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Næste møder
9. januar. Foredrag
13. februar. Løserturnering
13. marts. Deltagernes egen aften. Vi tager alle 2 opgaver med
og viser på demonstrationsbrættet. Således foregik det
ved decembermødet, og nu gentager vi successen.
Definitioner
Maximummer
(3296, 3303). Se bilag til TD 39
Se bilag til TD 39 (kinesiske brikker)
Marscirce
(3299).
En slående brik vender før slaget udføres tilbage til sit udgangsfelt og udfører slaget derfra. Den slåede brik forsvinder fra brættet (som
i almindelig skak). Udgangsfeltet defineres på samme måde som i
circe. En hvid konge udfører altså slag fra el. En hvid bonde
går til 2.række på samme linie og slår derfra. En hvidt tårn på
hvidt felt går til hl osv. Står en brik allerede på sit udgangsfelt, slår den som sædvanligt. I 3299 står Kc7 således ikke i
skak fra Tc8. Kel kan ikke gå til dl eller d2, da disse felter
dækkes af den hvide konge. Hvid kan spille Kc7 til b6, b7 og
d7, men ikke til b8 eller d8 (skak med Tc8 på a8) eller d6 (skak
med Lh6 på f8). Kc7xTc8 er ikke tilladt, da det ikke er i overensstemmelse med slagreglerne. Og Kc6 går ikke på grund af skak
med BbS på b7. Reglerne er simple, men n~get uvante, så det gælder om at holde ørerne stive i munden.
Re f l.e
xmat: (3301, 3302).
En selvmat, hvor både hvid og sort_skal
gøre mat i et træk, når dette er muliot.
Begynder hvid med 1 c8T i 3301, trækker sort 1 - Sf6, og hvid
skal trække 2 Th8*· Men hvis sort trækker 1 - LxgS, spiller hvid
2 Le7, og nu skal sort trække 2 - Lxe7*
Be ro l i n ab on de (3302).
Opfundet af E.NebeI:"_ID_Cl,nn
i 19.~_§__.
Den
triE-kke-r
-diagonal.
t I men slår lodret. BBg7
i 33o2 kan flytte til e5, f6 og h6. Stod der en hvid nrik på g6,
kunne berolinabonden slå den. En berolinabonde kan slå en anden
berolinabonde en passant, men det er jo ikke aktuelt i 3302. Forvandling sker på sædvanlig måde, når berolinaen er nået frem til
sidste række.
Skak.opgaveri radioen
Det er tanken, at der fremover også skal være skakopgaver i
radioens skakudsendelser. Efter planen bliwer det første gang
den 8. januar 1986,
Skak.bladet
Deltag også i Skakbladets løserturnering, selv om du kun har
tid til at sende få løsninger ind. Den plads, der er til rådighed for opgaveskak, er afhængig af interessen for denne, og den
kan bl.a. ses af løserlistens længde.
Leo,

Pao,

Vao

(3300).

Er Thema Danicum udeblevet?
Hvis du ikke har fået nr. 41 af Thema Danicum, er det sikkert
fordi, du ikke har betalt kontingent/abonnementsafgift. Skynd
dig at få afregnet med kassereren.

