikrafttræden, hvorfor reglen må anses for 
at være trådt i kraft ved beslutningen på HB-mødet den 25. august 2019. 
 
Bestemmelsen, der må antages at skulle henhøre under turneringsreglementets afsnit for DM og koordine-
rede turneringer,  findes derimod ikke at kunne begrunde en udelukkelse fra en spillers deltagelse i holdtur-
neringen. 
 
For så vidt angår det oplyste om, at § 28 er indføjet i reglementet for holdturneringen under Københavns 
Skak Union, bemærkes, at det ifølge DSU’s love pkt. 1.1.20.2 henhører under hovedkredsene at stå som ar-
rangør af holdturneringer. 
 
Det fremgår ikke nærmere af DSU’s love, hvilke beslutninger en hovedkreds kan træffe til varetagelse af 
denne opgave. 
 
Det henhører selvsagt under hovedkredsens opgaver at regulere de praktiske regler med hensyn til afviklin-
gen af holdturneringen, herunder med hensyn til gruppeopdelinger, spilletidspunkter mv. 
 
En regel om begrænsning af visse fuldgyldige DSU-medlemmers deltagelse i holdturneringen må imidlertid 
efter Skaknævnets opfattelse anses for at ligge ud over de opgaver, der er tiltænkt hovedkredsene i hen-
hold til DSU’s love. 
 



En sådan begrænsning af et medlems rettigheder med hensyn til deltagelse i holdturneringen under DSU og 
af de enkelte klubbers adgang til at stille hold findes ikke at kunne besluttes uden udtrykkelig hjemmel i 
DSU’s love. 
 
For så vidt angår spørgsmålet om klagerens adgang til turneringerne som tilskuer bemærkes, at der ikke i § 
28 eller i øvrigt ses at være hjemmel til på forhånd at træffe afgørelse om at udelukke en person fra at være 
tilskuer under afviklingen af en turnering. 
 
Det må antages at henhøre under arrangørens beslutning under turneringen at tilkendegive over for tilsku-
ere, om deres tilstedeværelse måtte være uønsket. 
 
Den indgivne klage tages herefter delvist til følge som nedenfor bestemt. 
 
Herefter 
 
bestemmes: 
  
Den af Københavns Skak Union trufne afgørelse om udelukkelse af Orla Eilegaard Jørgensen som deltager i 
enkeltmandsturneringer arrangeret af København Skak Unions fra 5. oktober 2019 til og med 31. december 
2019 stadfæstes. 
 
Den trufne afgørelse om udelukkelse af Orla Eilegaard Jørgensen fra deltagelse i holdturneringen erklæres 
ugyldig. 
 
Den trufne afgørelse om på forhånd at udelukke Orla Eilegaard Jørgensen fra at være tilskuer under turne-
ringerne erklæres ugyldig. 
 
 
Martin Stampe Noer                                        Peter Roesen                                           Michael D. F. Sørensen  
 


