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Hermed forslag vedr. ”Ungdoms Hold-DM” – forkortet ”U-Hold-DM” i forlængelse af drøftelser på HB-

seminarer november 2013 og november 2014 samt på HB-møder. Nedenfor følgende afsnit: 

1. Kort om Ungdoms Hold-DM (U-Hold-DM) 

2. Vedr. økonomien i Ungdoms-Hold-DM 

3. Konkret formuleret forslag til Skakhåndbogen 

1. Kort om Ungdoms Hold-DM (U-Hold-DM) 

Formålet med dette forslag er at etablere et DM-stævne for ungdomshold som afløsning for det tidligere 

Juniorholdstævne, som blev afholdt på Tjele Efterskole og som er defineret i Skakhåndbogens afsnit 5.5 

”Reglement for Dansk Skak Unions Juniorholdturnering”. 

I korthed baseres U-Hold-DM på følgende principper og intentioner: 

 Der spilles med ungdomshold á 4 spillere (P+D sammen). 

 Der spilles i 2 aldersrækker – hhv. U10 og U14. 

 Ungdomshold tilmeldes af og stiller op for en hovedkreds. 

 Der er fri tilmelding for ungdomshold til U-Hold-DM. 

 Hvert hold vælger selv sit holdnavn. 

 Spillerne behøver ikke være medlem af DSU for at deltage i stævnet. 

 Hver hovedkreds har én friplads (indskud dækket) i hver aldersrække. 

 U-Hold-DM afholdes som et 1-dags hurtigskakstævne. 

 Alle spillede partier i U-Hold-DM rates med dansk hurtigskakrating. 

 I hver aldersrække spiller alle tilmeldte hold i én stor Monrad/Schweizer-gruppe efter brætpoint. 

 Termin: Udvalget foreslår en lørdag i januar. Alternativt kunne det være en lørdag i marts/april eller 

i oktober/november – skal drøftes i HB. 

Mht. konceptet er det tanken at U-Hold-DM tilbyder de samme fordele som Ungdoms-GP mht. at være 

attraktive for og tiltrække unge spillere, som (endnu) ikke er medlemmer og aktive i klubber.  

2. Vedr. økonomien i Ungdoms-Hold-DM 

Økonomien i U-Hold-DM baseres på brugerbetaling, således at alle deltagende hold betaler indskud. DSU 

giver dog tilskud, således at hver hovedkreds har én friplads i hver aldersrække, som hovedkredsen råder 

over efter eget valg. DSU giver endvidere et tilskud til afholdelsen af U-Hold-DM. Dette tilskuds størrelse 

besluttes af HB. 

Alle rejseomkostninger afholdes af deltagerne selv, eventuelt med tilskud fra hovedkredsen, som den 

enkelte hovedkreds måtte beslutte. 



3. Konkret formuleret forslag til Skakhåndbogen 

Forslag til nyt afsnit i Skakhåndbogens Afsnit 5.5 ”Reglement for Ungdoms-Hold-DM” 

Tidligere afsnitstitel: ”Reglement for Dansk Skak Unions Juniorholdturnering”. 

§ 1.  Stævnets navn og afholdelse  

Stævnets navn er Dansk Skak Unions Ungdoms-Hold-DM (i kort form U-Hold-DM). Stævnet afholdes hvert 

år en lørdag i januar. 

Stævnet afholdes i to aldersrækker, hhv. U10 og U14, idet spillerne på hvert hold højst må fylde hhv. 10 år 

og 14 år i året for afholdelsen af stævnet. 

Ungdoms-Hold-DM skal annonceres i DSU’s Turneringssystem og Kalender af arrangøren senest 3 måneder 

før stævnets afholdelse. Resultaterne skal registreres i Turneringssystemet og rates med dansk 

hurtigskakrating. 

Arrangøren udpeges af DSU. 

§ 2.   Deltagelse i stævnet  

Hver hovedkreds tilmelder hold i de to aldersrækker. Der er fri tilmelding. 

§ 3.  Rejseudgifter  

Ungdoms-Hold-DM er baseret på brugerbetaling således at hvert hold betaler indskud og egne 

rejseudgifter m.v. Det er op til den enkelte hovedkreds, om der skal gives tilskud til nogle deltagende hold 

fra hovedkredsen. 

§ 4. Placering og Præmier  

Dansk Skak Union udsætter præmier i form af medaljer til spillerne til de 3 bedst placerede hold i hver 

aldersrække. Placeringen afgøres ved brætpoint, derefter matchpoint, og ved fortsat ligestilling indbyrdes 

kamp; er denne endt uafgjort vægtes resultatet på bræt 1 højest, derefter bræt 2 og så fremdeles. Ved 

fuldstændig ligestilling deles placeringen. 

§ 5.  Turneringsform og Spilletider  

Turneringen spilles som hurtigskak i en Monrad/Schweizer gruppe for hver aldersrække. 

U-10 spiller med 15 min. pr. spiller til hele partiet + 5 sek. pr. træk (alternativt 20 min. til hele partiet, hvis 

der ikke forefindes digitale skakure). Der spilles 7 – 9 runder (vælges af arrangøren). 

U14 spiller med 20 min. pr. spiller til hele partiet + 5 sek. pr. træk (alternativt 25 min. til hele partiet, hvis 

der ikke forefindes digitale skakure). Der spilles 5 – 7 runder (vælges af arrangøren). 

Der spilles efter DSU’s regler for hurtigskak, med den undtagelse at ulovligt træk først fører til tab ved det 

2. ulovlige træk af spilleren i et parti. 



Alle grupper rates i DSU med dansk hurtigskakrating. 

§ 6.  Holdene  

Holdene består af 4 spillere, som opfylder alderskriteriet for den aldersrække, holdet stiller op i. Dvs. ingen 

spiller på hhv. U10 og U14 hold må fylde mere end 10 år hhv. 14 år i året for stævnets afholdelse. 

Der spilles ikke i drenge- og pigerække – holdene er blandede hold. 

§ 7.  Regler for tilskuere, trænere og forældre  

Der henvises til Skakhåndbogens afsnit 4.3.5.6, idet der gælder de samme regler som for tilskuere, trænere 

og forældre ved Ungdoms-DM. 

 


