Bilag til THEMA DANICUM nr. 71, juli 1993.
ORIGINALAFDELINGEN

Der er matændringer i 5634, men måske kan den hvide
konge udnyttes bedre? Blændende tematik i 5635, hvor det drejer sig om hvide linier. I
5636 går forførelsestræk og forførelsens trussel igen i løsningen. Krydsvalve og fortsat
forsvar i 5637. Hvidt tårn står i vejen 5638, så hvor skal man stille det. 5439 indbyder jo
ligefrem til.., ja hvad til? I5640 finder vi temaet fra hurtigkompositionsturneringen i Bonn:
Samme mattræk efter parvise sorte forsvar. Der er stille trussel i 5641. 5642 og 5644 er
sikkert vanskelige, men det er umagen værd, og jeg har jo før taget fejl. Hvor mange
modelmatter er der i 5643? Bemærk sammenhæng mellem skinspillet 1 - Lll/Sc2 og
løsning i 5645. Der er vist ikke nogen egentlig tematik i 5646, men et par gode varianter.
I5647 bør indholdet vurderes i forhold til det spinkle materiale. En ny opgave opstår efter
hvids første træk i 5648. Lille ændring - stor virkning i 5649. Det løsthængende tårn i
5650 provokerer. Fine forførelser i 5651 og nogle rigtig flotte varianter i 5652-5653. der
måske er vanskelige at få øje på. I 5654 er der kun 1 variant, og med sD på brættet må
den nødvendigvis være noget forceret. Der er noget, der tyder på halvbindinger i 5655 og
5658. Prøv med ord at beskrive de to analoge løsninger i 5656! Der er humor i 5657 og
5659. I 5660 er der skinspil i begge duplex-løsninger, hvilket i sig selv er usædvanligt.
AUW i 5661? Interessant dualforhindringsspil i 5662. Enkel ide og enkel udførelse i 5663
og 5664. Det er en vanskelig ide, forfatteren forsøger sig med i 5665, men det ses vist
også af stillingen. Hvad mener løserne om sort 1. træk i 5666? Man bør notere sig det
cykliske spil i 5667. 5668 viser, at der faktisk kan ske meget i løbet af 7 træk, men hvad
sker der egentlig? Meget original ide i 5669. men der frygtes det værste mht. korrektheden.
-5670 er en lille appetitvækker fil de 4 øvrige seriehjælpematter. Idealmatter t 5671. Alle
skal løse 5672, ellers går man glip af meget! Duplex i S-H# er sjældent, men ses i 5673.
Der er mange logisk sammenhængende trækfølger i 5674, men mere derom i forbindelse
med løsningen. En sammenligning med en tidligere opgave i TD falder ud til 5675's fordel.
Erindrer løserne hvilken? I 5676 bliver en sort bonde lammet, hvis den slås tilbage til 8.
række. Pladsveksel-circe er forklaret i bilaget til TD 69. 5677 viser interessante
muligheder med Anti-circe, der ligeledes er forklaret i løsningskommentaren til 5389 i TD
69. Se også 5522, hvor løsningen findes på side 163 i dette nummer. Det er ikke nok, at
Te4/Lf4 neutraliseres i5678, for nye linier åbnes samtidigt - en spændende afslutning på
originalopgaverne.
Computertestede (+C) er ikke: 5649, 5669, 5673-5674 og 5676.

MØDER I KLUBBEN
torsdag den 16. september
torsdag den 1.:/-.oktober (Se også TD72).
Vi mødes hos AS-04 i Medborgerhuset, Blågårds Plads 3, 3. sal. lokale 302, 2200
Københan N, med start ca. kl. 19.30. Alle er velkommen.

Meddelelse fra bestyrelsen!
På generalforsamlingen i april måned trådte Holger Helledie ud af
bestyrelsen. Erik Hansen var så venlig at overtage hans plads.
I samme moment meddelte Holger, at han grundet stort arbejds
pres i forbindelse med sit arbejde så sig nødsaget til at frasige
sig jobbet som faglig redaktør på TREMA DANICUM med virkning fra
medio 1994.
Det var naturligvis med stor beklagelse vi modtog denne
meddelelse, men helt uventet var den nu ikke, for vi må jo
konstatere, at Holger næsten sad på alle poster i forbindelse med
vort blad. Således var han løsningsredaktør, tog sig af origina
lopgaverne, forsendelse af bilagseksemplarer, fejl og rettelser,
bibliotekar, solgte bøger og blade - alt dette udover det at
redigere bladet! Yderligere er der den store korrespondance med
problemister i ind- og udland.
Det er selvsagt alt for meget for en person, vi må ikke glemme
at det er ulønnet arbejde, og at konerne ofte ikke finder sig i
konstant at blive glemt, eller gemt til bladet er færdigt.
Alt dette taget i betragtning har vi i bestyrelsen snakket om
at delegere arbejdet med bladet ud på flere hænder. Således kunne
vi tænke os
- en løsningsredaktør,
- en person, der tog sig af f.eks. originalopgaverne
2# og 3# og n#,
- en person til originalopgaverne H#, S# og fantasiopgaver,
- en der vil påtage sig at sende bilagseksemplarer.
Vor formand fortsætter med hjernevrideren og titeldiagrammet.
Kaare har fået biblioteket, og Leif skal fremover stå for salget
at bøger og blade. Endvidere vil Steen tage sig af dommene til de
løbende turneringer - skrive til dommere osv.
Nu må vi jo se i Øjnene, at ikke alle job kan udfyldes af hvem
som helst. Således løsningsredaktøren, det kræver selvsagt en
person med stor indsigt i problemterminologien.
Vi beder nu vore medlemmer melde sig til assistance. Vi må jo
konstantere at vi er temmeligt dårligt stillet, hvis vi ikke kan
finde egnede afløsere til Holgers store arbejde, og det skulle jo
nødigt bevirke at vi må nedsætte sideantallet.
På bestyrelsens vegne
LEIF SCHMIDT

Kommentar: Med et varsel på lidt mere end et år mener jeg at have givet bestyrelsen en rimelig chance for
at finde en løsning på bladets fremtid. Med ovennævnte forslag til en struktureret arbejdsdeling mener jeg, at man
er godt på vej. Måske finder potentielle emner det rent fagligt svært at påtage sig arbejdet, men man bliver fanget
af det, og man vokser med opgaven. Det er den erfaring, jeg har gjort. Ingen er uundværlig.
Når det er sagt, mener jeg, at vi i DSK i langt højere grad bør afklare vor holdning til, hvad vi vil med bladet.
Har bladet det indhold, som læserne ønske? Er det alt for svært tilgængeligt for nye medlemmer? Skal det være
et internationalt anerkendt tidsskrift? Hvordan får vi fat i nye medlemmer? Skal bladet stadig være langt dyrere
end alle andre opgavetidsskrifter eller tror vi på flere medlemmer ved en lavere pris? Hvilken service skal vi yde
udenlandske bidragsydere? Måske var det en ide med en lille læserundersøgelse! .. Holger Helledie.

