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Sommermøde
Eigil Johansen har også i år velvilligst indbudt klubbens medlem
mer og andre interesserede til klubbens sommermøde. Tidspunktet
er onsdag den 5. august, og adressen er Elstedvej 21, 2610 Rød
ovre. Vi kommer ca. 19,30 til dette uformelle møde med løs og
fast problemsnak.
Næste ordinære møder
I juli holder vi intet møde. I august holder vi sommerrrødet hos
Eigil, og derefter er vi inde i den normale gænge igen.
lo. september

Jan Mortensen fortæller om FIDEs preblem
kommissions møde i Graz

8. oktober

Medlemmernes egen aften. Vi bidrager alle
til underholdningen ved at medbringe en el
ler flere opgaver.

Gave til DSK
Bjarne Blikeng, der i en periode redigerede det norske problem
blad "Problemisten", har skænket DSK restoplaget af årgangene
1947-50 (4.-7.årgang), i håb om, at de kan indbringe lidt penge
til klubben. 1947 findes kun i 10 eksemplarer. Bladet var bogtrykt
i AS-format med diagrammer, og der blev udgivet 6 numre årligt
med 8, 12 eller 16 sider. Vi benytter lejligheden til et rask lil
le sommersalg! Et samlet sæt 1947-50 kan fås for 50 kr., medens
1948, 1949 og 1950 sælges for 10 kr. pr. årgang. Porto tilkommer.
Vi siger hjertelig tak til Blikeng og håber, at medlemmerne følger
den smukke tanke op. Bestillinger til Willy Enggren.
Problemisten startede i 1944 med Fredrik Storm og H. Stenmark som
redaktører. Det første nummer var trykt, men i nr. 2 læser vi:•Da
det etter utgivelsen av første nummer av "Problemisten har kommet
en ny lov om trykking av blader m.v. er vi derfor blitt nødsaget
til å gå over til stencilering av vårt blad". Det var vel den tyske
besættelsesmagt, der havde blandet sig. Sidste stencilerede nummer
var 2.årg, nr. 3, okt. 1945. 3. årgang nr. 1, febr. 1946 var igen
trykt, og Bj. Blikeng var redaktør med Erl. Kristensen som medar
bejder. Så ophørte bladet at udkomme, men i Norsk Sjakkblad, janu
ar 1951, skriver Blikeng:•r tro på at vårt blad har en viktig mis
jon også når det gjelder problemsjakk, er det at vi fra dette hef
te begynner en problemavdeling under merket "Problemisten"". Og gan
ske rigtigt findes i tilslutning hertil en rubrik med overskriften
Problemisten 8. årgang. I 1952 overtog Alf Myrhaug og Andr~ Fos
sum redaktionen af Norsk Sjakkblads problemafdeling "Problemisten".
Sep-okt. 1953 genopstod Problemisten som selvstændigt blad, men
det var en kortvarig fornøjelse, 11.årgang,nr.6 var det sidste.
I Norsk Sjakkblad
nr.l, 1955 (februar) ser vi så problemspalten
igen med titlen "Problemisten". Redaktør Olav Åvitsland. December
1957 overtager Nils G.G. van Dijk redaktionen. I slutningen af
1959 overgår Norsk Sjakkblad til stencilering, og fra januar 1960
ser vi en problemafdeling i korrespondanceskakbladet
"Postsjakk"
med titlen "Problemisten".

Hej nordiske probiernist!

ved LEIF SCHMIDT

Du ved måske allerede,
at Svenska Problemschackklubben
udgiver bladet
SPRINGAREN og at Dansk Skakproblem Klub udgiver bladet THEMA DANICUM.
Nu er vi en del problemister, der har stor glæde ved at læse begge
blade,
så vi kunne forestille os, at også andre nordiske problemister,
der måske kun er bekendt med det ene blad, ville være glade for at få
disse oplysninger.
Er du allerede abonnent på det ene blad, kan du for et lille beløb
få
forøget dit problemlæsestof 100% ved at abonnere på det andet blad også.
Som bekendt udgav de nordiske problemklubber bladet STELLA POLARIS fra
1966-197~.
Dette var et meget læseværdigt problemblad, der indeholdt
læsestof på alle de nordiske sprog. Dette nævnes, for at vise, at man ikke
skal lade sig afskrække af sprogforskellen - med lidt velvilje kan man
sagtens forstå det hele.
Du kan som abonnent deltage i løserturneringen i begge blade, og derved
vinde skaklitteratur.
Du er velkommen til selv at bidrage med stof til
bladene, det være sig artikler eller læserbreve.
Begge blade indeholder læseværdige artikler af og om mange anerkendte
problemister,
litteraturanmeldelser
over det seneste indenfor problem
skakken, tematurneringer, sommer-, jule- og nytårskonkurrencer,
kavalka
der, pristagere, referater fra FIDE-møder og meget, meget mere.
Vi kan love dig mange gode underholdende timer ved læsning og løsning,
så hvorfor
ikke tegne abonnement på begge blade? Derved glæder du dig
selv, og samtidig hjælper du med økonomien i de to problemklubber til
fælles gavn for problemkunsten i norden.
Prøvenummer tilsendes gerne, henvend
dig blot ti1 en af nedennævn te.

•

spmqoren

THEMA
DANICUM

ved Holger Helledie

BIBLIOTEKET

Følgende numre, hvoraf de fleste stammer fra Hannemanns
Tofts samlinger, er indgået i biblioteket.
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Svenska Problemschackklubben

DANSK SKAKPROBLEM KLUB

The Cornposition Competition

Udkommer: Marts, juni, oktober og
december.
Redaktion: Kjell Widlert, Alexander
Hildebrand,
Hilding
Froberg
og
Anders Uddgren.
Bladet er trykt i AS-format med
tydelige
diagrammer og hver gang
på ca. 30 sider.
Bladet indeholder mange læsevær
dige artikler, årsturneringer for
alle problemområder samt en løbende
løserturnering med ca. 32 original
opgaver.
Abonnement/Prenurneration:
75 svenske kroner pr. år.
Henvendelse til:
Svenska Problemschackklubben
c/o Anders Uddgren
Fregatvagen 14
S-181 37 Lidingo, Sverige
Postgiro 44 87 33 - 6

Udkommer:
Januar, april, juli og
·oktober.
Redaktion:
Jan Mortensen,
Willy
EnggrenogLeif
Schmidt. Fast med
arbejder: Lars Larsen.
Bladet er offsettrykt i AS-format
med tydelige
diagrammer og hver
gang på 24 sider.
Bladet
er meget varieret i sit
stofvalg, har løbende årsturnerin
ger for komponister og løserturne
ringer med 36 originalopgaver pr.
gang.
Abonnement/Prenurneration:
120 danske kroner pr. år.
Henvendelse til:
Dansk Skakproblem Klub
Willy Enggren
Vigerslev Alle 28, 2.tv.
DK-2500 Valby, Danmark
Postgiro 6 40 38 67

International
composers

of the Olympic Year 1952

Solving Match 1931, 24 problems

L. C. Schmidt: Tuxens Skakopgaver,

J. P. Toft: HØegs Skakproblemer,
De to sidstnævnte

er venligst

by danish

1984.

1982.

skænket af Walter Jørgensen

En del bøger, der allerede findes i biblioteket, vil blive bort
auktioneret. Se næste nummer af tillægget til TD.
DØDSFALD
Neculai Lenta, Iasi, R: + 1987-05-15
Matti Myllynierni, Pori, SF: f. 1930-06-15.
Vladimir A. Koroljkov,
Jean-Pierre

Leningrad,

+ 1987-05-06

su. f. 1907-11-07.

Boyer, Bobigny, F: f.1935-10-20.

+ 1987-05-01

+ 1987-11-12

Litteratur
Ludwig Steinkohl & Hermann Heemsoth, Albins Gegengambit. 1. Auf
lage. 96 sider. Walter Rau Verlag, Dlisseldorf 1986. Kart. 19,80
~M

ISBN.3-7919-0241-5
Adolf Albin anvendte første gang sin åbning i New York 1893 mod
Lasker: 1 d5 d5 2 c4 e5. Den romatiske tidsalder inden for skak
spillet lakkede mod slutningen, men spillere som Tschigorin,
Pillsbury og Marshall og mange andre. Nutildags træffes Albins
modgambit sjældent i turneringssalene. I de så populære tematur
neringer træffer man derimod hyppigt denne åbning. Og det tyske
korrespondanceforbund
udskrev også en tematurnering i 1986.
Bogen viser 27 partier og 82 diagrammer;
sprogede monografi om denne åbning.
Otto Borik, Budapester Gambit. 1. Auflage
Rau Verlag, Dlisseldorf. Kart. 19,80 DEM
ISBN 3-7919-0221-5

det er den første tysk
1985. 93 sider. Walter

Hvad skal man spille som.sort? Det spørgsmål har alle skakspille
re sikkert stillet sig. Skal man fØlge de stores eksernpel og an
lægge sig et åbningsrepertoire som f.eks. verdensmesteren' Eller
skal man specialisere sig i en eller anden sjælden variantt
Hvert år offentliggøres hundreder af partier med f.eks. Benoni.
Og spiller man Benoni kan man risikere, at modstanderen netop
har set en raffineret variant i en skakblad. Og så er det plud
selig ikke den svage modstander, man regnede med at spille med,
men stormester XX, der er modstanderen.
Budapestergambit og Farajovitschgambit ses ikke hyppigt idag;
dog kan man næppe overraske velorienterede profis hermed. På et
lavere plan kan man opnå gode resultater med dette overraskelses
våben, især hvis man ved hjælp af den foreliggende bog har gjort
sig fortrolig med de vigtigste ideer og kombinationer.
Ernst
schen
York
ISBN

Schubart & Helmut Nottger, Turnierleiterhandbuch des Deut
Schachbundes. 189 sider. Walter de Gruyter, Berlin · New
1987. Kart.
3-11-009781-8

Selv om denne bog er beregnet for vesttyske turneringsledere,
kan også danske turneringsledere have glæde af den. l.afsnit
omfatter verdensskabforbundets FIDEs spilleregler, suppleret
med DSBs kommentarer. I forbindelse hermed regler om notation,
notation i korrespondance- og telegrafisk skak etc.
2.afsnit omhandler forskellige turneringssystemer, herunder fuld
rundeturnering, Schweizersystemet og Scheveningersysternet (ved
holdkampe). Forskellige korrektionessystemer er beskrevet:
Sonneborn-Berger, Buchholz og Berliner, men ikke Monrad. Der
er også regler for internationale titler , Ingo-Elo-omregnings
tabeller og meget, meget andet, som er turneringsleder har brug
for. Det tyske grundighed fornægter sig ikke, se blot følgende
uddrag af turneringslederens huskeseddel:
3. Fastgørelsesmateriale:
limstift - klæbetape - hæftemaskine
hæfteklammer - clips - tegnestifter - lim - hulforstærkere
gummibånd.

-

Alexander Koblenz, Schach lebenslanglich. Erinnerungen eines
Erfolgstrainers. 257 sider. Walter de Gruyter, Berlin : New
York 1987. Indb. 38 DEM. Bibliothek Caissa.
ISBN 3-11-010183-1.
En skakbog, der er forfriskende anderledes. Koblenz beskriver
i sin bog en række uselviske romantiker, ja fanatikere, der
trods omgivelsernes foragtende og nedladende holdning, trods
den opslidende kamp bag skakbrættet og alderdormnens truende
fattigdom dog er blevet deres kære levevej tro gennem årtiers
lange karrp om tilværelsen.
Der er 77 diagrammer i bogen, så der er langt mellem diagram
merne. Og der er endnu længere mellem partierne, som jeg kun
har fundet få af. Desto mere står der om spillerne, ofte i
form af kort beskrevne episoder. Man lærer, at skakmestre også
er mennesker. Vi træffer også en del problemister undervejs.
Keres naturligvis, men også Carl Behting og Kasparjan. Sidst
nævnte har fået et kapitel med titlen En studiets mester, ganske
vist kun på 2~ side. Koblenz beskriver her den uførglemmelige
aften, hvor Kasparjan demonstrerede en rækk af sine studier.
Og skriver: Ærligt talt, så følte vi (dvs. Koblenz og skakmester
en Viktor Goglidse) en vis forlegenhed, fordi vi ikke kunne
løse hovedparten af hans hØjinteressante skakproblemer, ja ikke
engang kunne vi gennemskue de deri forborgene ideer.
Udskrevne turneringer
De pladsbesparende

symboler er defineret

i bilag til TD 45.

Konrad Ba er memorial turnerin . Ceskoslovakisk sports organi
sation. A. 5-lo9 ortodokse • B. 1987-10-15. E. Ing. Vladirn!r
Kos, Merhautova 66, CS-613 00 Brno, Czechoslovakia. F. Klaus
Wenda. G. Mindst fire bogpræmier.
Tidskrift for Schack. Begynderturnering. Turneringen er nordisk,
d.v.s. den er åben for nybegyndere og mindre rutinerede for
fattere i Danmark, Norge, Finland, Island, Færøerne og Sverige.
Alle slags opgaver, også fantasiskak er tilladt. Ved mindre ruti
nerede forfattere forstås sådanne som ikke har opnået præmie i
en international problemturnering. Bidrag i ubegrænset antal
sendes senest 1988-02-01, tydeligt mærket "NT" til Lennarts
Larsson, PL 6292, S 443-00 Lerum. Præmiepuljen er på 300 SEK,
hidrørende fra Uno Elofsson gave til problemafdelingen i TfS.
Dommere bliver nogle af Nordensk mest fremstående problemkendere.
Magadansk kornpositionsturnering.
A. a) 39, n) 4*, c) 39 miniatu
rer. B. 1988-02-01. D. 2. E. SSSR 68500 Magadan, ul. Proletarskaj
14, mærket "Sach".
Springaren, sommerturnering • A. Alle typer, tema: mindst 2 en
passant slag. N. 1987-09-15. E. Kjell Widlert (adresse på forsid
en). PS. ep-slaget kan være i forførelse, skindspil, forspil og
løsning.
John Driver memorial turnering. A. H29 med græshopper, natryttere
og/eller edgehogs. B. 1987-12~31. E. R. c. McWilliam, Amazone,
Moore Lane, Brughstone, Isle og Wight P030 4DL. F.J.M.Rice.
Edgehog
er en opfindelse af John Driver; den trækker som en dron
ning, men kun til eller fra brættets kant (1. og 8.række, a- og
h-linien).

STEEN

CHRISTENSENS

ved Leif

FOREDRAG

OM COMPUTERE

Schmidt

BESTYRELSESMØDE I DSK
Torsdag den 14. maj 1987 var en af de bedre mødeaftener
i DSK.
Årsagen var Steen Christensens
foredrag om computere og demon
stration af en Olivetti Person Computer.
Mødedeltagelsen
var, i forhold til hvad den plejer at være,
ganske stor. Deltagerne var: Jan Mortensen, Willy Enggren,
Holger Helledie, Kåre Vissing Andersen, John Tornerup, Bjørn
Nielsen, Iver Pedersen, Kjeld Larsen, Preben Sørensen, foredrags
holderen og Leif Schmidt.
Veloplagt og velforberedt
lagde Steen ud med at fortælle noget
om hardware og software og hvad et program egentlig var. Alle
deltagerne
fik seks A4 sider med opstillinger/forklaringer
på
programmer.
At give et koncentreret
referat af foredraget,
er nok lidt
fa igt, så vi har besluttet at gengive de seks sider i nedfoto
grafe
t stand. For dog at bedre en smule på forståelsen
af et
eksempe
å et program (side 1), så selv jeg (Leif~kan
fatte
det, pens
vi det lidt ud.
,
På side 1
"Program" står ,f·lg.eksempel:
Flyt 0 til I og Il-:
, /

L: Læg 1 ti 1 I . '.,
./
Hvis I er større end',·tO,så vis r-e
suLta.te t og stop.
Læg I til R og hop til,'L_,
/,
·.•..

/

Min version (forhåbentlig eri··q)æfp):
Flyt 0 til I og R (dvs. I=O p-g·R=O).
L: Læg 1 til I = 1
/,
=
=
-

"'/
7./=

-:,-/-,,./-

/:

=
=
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3/,..-/

/

,)f

5

6
7
8

: : ~ 16

k:~~

Stop! (Læg I til R: 10+0) og hop til-,

~

Det var imponerende at se computeren arbejde. Den kunne løse
en simpel 2-trækker på 1 sekund. Den kunne finde dualer og løse
direkte matopgaver, Si og Hi (se side 5, hvor mange træk den skal
gennemgå)!
Det var en yderst interessant aften, hvor Steen bedredvilligt
besvarede alle spørgsmål. Alle fik mulighed for selv at betjene
computeren og aftenen sluttede med at Kjeld Larsen viste store
evner ved computerspil.
En stor tak til Steen for et godt foredrag!

- afholdtes hos Leif Schmidt den 22. juni 1987. Bestyrelsen var mødt
fuldtalligt op: Jan Mortensen, Willy Enggren, Holger Helledie, Kjeld
Larsen og naturligvis værten.
1) Bestyrelsen havde modtaget en del breve fra Lars Larsen, disse blev
i godt to timer gennemgået. Kritikken i brevene gik bl.a. på afvik
lingen af WCCT-turneringerne, og dette medførte en større debat, om
man eksempelvis skulle betragte turneringen som en enkeltmandspræsta
tion eller om det i det hele taget var tilladt at lave holdarbejde.
Vi kom ind på, hvad man kunne forlange af en holdleder. I den anled
ning vil bestyrelsen bede vore medlemmer indsende forslag til regler
for en holdleder til LEIF SCHMIDT, så vi fremover kan få helt klare
retningslinier.
Spørgsmålene går bl.a. på:
Skal holdlederen tilsende en indsendt opgave til de øvrige deltagere?
Skal holdlederen suverænt bestemme hvilken opgave af flere, der skal
indsendes fra samme forfatter?
Et par selvfølgeligheder e~ at han skal få testet opgaverne.
At han skal animere folk til at deltage, men der er sikkert mange andr
spørgsmål, der bØr tages stilling til, så gå i tænkeboks og send dit
forslag med en kort motivering.
2) Den sidste foredragsaften den 11. juni (Jan Mortensen: Kavalkade) blev
aflyst, da kun tre medlemmer var mødt op. Bliver mødelysten ikke bedre
skal vi nok ikke regne med at folk melder sig som foredragsholdere.
3) I forbindelse med føromtalte breve, kom indholdet i THEMA DANICUM
under debat. Kvaliteten af originalopgaver bør vi nok være lidt mere
opmærksomme på, vi må
hellere skære antallet af opgaver ned, hvis
kvaliteten ikke er god nok. Ligeledes bør danske forfattere have for
trinsret.
Vor formand redegjorde for årsagen til at danske præmietagere af og ti
optages i SKAKBLADET. Dette blad henvender sig til et større forum og
han mente,at disse mennesker på denne måde fik et godt indblik i de
danske fdrfatteres præmieopgaver. Dermed synes det overflødigt at gen
tage dem i THEMA DANICUM.
4) Bestyrelsen gav Lars Larsen ret i,at vor blad havde en slagside, hvad
angår 2i og Hi kontra 3i. Dette skyldes dog,at de to første opgave
former p.t. er de mest populære, og at de fleste indsendte original
opgaver er af denne art. Man vil fra redaktionen søge at rette lidt
op ved noget oftere at bringe 3i og flertrækkere i kavalkader.
5) Propagandaskrivelse om THEMA DANICUM og SPRINGAREN er udarbejdet af
Leif Schmidt og vil blive udsendt i begge blade i juli-nummeret.
6) Holger Helledie vil søge kontakt til en eller flere dommere for at få
en tema-turnering op at stå. Måske har den pågældende dommer selv et
forslag til et tema - dog ikke alt for specielt.
7) Man snakkede om til næste års sommermøde, at invitere Lars Larsen som
foredragsholder. Vi erindrede alle det fremragende foredrag han i sin
tid holdt hos Willy Enggren.
8) Willy Enggren informerede om afviklingen af vor domme i THEMA DANICUM.
Vi er nu godt med og sender en stor tak til vore problemvenner for
hjælpen.
9) Holger Helledie vil i okt.-nummeret vedlægge en auktionsliste over
bøger fra DSK.
Mødet sluttede kl. 23,30.
LEIF SCHMIDT

REl"ERAT AF GENERALFORSAMLING

I DSK 1987

Generalforsamlingen afholdtes den 9. april 1987 kl. 20, Tuxens
vej 2. 9 medlemmer var fremmødt.
Eigil Johansen

valgtes til dirigent.

Formanden aflagde beretning. Svend Aaholst, der havde været med
lem af bestyrelsen siden 1983, var dØd den 15. juli 1986. Svend
havde udført et godt arbejde for DSK, bl.a. ved at forestå blad
forsendelsen, og han havde været en flittig mødedeltager og stærk
løser. Desuden var formanden far, Ernst Mortensen, død den 26.
september 1986, også han havde jævnlig deltaget i møderne og var
ligeledes en stærk løser. Møderne indkaldes nu med emne i bilaget
til TREMA DANICUM. Her bringes også mindre væsentligt stof. Bila
get vil blive nedfotograferet, så det evt. kan indbindes sammen
med TD. Formanden havde haft svært ved at overkomme fremskaffelse
af domme, hvorfor det var besluttet, at Willy Enggren blev koor
dinator. Der var herefter fremkommet 7 domme i nr. 46, og en hel
del domme er på venteliste. Lars Larsen, der leverer utallige bi
drag og artikler, nævnes nu som fast medarbejder. Herbert Hult
berg (S) er næsten også fast medarbejder. Thema D. har pladsprob
lemer. M.h.t. danske turneringsudmærkelser bringes nogle i Skak
bladet, v.v.s. samlinger er ikke komplet, når man ikke har begge
blade. Ønske om kavalkader vil blive imødekommet. I årets lØb er
Leif Schmldt fyldt 50 år og Walther Jørgensen 70 år. Leif S. vil
forsøge at holde styr på danske og nordiske problemisters runde
fødselsdage. En del danske problembøger havde set dagens lys:
"Brikkerne" af Filip Petersen, "Skakproblemer" afWalther Jørgen
sen og "Chess Tattoo Revisited" af Cyrano (omtalt i fjor). AS
1904 havde udgivet et særnummer af Arbejder-Skak i december 1986
med Leif Schmidts artikel "Det indiske problem". FIDEs problem
kommission havde holdt møde i Paris med deltagere fra 19 lande.
Klaus Wenda, Østrig, blev valgt som nye præsident. Næste møde
afholdes i Graz, Østrig, i 1987.
Formandens

beretning

godkendtes.

Kassereren

forelagde regnskabet

for 1986, der godkendtes.

Formanden, Jan Mortensen, blev genvalgt. I anledning af, at Jan
M. nu har været formand i 25 år, takkede Willy Enggren på klub
bens vegne for den store indsats og overrakte en gave fra klubben.
Willy Enggren, Leif Schmidt og Holger Helledie blev genvalgt. Som
nyt bestyrelsesmedlem valgtes Kjeld Larsen.
Revisoren

B.B.Jensen,

og suppleanten,

For 1988 blev kontingentet

Iver Pedersen blev genvalgt.

fastsat til uændret 120 kr.

Under Eventuelt drøftedes en eventuel udvidelse af TREMA DANICUM,
bogen "Danske Miniaturer", som formanden p.gr.a. sin arbejdsbyrde
endnu ikke havde haft mulighed for at arbejde videre med, et pro
pagandafremstød for at hverve nye medlemmer og abonnenter, salg
af en del af biblioteket og resterne af Tofts og Hannemanns sam
linger samt placeringen af restbeholdningen af bØger og blade.
Generalforsamlingen
andens tak.

sluttede kl. 21.55 med dirigentens

Referent: Willy Enggren.

og form

