
Forslag til HB om udfasning af brug af spillende kampleder. 
  

Baggrund; I divisionsturneringen skal der i matcherne anvendes en kampleder, som helt naturligt ikke 
samtidig også kan deltage som spiller i kampen. Det har dog været kutyme gennem en længere årrække, at 
klubberne kan få dispensation til at anvende spillende kampleder, i denne sæson har det været tilfælde i 
alle grupper på nær skakligaen. 

I divisionsturneringsudvalget mener vi at det er uheldigt, at vi anvender spillende kampledere. Overfor 
omverdenen - medier, sponsorer m.m. -  ser det mistænkeligt ud, at en af deltagerne i kampen samtidig er 
dommer i kampen, og samtidig vil en spillende kampleder kun i begrænset omfang kunne udøve sit hverv 
mens vedkommende er fordybet i sit eget parti. 

Derfor forslår vi at klubberne som deltager i divisionsturneringens underrettet om følgende; 

Fra opstart på sæsonen 2018-19 er det ikke længere muligt at anvende spillende kampledere i skakligaen og 
1. division. 

Fra sæsonen 2019-20 vil der ligeledes heller ikke være mulighed for at anvende spillende kampledere i 2. 
division. 

Alle nyoprykkede hold til 2. division vil dog have mulighed for at få dispensation fra reglen i den 1. sæson i 
divisionsturneringen 

 

Konkret ændres ordlyden i § 12 f 

§ 12 f 

f. Dommere  
Hver klub udpeger en dommer, der skal lede den kamp, som afvikles på klubbens hjemmebane. Dommeren 
skal have licens som IA (International Arbiter), FA (FIDE arbiter) eller have dansk dommer/kamplederlicens 
og må ikke selv spille. Når flere kampe afvikles samme sted, kan arrangøren udpege flere dommere, som 
alle skal have dommerlicens. Inden kampen må starte, skal holdlederne notere holdets spillere på 
resultatkortet.  
Dommeren skal dømme kampen efter “Instruks for dommere i Dansk Skak Unions divisionsturnering” 
således som den foreligger i Skakhåndbogen. 

 
Til 

f. Dommere  
Hver klub udpeger en dommer, der skal lede den kamp, som afvikles på klubbens hjemmebane. Dommeren 
skal have licens som IA (International Arbiter), FA (FIDE arbiter) eller have dansk dommer/kamplederlicens 
og må ikke selv spille. Når flere kampe afvikles samme sted, kan arrangøren udpege flere dommere, som 
alle skal have dommerlicens. Inden kampen må starte, skal holdlederne notere holdets spillere på 
resultatkortet.  
Dommeren skal dømme kampen efter “Instruks for dommere i Dansk Skak Unions divisionsturnering” 
således som den foreligger i Skakhåndbogen. 
Fra opstart på sæsonen 2018-19 er det ikke længere muligt at få dispensation til at anvende spillende 
kampledere i skakligaen og 1. division. 
Fra sæsonen 2019-20 vil der ikke være mulighed for at få dispensation til at anvende spillende kampledere i 



2. division. 
Alle nyoprykkede hold til 2. division vil have mulighed for at få dispensation fra §12f og anvende ”spillende 
kampleder”i den 1. sæson i divisionsturneringen. 

 

  

Hvis der er hovedkredse i Danmark hvor udfasningen af brugen af spillende kampledere er et problem, så 
vil vi anbefale hovedkredsene at afholde nogle kampleder- eller turneringslederkurser i løbet af foråret. 

  

Divisionsturneringsudvalget. 

 


