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DSKs møder
Disse afholdes i Brønshøjs Skakforenings lokaler , Tuxensvej 2,
Brønshøj den 2. torsdag i hver måned i vinterhalvåret. MØderne
starter kl. 19.30 med almindelig hyggesnak,
og det egentlige
program kl. ca. 20. FØlgende møder er fastsat:
8. januar

Jan Mortensen viser opgaver fra FIDEs pro
blemkonunissions møde i Paris 1986

10. februar

Deltagernes eget program. Vi tager alle en
eller flere opgaver med og viser frem. Det kan
være vore egne opgaver eller nogle, vi har set
og synes om - eller det modsatte!

10. marts

Løserturnering. Der vil være 3 afdelinger, hver
omfattende 6 opgaver, der udleveres på diagram.
Den ene afdeling vil være meget let, den anden
middelsvær og den tredie vanskelig. DSK udsæt
ter bogpræmier. Vi opfordrer til talrigt
frenunøde og tag gerne.en gæst med. I hvert fald
i den lette afdeling skulle alle have en chance.
GENERALFORSAMLING. Dagsorden vil fØlge i Thema
Danicum nr. 46

9. april
FIDEs permanente

kommission

for skakkornpositioner

har holdt sit 29. møde i Fontenay-sous-Bois, en forstad til Paris,
i juli 1986. Vedlagt findes protokol fra mødet.
Titler
Hannu Harkola, der var sekretær ved sidste FIDE-problemkornmissions
møde ( og ved mange tidligere møder) har udarbejdet en liste over
de af konunissionen uddelte titler. Listen, der er på 8 sider, kan
rekvireres af interesserede hos Jan Mortensen. Listen omfatter
følgende afsnit:
FIDE stormestere

for skakkomposition.

!alt 20 - Ingen danske

FIDE internationale mestere for skakkornposition. !alt 110.
Følgende danske er med (årstallet er året for tildeling af titlen)
1973
1976

Knud Hannemann (+) - Lars Larsen
Walther Jørgensen

Æresrnestere for problemskak
Ingen danske

(uddelt første gang 1986). Ialt 3.

Internationale dommere for problemskak. Ingen antal angivet, men
der er mange, for mange til at jeg kan tælle dem fejlfrit.
1956

Walther JØrgensen, K.A.K.Larsen (+),
O.G,Lauritzen (+), V.RØpke (+),
P.Rasch Nielsen (+)

1959

Lars Larsen

1977 Arthur Madsen (+), Jan Mortensen,
Rud. Prytz (+J

Internationale løserstormestere. !alt 4 - ingen danske
Internationale løsermestere. !alt 16 - ingen danske
Verdensmestere i skakløsning. Hvert år siden 1977 for hold.
Fra og med 1983 desuden individuel.
Internationale holdkampe for skakkompositioner. !alt 5, hvoraf
de 2 første var uofficielle. De 3 sidste er WCCT-turneringerne;
den sidste af disse er endnu ikke afsluttet.
Rettelser til Chess Tattoo Revisited
Foruden de af Lars Larsen påviste fejl (i anmeldelsen side 117
TO 451 har vi følgende, oversendt af Teppo Måntta, hvis navn
er blevet stavet galt 2 steder i bogen (s. 105 og 106). Også
Tapani Tikkanens fornavn er stavet forkert i forfatterregiste
ret side 110, og hans dØdsdato skal være 1985-06-29.
1033 (Kraemerl
truer også 2 Dg2+ Kel 3 Sd3+: Kdl 4 Dc2#
1039 (Chlubnal
truer også 2 Ld7!
1051 (Kutzborski
trykfejl: 1 SdS!(Ikke 1 Sf5)
1054 (Schneiderl
BilØsning (gælder også FIDE album 19l11-73,447):
1 Kc7 tr 2 Ld3+ Kxd5 3 e4T •.1 - Sg5 2 Kxb6!
.
1 Lxf5 2 Kc6! Ld7+ 3 Kxd7 Sf8+ 4 Kc6 5 Ld3*.
1061 (Kuznetsov &
BilØsninger: 1 Sc3 Tf4 2 f3 a5 3 Te5 Txe5 4
Kuzovkov}
Txd5 Txd5 5 Se2*· 1 Sed2 Te5 2 Sxe5 Tc7+
3 Tc6 Txc6+ 4 Sxc6+ Lxc6 5 Sf3*.
1079 (Rehml
BilØsning: 1 Sd7! tr 2 Sc7f. 1 - Kxa6 2 b7/
Tb4+/Tb6+ 3 Ta8+/Lxb4/axb6.
160 (Rudenkol
Løsningen side 95 er skrevet som om Bf4 sta
dig står på f5. Versionen med Bf4 er korrekt.
1 Tc2 Td4 2 Tc3+ Kxd2 3 Lxf4*, 1 - Ld4 2 Lxf4+
Kd3 3 Tc3f. 1 - Td5 2 Tf3+ Kd4 3 Sf5*• 1 - Ld5
2 Sf5+ Kd3 3 Tf3f.
s .106 (Rudenkol
hLe8 mangler i stillingen.
Udskrevne turneringer
Vi erindrer om følgende pladsbesparende symboler: A. Opgavens
art, evt. tema. B. Indsendelsesfrist. c. Maksimum antal opgaver
pr. forfatter. D. Antal diagrammer af hver opgave. E. Indsendel
sesadresse. F. Dommer. G. Præmier.
Scacco! 18. turnering. A. al 2* 1986. bl 3+ 1986-87. cl H2* 1986-87.
E. Rosario Notaro, prol. C. De Marco 12, I-80137 Napoli. Kuverten
mærkes 18° Concorso Scacco! F. al ? b} NA Macleod. c} G.Yacoubian.
G. a} 60000/40000/30000'
b-cl 50000/30000/20000 .ITL.
C.Goumondy. 2+, 3+, H2t. B. 1987-11-01. E, c. Goumondy, 3 rue
Championet• F 75018 Paris.
S.A.X.A. (Sociedade Amigos do Zadrez Arte) , et nyt selskab for
udbredelse af skakkornpositioner, ledet af prof. Belliboni, ud
skriver sin første internationale turnering fra S.Paulo.
A. al 2+. bl Hf ( rit trækantal). B. 1987-02-28. c. al 3. b) 3.
E. al Mr.Sergio Milward de Azevedi-Prais do Botafogo, 96/2507
CFP 22250 - Rio de Janerio-RJ Brasil. bl Prof. C.Belliboni, Rua
Clodomiro Amazonas 31/31-5. Paulo-SP-Brasil. F. a) C.Belliboni.
bl Dr. Mario C.H.Figueiredo. G. 25/10/5 uso.

III:"_~onc·orsoT·ematico Internazionale "Scacchi e Scienze !-Pplicate~
A. 2T,rned fØlgende tema. I forførelse og løsning spærres en
linie for en bundet sort brik. Sorts forsvar i de 2 faser består
deri, at denne brik frigøres. hvorved der tillades (som følge af
en anden sort svækkelse} en mat, der udnytter spærringen for den
nu frigjorte sorte brik. Temaeksempel: F. Alliney, L'Italia Scac
chistica 1984: Kh2 Dc2 Ta4 Te5 Lc8 Ld8 Sd3 Sf7 Bg6 Bh4 - Kg4 Dd4
Ta8 Ld7 Sb3 Ba7 Bf3 Bf5 Bg7 Bh5 Bh6 ••l Te3? f4 2 Sf2*· 1 - Lxa4!
1 Td5! f4 2 Lxd7t. 1 - Lxa4 2 Lxfs+. B. 1987-04-15. E. Dott.
Federico Alliney, Via Castellidardo, 3, I-35141 Padova. F. F. Alli
ney. G, 50000/30000/20000 ITL. Desuden 5 HO og 10 RO, der får
tildelt litteraturpræmie, bl.a. komplet serie af Scacchi e Scienze
applicate.

rv° Concorso Tematico :rnternazionale "Scaccki e Scienze Applicate".
A. 2+ med følgende tema. 2 forførelser med truslen A resp. B refu
teres af hhv. a og b. I forspillet besvares a med A og b med B.
I løsningen fremkommmer A og B igen som mattræk, men nu efter helt
nye sorte træk. Temaeksempel: V.A.Erochin, Sinfonie Scacchi~ti
che 1981: Ke6 Dh5 Te8 La6 Ld6 Sc2 Sg2 Bb3 Bc5 Bg5 Bh3 - Ke4 Tel
Te3 Le5 Bd4 Bf4 Bg7. 1. Sb4? tr 2.Lb7(A)+. 1 - d3! (a). 1 Sh4? tr
2 Dg6f (Bl. 1 - f3! (b). Forspil: 1 - d3(a) 2 Lb7t(A). 1 - f3(b) 2
Dg6+(Bl. LØsning: 1 Kf7 tr 2 Txes+. 1 - Kd5 2 Lb1+LA). 1 - Kf5 2
Dg6+(Bl.:B. 1987-04-15. E. F.G. Som forudgående udskrivelse.
Litteratur
Max Euwe, Urteil und Plan im Schach. 4.Auflage. 174 sider.
Walter de Gruyter, Berlin • New York 1986. Kart. 26 DEM
ISBN 3-11-010799-6
En række artikler, bragt i skakblade i 4 forskellige lande:
Skakbladet, DK, Caissa, D, British Chess Magazine, GB,og Schaak
mat, NL, er samlet og udvidet blevet til 1. udgave af denne bog.
Titlen på den hollandske original er Oordeel en Plan, men fak
tisk kom bogen på dansk (Bedømmelse og Planlægning, Dansk Skak
forlag, Aabybro, 1951) før den udkom i Holland. Den tyske over
sættelse har Kurt Richter sørget for, men både Richter og Euwe
er nu dØde og borte, så Rudolf Teschner står for denne udgave.
Bogen er ikke identisk med første oplag; ændringer er sket under
vejs, men Euwes pædagogiske evner kommer stadig tydeligt frem;
eksemplerne i bogen er klare og instruktive.
Dr. Max Euwe, Eine Auswahl seiner besten Partien. 2. Aufl. 160 s.
Walter de Gruyter, Berlin · New York 1986. Indb. 36 DEM
Bibliothe Caissa.
ISBN 3-11-010800-3
Euwe var skakspillets gentleman og en renlivet amatør. Alligevel
nåede han at blive verdensmester ved at besejre Aljechin i 1935.
Returmatchen i 1937 vandt Aljechin. 1970-78 var han præsident
for FIDE. Han døde 26 november 1981 som 80årig. Han var også en
fremragende skakskribent, se f.eks. den ovenfor anmeldte bog. Og
så hans åbningsværk er velkendt. Den foreliggende samling indehol
der 47 af Euwes partier. Redaktionen står makkerparret Richter/
Teschner igen for, men derudover er der bidrag af Petrosjan,
Botwinnik, Keres og O'Kelly. En oversigt over Euwes skaklige kar
riere med komplette tabeller over de vigtigste turneringer mang
ler heller ikke. Partierne er udførligt kommenterede og forsynede
med ofte flere diagrammer pr. parti.

John Nunn, Wie schlagt man Sizilianisch? 1. Auflage. 160 sider.
Walter Rau Verlag, DUsseldorf 1985. Kart. 24,80 DEM
ISBN 3-7919-0233-4
Mange af os problemister spiller også partiskak - med større eller
mindre held. Et solidt kendskab til åbningsteori er nødvendigt,
men hvem af os har tid til at erhverve os det? John Nunn har et
godt greb om sicilisansk mange forviklinger;han har vundet mange
partier for sort med åbningen og har skrevet en bog om dragevarianten. Med den foreliggende bog er det imidlertid de betrængte
hvidspillere, han kommer til undsætning. Han simplificerer sagen
ved efter 1 e4 es at anbefale 2 Sf3 og efter næsten alt derpå 3
d4 cxd4 4 Sxd4.
Nunn er også godt kendt blandt problemfolk. Han er en stærk løser,
der deltog i FIDEs holdløserturnering i Canterbury 1978 og opnåe
de næstbedste individuelle resultat. Han har også skrevet en bog
om, hvordan man løser skakopgaver.
Nigel Povah, Wie spielt man Englisch? 1. Auflage. 132 sider.
Walter Rau Verlag, DUsseldorf 1985. Kart. 19,80 DEM
ISBN 3-7919-0234-2
Åbningen 1 c4 stammer fra et korrespondanceparti London-Wien
1872-74 og er altså mere end 100 år gammel. Carl Carls fra Bre
men har med stort udbytte spillet åbningen; som hvid spillede
han udelukkende 1 c4, og han blev kendt som "Mister c2-c4".
Men også andre spillere har anvendt, blnadt hvidspillerne i de
79 partier ser man f.eks. Kortschnoj, Smyslov og Andersson.
Bogen er belyst med 133 diagrammer.
Eric Schiller, Wie spielt man Katalanisch? 1. Auflage. 96 sider.
Walter Rau Verlag, DUsseldorf 1986. Kart. 19,80 DEM
ISBN 3-7919-0249-0
Katalansk er en relativ ny åbning, der først blev populær efter
AVRO-turneringen i 1938. Bogen er bygget op pådden måde, at hvid
finder alle de informationer, han har brug for, for at kunne spil
le katalansk. Den, der vil finde et stærkt forsvar for sort, må
udsøge sig de varianter, der giver hvid de største vanskelighe
der. Fuldstændige partier findes ikke i bogen; varianterne slutter
efter 10-15 træk.
Esrno Ridala, Turniere, Taten und Erfolge. Die Laufbahn des
Grossmeisters Paul Keres. 2. Auflage. 116 sider.
Walter de Gruyter, Berlin • New York 1986. Indb. 29,80 DEM
ISBN 3-11-010812-7. Bibliothek Ca!ssa.
En oversættelse af en bog, der først udkom på finsk: 50 Paul
Keresin loistopeliå (19571. Ejendommeligt nok døde Keres også
i Finland, i Helsinki i 1975, kun 59 år gammel, på tilbagerejsen fra en sejrrig turnering i Vancouver, Canada. Bogen viser 51
partier og 10 partislutninger af Keres, begge dele med udførlige
kommentarer. Desuden 3 sider turneringsresultater og 13 turnerings
tabeller.
Bogen indledes med 9 sider om Keres skak.lige løbebane, og her
er heller ikke hans indsats indefor problemskakken glemt: Han har
komponeret mindst 150 opgaver og studier. En enkelt studie er
givet i notation: Kb7 Ta6 Be6 Bh6 - Kg8 Tal Ba5 Be7, Hvid vinder.
Den angives at være den mest kendte af Keres kompositioner og
benævnes "Keres-atombomben". Studien findes i øvrigt i det tykke
FIDE album 1945-55 som nr 1517 og også i adskillige andre antolo
gier.

Savelij G. Tartakover, Tartakowers Glanzpartien 1905-1930.
2. Auflage. 227 sider.
Walter de Gruyter, Berlin • New York 1968. Indb. 42 DEM
ISBN 3-ll-~10798-8. Bibliothek Ca!ssa
En tysk oversættelse ved Rudolf Teschner af en bog, der udkom i
Paris , 1953, med titlen: Tartacover vous parle. Xaver Tartakover
fødtes i Rostov/Don i Rusland i 1887 af østrigsk-polske forældre.
Han udvandrede i 1899 og boede fra 1924 til sin dØd i 1956 i
Paris. Han var jurist, men valgte at blive professionel skak
spiller og skribent. Bl.a. har han skrevet Die hypermoderne Schach
partie (19251 og et utal af et utal af artiklen i snart sagt alle
verdens skak.blade, Bogens 75 partier er kronologisk ordnet, star
tende med den beskedne B-turnering i Barmen 1905 og endende med
en international turnering i Liege 1930. Partierne er forsynet
med udførlige noter, så undertitlen: "desuden en usystematisk lære
bog i åbningsteori, slutspil og den almindelige strategi" ikke er
uberettiget.
Paul Schmidt, Schachmeister denken. 5. Uberarbeitete Auflage. 78 s.
Walter Rau Verlag, DUsseldorf 1985. Kart. 9,90 DEM
ISBN 3-7919-0101-X
Første udgave af denne bog udkom i 1949. Forfatteren døde efter
året 1984 i Allentown, USA, i en alder af 68 år. Han havde da
forlængst trukket sig tilbage fra turneringsskak. Han vandt Tysk
landsmesterskabet i 1941 efter omkamp med Klaus Junge, hvem bogen
er tilegnet in memoriam. Schmidt har haft den originale id~1at
lade både hvid og sort kommentere partierne. Ind imellem kommer
også en neutral kritiker til orde. Forfatterens mål er at gengive
spillers tankegang i partiforløbet så naturtro som muligt, hvad
så enten den er skak.lig eller psykologisk begrundet. I alt 14
partier er kommenteret på denne måde. Spillet af forfatteren selv
er kun en partislutning medtaget.
Jos~ R. Capablanca, Letzte Schachlektionen. 3. Uberarbeitete
Auflage. 62 sider. Walter Rau Verlag, DUsseldorf 1985. ~art.
ISBN 3-7919-0111-7
9,90 DEM
Originaludgavens titel er Last Lectures, oversættelsen er foretaget
af Werner Lauterbach. Forordet er skrevet af Olga Capablanca.
Bogen er skrevet for spillere af middel styrke, men det forhindrer
ikke, at også mere erfarne spillere kan lære noget af den. Efter
en 4 sider lang indledning behandler forfatteren, der jo var verdens
mester fra 1921 (sejr over Lasker} til 1927 (tab til Aljechin) en
række emner først og fremmest fra slutspillets omr.åde. Men der
findes også afsnit om spansk parti og brikkerne værdi.
Samuel Reshevsky, Meine Schachkariere. 2. Auflage. 210 sider.
Walter de Gruyter, Berlin • New York 1986. Indb. 39,80 DEM
ISBN 3-11-010797-X. Bibliothek Ca!ssa.
Originaltitel (amerikansk udgavel Reshevsky on Chess by Samuel
Reshevsky. Oversættelse: Rudolf Teschner. "Sammy• startede sin
skakkarriere i 1920, som Bårig vidunderbarn og han kan stadig fin
des i turneringssalene nu 65 år efter, f.eks. i Lugano og Reykja
vik 1985. Han emigrerede fra Polen i 1920,og hans barndom bestod
derefter af en række offentlige forestillinger i USA og Europa.
Bogens første (af !alt 80) parti stammer fra hans første optræden
i Vesteuropa, i Kerkaupalast i Berlin, og det næste parti blev spil
let få dage senere. Partierne er forsynet med mange noter og dia
grammer. Og ind imellem partierne findes mere underholdende stof.

Artikel fra stella polaris 4.årgang, nr. 4, december 1969,
side 90-92
Kilden til nr.2973 er 3 Pr, 3.TT Sinfonie Scacchistiche 1968.
aes 64s turneringer var han stødt på bategnel- ·
Jan llorten••n•
ser type Dawson, som var ukendt for ham, selv"
n.AS5l1'IliTIO!f
il'BJ&LPEllA'l'TER
llEDFLERE LØS
om han formodentlig er den person, der har aet
llI!fGER
fleat af Dawsons opgaver.
I L•• monde dea ecbeca, okt.1946, a.330, de
J.OUdot var i en rapport 1968 ogal imod an
finerede c.seneca de da ekaiaterende t7per ar
vendelsen af personnavne, aom han betegner •om
forgrenede bj•lpemattera Dawson, Jfeu.mann,
Oni
esoteriske og derfor afskrekker begyndere. Og
tiu og Bart.bel•~· Ban skelnede ogsl mellem
sl han foreallr et numerisk a7atea a.b.o, idet
bjelpeaat (aide direct) og bj•lpeselYlll&t
laide
ban ikke tager hensyn til forgreninger i mat
invera•) og omtalt• kombinationen heraf,duplex
trllkket. Bedoni bar udtankt dette system al
laide double). I Themea 64, jan.-lll&l'.1963,
•·
lerede i 196}.
450,gav Seneca igen en oversigt over disse tT
Jean Bertin udsendte en omfattende rapport i
per og oatalte desuden Grazar-bjmlpematten.som
1969. Denne dannede grundlaget for subkomaia
han betegner aide reciproque. Da denne i.kkeer
sionens afsluttende arbejde, og narvarende ar
en hjelpeaat, men en tora tor tantaaiakak, fo
tikel er også udarbejdet ved hjalp af denne.
rel<Ollmar
det noget malplaceret at medtage den
Bertin argumenterer heri for den fortsatte an
ne 1 en oversigt over hjælpematter. Et eksem
vendelse af personnavne, dog med tilføjelse af
pel er l21§.• Definitionen er, at der skal fin
Bedoni-OUdots numeriske designation. Ban ind
des en sædvanlig bjmlpematløsning med den eks
rømmer, at ban ikke altid kan buske betydning
tra finesse, at sort i sit sidste trek oga~
en at "H3i' lKardos 4/3)", men med etiketterin
skal kunne set.tehTid mat i et trek.
gen "B3i'l~ardos 4,1.2)" vil der ikke vare no
I Themes 64, jan.-mar.1964, a.520 definerede
gel>vanskelighed. Udteykket "Kardoa" er ikke
R.B<idonito nTe t7per af forgrenede hjmlpemat
uundvarligt1 men letter grupperingen af opga..
ter, som han kaldte Gussopulo og Bedoni. I det
verne efter t7per. Skinspil angives blot ved
næste nummer af samme tidsskrift (s.541) om
tilfejelaen af en asterisk lsom almindelig an- ·
døbtes sidstnævnte type til Kardos. Endelig er
vandt).
type Bernitz defineret af U,Castellari i Sin
Ved aubkommiasionena afsluttende møde i Var
fonie scaccbistiche juli-sept.1966, a.47,
na i lr lTkkedea det ikke at komme til enighed
Stadig i Themes 64, jan.-mar.1964 døbte Be
oa alle enkeltt.eder.Der forelagdes derfor to
doni Grazer-hjmlpeaatteni duplexform Banøao.
indb7rdea noget afvigende forslag henholdsvis
fra majoriteten og minoriteten. FlDE-komaisai
Ved FlDEs problemkommiaaionamøde 1966 fore
onen vedtog førstnævntes forslag, der bandl7slog den franske delegerede A.Lapierre, at an
aer anvendelsen af personnavne og anbefaler
erkende dette 97stem officielt. Til behandling
det numeriske s7stea ta.b.c.d) med benTttelae
af spørga~let nedsattes en subkommisøion, be
af 0 som første ciffer i tilfmlde af skinspil
stående af A.Lapierre, J.llortensenog G.Påros.
eller hvis hvid trekker først. Efter minorite
Efter Lapierres død indtrådte J.Bertin i ste
tens forslag kunne systemet med personnavne an
det. Karts 1967 udsendte jeg et oplmg til sub
vendes fakultativt og i de numeriske betegnel
kommisaionens medlemmer, hvori jeg anførte en
ser forkortes alle de cifre val<fra højre si
rakke argumenter imod det franske forslag• Af
de, der er l.
de 15 mulige t7per af forgrenede totrækshj•l
pematter var kun 7 navngivet, mens f.eks. sy
Til 7derligere t7deliggørelae bringer vi 12
stemet i ~
intet navn havde. Anvendelse af
opgaver fra Bertine rapport. Nedenfor findes
personnavne kan føre til prioritetsstridighed en oversigt over disse opgavers betegnelse i
er med påfølgende imdring af betegnelserne som
personnavnesystemet. Læseren flr herigennem
i tilfaldet Bedoni/Kardos. Systemet tager ikke
også en oversigt over denne nomenklatur, der
bens7n til hjelpematter, hvor hvid begynder.
al vidt vi erindrer kun anvendes af 3 bet7dan
lKod dette sidste indvendte J.Bertin, at mange
de problamtidaskrifter,nemlig Themea 64, ~in
parisiske problemister opfatter sådanne hjal
fonie acacchiaticbe og Boletim da UBP.
pematter som uløselige, og at Themes 64 ikke
optager sådanne opgaver).
29671 dewaann 5
aeumann l5)
29681 Neumann 2
Neumann l2) og (0,2)
I etedet foreslog jeg anvendelsen af et nu
29691 Onitiu 4
Onitiu tl.4)
merisk a;ystem,hvor ta.b.c.d) betyder, at der
29701 Barthelem;y3
Ba.rthålem;y
tl.1.3) og
er a sorte tørstetrak:,der hvert besvares med
(0.1.1.3)
b hvide førstetrak:.Hvert af disse efterfølges
29711 Dawson 2/3
Dawson l2•3)
af o sorte andettrak:,som hvert efterfølges af
Kardoa l4·1.2)
d mattrek. I det tilf•lde1 at hvid begynder, 29721 Kardos 4/2
2973• Guasopolo 3/2
Guaaopolo ll.}.2)
anvendes 0 som første ciffer.
2974• Bernitz 2/2/2
Barnitz l2.2.2)
I et brev til J.Bertin i 1969 udteykl<erc.E. '29751
D&waon to.2.2)
Kamp sin aversion mod skakproblemterminologi, 29761
NeulUUUl(0.2)
som ban ikke foratlr. Som dommer i en af The- 2977•
Porgl.'enet
~2.l.2.2)

2967.Claude Gou.mondy
V,Sohach-Ecbo 1967

2968.wolfgang Paul7
Deutacbe K&rohen
schachzeitung 1933

2969.Ch,Wermelinger
Europe-Eobecs
3 HO 1963

2970.santi firrona
Eurooe-~ohecs 1961

B2,l!5.1.1.ll
1 Tf8 ef8D 2 Kd7
l Sb8 d8D 2 Kc6
1 Scd4 e8L 2 Ke7
1 Sd8 e8L 2 Ke7
1 Kd7 e8T 2 Td6

B2i'(2.1.1.l+ 0.2.1.1)
l - Tg6 2 Kf5 Ld}
1 - Tg4 2 Kf3 Tf4
1 Kf5 Tf7 2 Ke6 Lo4
l Kd5 Lc4 2 Kc6 Tc7

H2_i'(l.4.l.l)
l Kc7 dBD 2 Kc6
1 - d&r 2 Sd7
l - d8L 2 KcB
l - d8S 2 Kb8

B2/o(1.1.3.1+O.l.l.})
l - Kel 2 e5 Tde4
2 - Sc2
2 - Sd5
l e5 Kel 2 •4 'fde4
2 ed4 Sd5
2 ef4 Sc2

c8D
cb8S
dBD
cBS
cBD

Dd5
Dd7
Dc7
Db7

2971.valentin Rudenko
l Pr Problemiata 19b2

2972.H.Tubin
2973.aoaeo Bedoni
l Pr Probleemblad 1966 Version, kilde?

B2i'(2.}.l.l)
1 Kc6 Sg4 2 Sed5
Te8 2 Dd5
ab4 2 Scd5
l Kd4 Sg4 2 Dd5
TeB 2 Scd5
ab4 2 Sed5

B2_i'(4.1.2.1)
l Se6 Bo7 2 Sd4
2 Sf4
1 Sd5 Dd} 2 Sf4
2 Sf6
l Se4 Dc4 2 Sf6
2 Sd6
l Sf5 Dfl 2 Sd6
2 Sd4

Sge5
To8
Bb5
de}
Te4
Lo5

2975.Pentti Sola
Die Schwalbe 1929

sg6
Bd4
Sd7
sg6
Sf7
Sd7
Bd4
Sf7

B2i'(1.}.2.1)
1 Sg7 Le4 2 Tde7 •ros
2 Dd5 Td5
l - Ld3 2 Dd5 Te5
2 Ted6 Tc5
1 - Lc2 2 'hd6 'td5
2 'rde7Te5
2977.Jan Mortensen
V.Skakbladet 19b9

2976.Vladiair Pachman
~ellkoslov.eaoh1958

H2i'(2,l.2.2)
(0.2.2.l.l)
l Bb2 L&4
l Ta3
B3."
to.a.r.i)
.1.g5
2 Td} Lf4 3 Lg6
2 Ke8 So70Sbd6
Lo5 2 Tf3 Ld4 3 Lo6 l Sd3 Sd4
2 Kc6 Sa7,Sbd4
2 Tg5 Tc7 3 Te5 l Bf2 Lg4
l Ta4 K
Kf5 2 Tg4 .1.f6
3 Ld7 1 Be} li:e5
2 Kc8 Se71Sfd6
2 Tg6 Td7 3 Te6
Kd5 2 To4 Ldb 3 Lf1
2 Ke6 Sg70Sfd4

2974.zvonimir Hernitz
l Pr Sinf.~caccb.1966

B2i'(2.2.2.1)
l Kd5 Dbl 2 .Be6Db5
l
2 Be5 Da2
l - Df2 2 ~e6 ~d4
2 Be5 ~fJ
l Kf5 Dhl 2 Be6 Dh5
2 .Be5Dh3
l - Del 2 Be6 Dg5
2 Be5 llc8
2978.Camil s&nåca
Allg.Ztg.Chemnitz 1921

B3f

Grazer-B3il
1 Df5 Dh4 2 Ke5 Db4
3 Do2
3 Le6 Dd4

Referat fra bestyrelsesmøde den 5/11 1986.
Bestyrelsen var mødt fuldtallig: Jan Mortensen, Willy Enggren,
Holger Helledie og Leif Schmidt. Mødet blev holdt hos sidstnævnte.
1. Man diskuterede om bestyrelsen skulle benytte sig af sin ret
til at supplere sig selv, nu hvor Svend Aaholst var afgået ved
døden. Man enedes dog om, at afvente næste generalforsamling.
2. Fra Lars Larsen forelå et forslag om optagelse af nordiske
problemisters runde fødselsdage i vort blad. Man besluttede,
at Leif Schmidt skulle prøve at lave en liste og forsøge at
holde styr på det.
3. Fra Lars Larsen forelå forslag om referat i bilaget fra vore
mødeaftener, evt. med en eller flere opgaver. Såfremt det var
et foredrag der var afholdt, kunne det være relevant, men de
fleste mødeaftener foregår som i en selskabelig forening med meget løst program.
4. Der blev omtalt ønsket om kavalkader i vort blad. Dette ønske
blev positivt modtaget, blot kneb det for Jan Mortensen at
overkomme det hele.
5. Mangel på en årlig tematurnering blev omtalt. Bestyrelsen var
også her positiv stemt, blot kniber det med at overkomme det.
Så man vil med velvilje se på medlemmernes hjælp, såfremt en
eller flere vil påtage sig at udskrive en turnering og selv
skaffe dommer.
6. Nytårkonkurrence vil i år blive lavet, både for løsere og
forfatttere.
7. Som et meget vigtigt punkt blev Willy Enggren valgt til koor
dinator for vore løbende årsturneringer. Han påtog sig at
skrive til mulige dommere for afdømmelse.
8. Boglister vil blive udarbejdet over en del skaklitteratur.
Salget vil foregå ved auktion blandt vore medlemmer.
MØDE I DANSK SKAKPROBLEM

KLUB

Torsdag den 13. november 1986 afholdt DSK møde i Brønshøj Skak~
forening, Tuxensvej 2, 2700 Brønshøj. (Vi holder som bekendt møde
den anden torsdag i hver måned i vinterhalvåret. - ALLE ER VEL
KOMMEN).
Da det var Jan Mortensens 54 års fødselsdag, havde Willy Enggren
og Leif Schmidt fået den id6, at vise nogle af Jans opgaver.
Leif viste ca. 10 opgaver med forskellige fordringer - lige fra
direkte matopgaver til retrograd analyse. Willy omtalte Jans
vittige indfald med at sende opgaver til forskellige problemblade
under pseudonymet Adamas.
Som en lille kuriositet lykkedes det forsamlingen, der bestod af
Jan Mortensen, Willy Enggren, Iver Pedersen, Kjeld Larsen, Eigil
Johansen, Kaare Vissing Andersen og Leif Schmidt at biløse en af
de viste opgaver.
Som afslutning på aftenen fik Jan overrakt en Tuborg sort guld festlig indpakket.
Der er kun plads til at gengive en opgave i notation, men den er
værd at stille op. Ka7 Dd8 Th5 Sg8 Bc5 Bd6 Be7 Bg6 - Ke6 Tf7 Sb6.
2t. 8+3. 1 Df8 træktvang. 1 - Txf8/Tf6,T-/Txe7/Tg7,Th7/Sd7/S2 exf8S/e8D/Dxe7/Df5/Dxf7/Dc8i.
Flot træktvangsopgave!
Opgaven er taget fra Stella Polaris 1/19/102.

