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DSKs møder
Disse afholdes i Brønshøj Skakforenings lokaler, Tuxensvej 2,
Brønshøj, den 2. torsdag i hver måned i vinterhalvåret (september
til juni). Møderne starter kl. 19. 30 med almindelig hyggesnak og
kl. 2o begynder det egentlige mødeprogram. Gæster er altid velkom
ne til DSK møder. Følgende møder er fastsatte:
8. september
Jan Mortensen fortæller om FIDEs problemkom
missions møde i Budapest (25. 31. september)
og vil vise opqaver derfra.
13. oktober

LØserturnering. Den vil blive i 2-3 afdeling
er, hvoraf den ene vil være meget let, så al
le kan deltage. Turneringsleder vil være Jan
Mortensen. Oqså her er qæster velkomne.

Nye medlemmer
Vi byder velkommen til følgende nye medlemmer:
Erik Hansen, Rytterbakken

14 I tv, 3000 Helsingør

Torben Hinding, BØgevænget
Niels Kløve, Hasselager

7

Dåstrup,

4130 Viby Sj

7, 3230 Græsted

Arthur H. Moore, Lundebjerg

5, 2740 Skovlunde

Vi har brug for endnu flere medlemmer, og de af vore nuværende
medlemmer, der har kendskab til evt. emner, bedes meddele dette
til Jan Mortensen, der så vil fremsende prøveeksemplar af Thema
Danicum og andre oplysninger til de pågældende.
Ny abonnent
Velkommen

til

Bengt Ingre, Godsvagen 20 S-72900 Mora.

Bengt er i forvejen kendt af Thema Danicums læsere som bidragyder
af artikler og opgaver.
Vi har i forvejen en pæn bestand af udenlandske abonnenter, især
fra de nordiske lande. Også her kan vi godt bruge mange flere, så
en lignende opfordring som ovenfor rettes til vore nuværehde abon
nenter.
Skakspalter
Der findes adskillige skakspalter i danske aviser, og en hel del
af disse bringer skakopgaver. Dette gælder f.eks. Ekstrabladet
søndag, hvor hver spalte bringer en opgave, et studie og en parti
stilling. Også Svend Novrup bringer jævnligt problemstof i sine
skakspalter i Politiken og Politiken søndag. Vore læsere bedes om
hjælp til at opspore flere. Send os oplysninger om avisens og skak
redaktørens navn og om, der altid, ofte, sjældent eller aldrig
bringes skakopgaver. Send gerne en prøve af skakspalten med.
Foredrag i skakklubber
Hvis der findes skakklubber, der er interesserede i foredrag om
problemskak på et elementært plan, er klubben også behjælpelig med
at fremskaffe foredragsholdere.

3497. Walther Jørgensen,

Udskrevne turneringer
Guido Cristoffanini mindeturnering = Scacco 19. internationale
turnering 1988. Det italienske skakmånedsblad Scacco, tidligere
navn Scacco! udskriver denne turnering til minde om Guido Cristof
fanini (1908-02-15 - 1980-05-22), grundlægger af det første ita
lienske problemskakblad, Il Problema, i 1931.
A. al 2*. bl H2+. B. Ikke angivet! E. Rosario Notaro, prol. to
Carlo De Marco 12, I-80137 Napoli. F. al Rosario Notaro. bl Toma
Garai. G. 3 præmier (skaklitteratur} i hver afdeling.
Sachsische Zeitung. Arsturneringer 1988. A. a) 2*. b) 3*. c) 4fler+. B. LØbende. E. Udo Schmidt, Jessener Strasse 2, DDR-8045
Dresden. F. a) Nikolaj Tscherjavski. bl Gi.interSchiller. c) Horst
Bottger.
Sahovski glasnik. A. 2?, 3? og 4-fler?. B. 1988-12-31.
Varga, Gracanski Mihaljevac, YU-41000 Zagreb.

1972-75. S2*

3864. Walther Jørgensen,

17. plads 2. WCCT-turn.

SKAK BRIDGE

Politiken

1980-83. S3*

Svend Novrup

51 mænd og en kvinde

E. Josip

Idee & Form. A. a) 2*. b) 3+. cl 4-fl?, dl H?. B. Arsturnering
1988-89.
E. Herbert Angeli, Fellmattweg
11, CH-3065 Bollingen.
F. al N. Macleod. b) H.J.Schudel. cl R. Baier. d) U.Heinonen.
Magadanskij Pravda. A. a} 2?. bl 3*· c) 4+. B. 1988-12-01. D. 2.
E. Redaktsij Gaseta Magdanskij Pravda (Schachmaty), ul.Proletar
skaja 11, SU-685000 Magadan.
Magadanskij Komsomolets. A. al 2+. bl studier. c) H2?. dl H3?.
B. 1988-12-01. D. 2. E. Redaktsij Gaseta Magadanskij Konsomolets
(Schachmaty}, ul.Proletarskaja 14, SU-685000 Magadan.
PROBLEMBETINGELSER
Circe. En brik, der slås, forsvinder ikke af spillet, men genopstår på sit "udgangsfelt". "Udgangs feltet for et hvidt
tårn, der slås på et hvidt felt er hl, og et hvidt tårn, der slås
på sort felt, genopstår på al. Analogt går en hS, slået på hvidt,
til bl. En sort løber slået på sort genopstår på f8 osv. Slåede
dronninger går altid til dl, resp. dB. Slåede bønder går til 2.
række (sorte til 7. række) på den linie, de er slået. En hvid bon
de, der slås på d6 går altså til d2. Forvandlede brikker genop
står på samme felt, som en ikke-forvandlet brik af samme slags.
Er "udgangsfeltet" besat af en anden brik, farve underordnet, for
svinder der s Låe de brik ud af spillet. Rokade med et genopstået
tårn er tilladt.

Skakproblemisterne
er en
lille, trofast skare. Medlem
merne af Dansk Skakprob
lem Klub er blot 52 i tallet,
Karen Frydendahl
fra Ny
borg og 51 mænd. Alligevel
formår de at holde butikken
gående, især med medlems
bladet Thema Darucum hvis
aprilnummer
er det 50. si
den starten i 1976.
Th erna Danicum har et
oplag på ca. 100 eksempla
rer. Foruden de danske pro
blemfolk har man 36 abon
nenter i 9 nationer, og i sine
problemspalter
kan man
præsentere
originalproble
mer fra et dusin nationer.
Før vi fortsætter, skal vi næ
sten have en opgave at øve
os på. Denne tretrækker af
svenskeren Lennart Larsson
vandt
Thema
Danicums
tretræksturnering
1986
(dom og præmisser findes i
jubilæumsnummeret)
:

Duplex. Opgavens fordring kan opfyldes både for hvid og sort. 4062
er dels en normal hjælpemat: Sort begynder og sort bliver
mat. Men hvid kan også begynde og efter et sort, et hvidt og endnu
et sort træk, er hvid mat.
Græshoppe.

Dronningerne på hovedet på dl i 4074 og på gl og h7 i
4075 er græshopper. Disse trækker af dronningelinier,
men kan kun flytte, hvis de kan hoppe over en brik, og de anbring
es så umiddelbart efter denne. Gdl i 4074 kan flytte til b3 og d6;
Ggl i 4075 kan flytte til dl, Gh7 er ubevægelig. Er brikken bag
den overhoppede brik af samme farve,som græshoppen, er trækket umu
ligt. Er brikken af modsat farve, slås den.
Maximumrner. Se bilag So.
Reflexmat.

2 Pl l.WCCT-turn.

3684. Lars Larsen, 2 HO Het Parool 1975. 2+

Selvmat med den ekstra betingelse, at den, der kan gøre
mat i et træk, skal gøre det. Forsøger hvid i 4072 1
Sc2, kan sort trække f.eks. 1 - Shl, og hvid er tvunget til at sæt
te mat ved 2 Dal*.

Hvid trækker
og sætter
mat i tre træk mod ethvert
forsvar.
Opgaven er tilegnet Leif C
Schmidt, Rødovre, på hans

50 års fødselsdag, og dom
meren, Bjarne Blikeng, Nor
ge, konstaterer,
at dette må
da være en prima tilegnelse!
Det er den overlegent beste
:l-er i 1986.
I tænkepausen
kan vi be
rette, at man i Thema Dani
curn, bl.a. takket være abon
nenter, der har betalt dob
belt pris for deres abonne
ment, har haft en stadig
bedring i økonomien, så man
gradvist har sat sidetallet
op. lal t er det blevet til 888
sider foruden 140 i det første
års tillæg Miniaturen der
kompenserede
for dårlig
økonomi.
Ikke mange tidsskrifter
kan prale af i 12 år at have
haft samme redaktion. Jan
Mortensen har været redak
tør, Willy Enggren løsnings
redaktør og Leif C Schmidt
teknisk
redaktør.
Sidst·
nævnte har skrevet samtlige
888 sider to gange: Først i
hånden og sA på maskine. Og
så må man ikke glemme, at
man har en tyfon af en skri
vende medarbejder i den al·
tid begejstrede
og begej
strende Lars Larsen, der fy
ger gennem sine historier
med mindelser fra hele år
hundredet,
henvisninger,
krydshenvisninger
og un
derforstået viden, sA det er
en udfordring
for proble
mkunstens
begyndere blot
at følge med.
Thema Danicum har pro
blemskak for alle. Begynde
rartikler, instruktion, artik
ler om humor i proble
rnskak, problemturneringer,
information om andres pro-

blemturneringer.
strøtan
ker, fødselsdagsartikler
og
nekrologer (mange proble
mister er godt oppe i årene. I
nr. 50 fejrer man Axel Tips
marks 80 års dag og begræ
der Georg Thomas'
Ma
tt oang død, etc etc.
Problemkunsten
er en
snurrig skakfacet
med så
mange særområder,
at det
skulle være mærkeligt, om
ikke nogle af dem har bud til
hver enkelt skakspiller. Den
er sit eget univers, hvor det
paradoksale er det normale,
for det er jo, hvad man søger
for at være original. Og er
man træt af den dagligdags
skak, 'rnn man søge til fanta
siskakken, hvor man befin
der sig blandt natryttere og
græshopper, eller hvor spil·
lereglerne er ændret, hvad
enten brættet er uendeligt
på en eller to ledder, eller
brikker er blevet udødelige
og genopstår på udgangsfel
tet, når de slås (Circe.
Er man nysgerrig og vil se
eksemplarer af Thema Da
nicum eller måske indmel
des i Dansk Skakproblem
Klub kan man henvende sig
til kasserer og bladforsender
Willy Enggren på adressen
Vigerslev Alle 28, 2 tv, 2500
Valby, evt tlf Ol 16 18 46.
Og så til 1986s bedste 3-er!
Løsningen er:
I. De5!
Truer 2. De6. Der er to
fine forførelser: -, Kd7 2.
Scå+? der strander
på ,
Kc8. I stedet skal spilles 2.
DfSt. Samt -, Kf7 2. Dh5P
der strander
på -, Kg8. I
stedet skal spilles 2. Sd6t.

Serietrækkere.

PROBLEMBEGREBER
Tema A.

Se bilag SO.

Antilevman

Bikos.

(De: Anti-Lewmann). Sort åbning for en maskeret hvid li
nie.
I 4086 er Tg3s virkningslinie mod b3 og c3 (ef
ter 1 Sd3 spærret både af Sd3 og Se3. Træk med Se3 ud
virker, at træk med Sd3 nu medfører Tg3s dækning af
b3 og c3.

Se bilag 49.

I en serietrækker udfører den ene part det i opgavefordringen angivne antal træk i rad uden at modpart
en trækker. Den serietrækkende part må gerne slå i serien, men må
ikke give skak før end i det sidste træk, og han må ikke udsætte sin
egen konge for skak. I 4077 trækker hvid således 11 træk i rad; der
efter er der opstået en stilling, hvor sort er tvunget til at sætte
mat i et træk. I 4078 er det derimod sort, der udfører en serie på
30 træk; der er så opstået en stilling, hvor hvid kan sætte mat i et
træk. Tilsvarende i 4076: sort trækker 17 gange i rad, og hvid kan
sætte pat i et træk. I 4038 er sort mat efter 3 hvide træk i rad.

Bindings-levman.

En sort brik (i 408S: Ld4} er bundet af to hvide
brikker på samme linie, hvoraf den nærmest sK er
en hvid dronning. I truslen flytter hD ud af bindingslinien; ved
matten udnyttes, at den sorte brik stadig er bundet af den bageste
hvide bindingsbrik. Sorts parade består i, at sort afskærer den
bageste bindingsbrik, hvorved den bundne sorte brik forudfrigøres.

Fordringen gælder ikke diagramstillingen, men først
når de angivne ændringer er udført. 4069 er en tvil
ling. Tvilling Aer diagramstillingen med Bd7 flyttet til c6. Tvil
ling B er diagramstillingen med ses flyttet til fS.

Brændpunkt

MANNE PERSSON

(En: focus). En sort brik har til opgave har til opgave
at forsvare to felter samtidigt (disse ligger ikke på
samme forsvarslinie). I 383S er brændpunkterne b5 og g7. Forbind
elseslinierne mellem brændpunkt og den brik, der står i brændpunkts
stilling (Tb7) kaldes vektor.
Dresdner.

Se bilag 49

Gamage. En sort brik er bundet af hvid dronning (i 4097: Lf6). En
sort selvspærring for den bundne brik tillader hvid dronning
at trække væk fra bindingslinien
(1 ThS eS 2 Dd3t).
Halvbatteri.

Et batteri, hvor der mellem bagholdsbrikken
(i 4033:
Ta4) og modstanderens konge
(Kg4) er placeret to af
træksbrikker (Sd4, Lf4), der begge skal væk fra batterilinien for
at dette kan affyres.
Holst-forvandling.

Hvid tvinger
til en brik,
målet. Den uanvendelige brik er
mens en forvandling til dronning

sort til at forvandle sin bonde
der er uanvendelig til forsvarsfor
oftest - som i 4030 - en springer,
må forhindres af hvid.

Idealmat.

Se bilag 46 (og 48)

Meredith.

Opgave med højst 12 brikker

Minorforvan91~.
Pickabish.

Forvandling

til anden brik end dronning.

Gensidig spæ rrLnc me Ll em sL og en sB p 7. række.
Spærringfeltet er på 7.række, umiddelbart under den
å

Zeroposition.

A
70 ÅR

ved Bengt Ingre

En af verdens førende H2v-forfattere, Man
ne Persson, fejrede sin 70årsfØdselsdag
den 29. marts.
Til dato har han komponeret omkring 450
opgaver, hvoraf ca. en trediedel har opnå
et turneringsudmærkelse.
Han opgaver er
ofte karakteriseret ved en meget dyb og
kompleks strategi forbundet med en bemærk
elses værdig enkelthed i konstruktionen.
Manne, der nu er pensioneret, arbejder med
en bog om hans udvalgte problemer med tit
len 'Trifles and Prizewinners', som snart
8
vil udkomme.
Vedstående opgaver er eksempler på Mannes
kunst. Bemærk at ideen i C presenteredes
va. 10 år forud for sin tid. Dommeren for
stod den simpelthen ikke!
A. Manne Persson. 2 pr. Problemas
352, Problemas 1983/7-12
H2*.
B. Kc3-a7

1983

A. 1 Lc4 Dc7 2 Sb3 Sd5*
B. l Tfb6 Dd4 2 Sb7 Sb6t

sorte bonde.
Rex so lus.
Somoff.

Opgave, hvor den ene part, sædvanligvis
andre brikker end kongen.

Tysk betegnelse

Switchback.

hvid, ikke har

for so:rnov.Se bilag SO.

En brik vender i sit andet træk tilbage til sit ud
gangsfelt.

Trusselsteroa.

Et hvidt prøvespil (i 3832: 1 f8D? (og 1 g8D?)) giver en trusel (2 Dxc7vl, som sort kan parere effek
tivt (1 - Lc6!). En hvid forplan (1 Dc5) forøger prøvespillet (nu
hovedplanen) med endnu en trussel.
Zagorujko.

(4089-90). Se bilag 46 og 50.

B. Manne Persson. 2 pr.Probleernblad 1986
1067, Probleemblad 1986/3-4
H2+
2.1.1.l
l.Td6 g5+
2 Txe6 gxh4t
1 La6 gxh4+ 2 Lxd3 gS+
C. Manne Persson
5 HO Uppsala Nya Tidning

1945

2f
1 - Dxe4 2 Sc6+
1 - Txe4 2 Lg7*
1 - Lxe4 2 Sf3+

1 Th5 tr
2 Dd3*
1 - Dxe4 2 Sxbs+
1 - Txe4 2 Lxc5*
1 - Lxe4 2 Se2i
1 - Kxe4 2 De3*

c

DANSKE TURNERINGUDMÆRKELSER
Denne rubrik optræder første gang i Thema Danicum nr. 1 (januar
1976), hvor det hedder:

REFERAT FRA DSK"s GENERALFORSAMLING
ved Leif Schmidt

I denne rubrik, der er en fortsættelse af den tilsvarende rubrik i
Stella polaris: Nordiska pristagere, vil vi bringe opgaver af danske
problemforfattere, der har opnået udmærkelser i udenlandske turne
ringer.

Følgende syv medlemmer var mødt op: John Tornerup, B.B.Jensen,
Bjørn Nielsen, Steen Christensen, Jan Mortensen, Willy Enggren
og Leif Schmidt.

Vi har aldrig lovet,at det skulle være en komplet samling, et mål,
der vel også er uopnåeligt, da redaktionen ikke abonnerer på alle
tidskrifter, der bringer skakopgaver, ikke engang på alle problem
skakblade.

1/ Til dirigent valgtes Leif Schmidt.
?/

Alligevel vil vi gerne gøre samlingen så komplet som mulig. Imid
lertid findes en lang række danske turneringsudmærkelser kun offent
liggjort i problemskakafdelingen
i Skakbladet. Dette er bl.a. be
grundet i, at Skakbladets læsere bØr gøres opmærksom på, at det ikke
kun er partispillere, der opnår udenlandske placeringer. Også pro
blemforfattere når fremragende resultater. Det ville for så vidt
være formålstjenligt at bringe alle dnaske placeringer i Skakbladet,
men det tillader pladsen ikke.
Også pladsen i Thema Danicum er begrænset; meget andet interessant
stof skal med, og dette er baggrunden for, at turneingsplaceringer
kun publiceres i det ene eller det andet tidsskrift.
Vi er klar over, at ikke alle Thema Danicums læsere også modtager
Skakbladet og således ikke ser alle danske turneringsudmærkelser.
Det vil vi prøve at r!de bod på her i bilaget.
Ved hjælp af I'Iie ma Danicums registre er det let at finde de opgaver,
der er publiceret i afsnittet Turneringsudmærkelser.
Derudover find
es en række turneringsudmærkelser
i den øvrige tekst. Nedenfor find
es en oversigt over disse. De opgaver, der kun findes i Skakbladet
vil vi ligeledes gengive efterhånden. Nogle udmærkelser er faldet på
gulvet for os; det vil vi også rode bod på.
511. Lars Larsen,

3 RO Hamar Arbeiderblad

520. Holger Helledie, RO Schach-Echo
524. Per Grevlund,

l.Pr feenschach

1977. 29.

1974. Fantasi

1975. Fantasi

735. Lars Larsen, 7.omtale (ikke RO), Hamar Arbeiderblad 1977. 29
776. Hugo Knuppert, 1 Pr Brit.Chess Fed. 140 Ty 1977-78. 39
3 Pr Hamar Arbeiderblad

1253. Hugo Knuppert,

1 Pr Main-Post

1254. Hugo Knuppert,

3 HO Brit. Chess Fed. 141 Ty 1978-80. 29

1491. Lars Larsen,

1977. 29

1977. 39

3 Pr Goteborg Schachsållskap

1598. Knud Hannemann,

3 HO feenschach

2625. Lars Larsen, 7 Pl 2 WCCT-turn.
3025. Poul Hage, 3 pr Tidskrift
3112. Walther Jørgensen
1972. 29

Jub.-turn.

1979. 29

1980-83. 29

for Schack 1974. H29

3143. Lars Larsen, 2 HO Tidskrift

31 Hcp,nskabet blev gennemgået af Willy Enggren og godkendtes
uden kommentarer.

'y/

1976. Fantasi

& Gustav Jonsson,

1 Pr Tidskrift

Formanden indledte sin beretning med at mindes vore afdøde
medlemmer: Søren Jensen og Geori Thomas.
Vore månedlige møder blev omtalt. Deltagerantallet var des
værre som regel for ringe. Det kan svinge fra to til ti møde
deltagere. Dog havde vi haft et virkeligt godt besøgt møde,
det var Steen Christensens foredrag om "testning af skakopgaver
ved EDB". Ligeledes synes vore løsningsturneringer at være
populære.
:.;omman vil ha ve læst l et tidligece bilag, vil vi f'r-e mov er
bringe referater fra bestyrelsesmøder heri.
Biblioteket blev omtalt. Vi modtager til stadighed bøger og
blade fra ind- og udland. Således har Bjarne Blikeng og
Flemming Madsen bidraget.
Hunde fødselsdage er vi begyndt at nævne i bladet. I den anled
ning modtager Leif' Schmidt meget gerne meddelelse om din
fødselsdag.
THEMA DANICUM har det sidste år været domineret af domme, men
også en del artikler af udenlandske problemister. Vi har
netop passeret blad nr. 50, heri er på foranledning af Lars
Larsen udskrevet en international turnering ror 2-trækkere.
Formanden opfordrede alle til at deltage.
FIDE"s møde i Graz sidste år, havde, grundet dødsfald i Jan
Mortensens familie, ingen dansk deltagelse. I år finder mødet
st~d i Budapest, og formanden opfordrede til deltagelse.
Jan Mortensen refererede til et indlæg i POLITIKEN, ved Svend
Novrup, hvor denne undrede sig over, at der aldrig var danske
deltagere ved FIDE"s løserturneringer. Formanden så også
gerne at vi deltog og bad evt. interesserede om at melde sig.
Vi er pt. 52 medlemmer, det er en lille tilbagegang.

4/ Formanden blev med akklamation

1156. Hugo Knuppert,

for Schack

for Schack 1982. 3+

3150. Lars Larsen, 2 HO Willy-Roscher-Gedenkturnier
1977-78. 2+
Oprindelig version: Sf7 på b7, Tc6 på e6. Se Skakbladet 10124

14. APRIL 1988

genvalgt for endnu en periode.

i''ormandenoplyste, at han havde modtaget et brev fra Kjeld
Larsen, der meddelte, at han desværre af arbejdsmæssige
årsager så sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen.
Formanden udtrykte sin tak til Kjeld Larsen for hans indsats
for DSK i det forløbne år.
Til nyt bestyrelsesmedlem indvalgtes Steen Christensen. De
øvrige bestyrelsesmedlemmer: Willy Enggren, Holger Helledie
og Leif Schmidt genvalgtes.

6/ Revisoren B.B.Jensen og -suppleanten

71 Kontingentet

Iver Pedersen genvalgtes.

for 1989 forbliver uændret

120 kr.

8! Eventuelt.
- Fra Lars Larsen forelå et brev, der blev omdelt til alle de til
stedeværende.
Essensen af brevets forskellige
punkter vil her blive gennemgået:
;i: "Ansporer
det ikke til eftertanke,
at der i disse år udover
bestyrelsen,
kun er en dansker, der skriver i THEMA DANICUM?
Mon ikke det er betids at tænke på, at et personligt
skub til en
interessaret
"mundlam" er langt effektivere
end de rutineprægede,
ineffektive
opråb: "HAR DU NOGET PÅ HJERTE - SÅ SKRIV'".
Svar: De tilstedeværende
var alle enige om, at det var ønskeligt
med flere danske skribenter.
I den anledning blev Leif Schmidt
udpeget til at skrive til mulige emner.
b: "llvor mange danske
problemister
henvendte DSK sig til for at samle
en lille hyggelig bunke danske bidrag i jubilæumshæftet?"
Svar: Vi henvendte os ikke til nogen, idet vi ikke betragter nr.
50 som et eeentligt jubilæumshæfte.
Havde det været tilfældet,
ville udstyret og indholdet have været ganske anderledes.
c: "Hvad er begrundelsen
for at Jan Mortensen finder det vigtigt,
så omhyggeligt
som muligt at sortere danske opgaver fra i problem
artikler?"
Svar: Naturligvis
bliver danske opgaver ikke bevidst sorteret fra
- påstanden er uhyrlig! Det væsentligste
må vel være opgavernes
indhold, uanset hvem der har komponeret
dem.
d: "Emner som·~ordomme,
Tvillinger,
Overraskende
Førstetræk
og Model
matter· har danske forfattere
bearbejdet.
Hvorfor vil Jan Morten
sen absolut give det modsatte indtryk? I udenlandske
blade bliver
dcinc:kpr·obl r>rnkunst ,jo tit diskrimineret,
uden at vor o rza n i sat lon
gicJ~r

Jlrr>tc:~tere1'.

Svar: Atter en uhyrlig påstand og angreb på vor formand. At besty
relsen skulle protestere over manglende danske skakopgaver
i
udenlandske
skakblade synes absurd. Vi har lige så lidt indfly
delse på, hvad udenlandske
blade trykker, som de har på vort blads
indhold.
e: "Hvorfor godkender bestyrelsen
at formanden søger at mørklægge
danske WCCT-placeringer?
Det er urimeligt at splitte indtrykkene
ved at fodre SKAKBLADETs
læsere med disse danske træffere''.
Svar: Det er Dansk Skak Union der er medlem (og betaler) af FIDE
- ikke DSK! Så det er vel rimeligt at præmietagerne
vises i DSU"s
blad. Da mange af vore medlemmer
modtagerSKAKBLADET,
synes det,
pladsen taget i betragtning,
overflødigt
at gentage dem i TllEMA
DANICUM.
f'
"hit' -i. f':anp;
gør jeg opmærksom
på, at to eller tre danske o pg a ver ,
pl:11'('f'0rlr•
i?
wccT:
= n d n u ikke
f'r vist
i et d a n c ': L_L_:.-J"11
Sv;-n':Ilet und re de forsamlingen,
at da Lars Larsen for længst har
erkendt denne mangel, ikke selv har bragt de manglende opgaver
i en af sine artikler.
g: "Drøfter man aldrig, hvordan man bedst kan blande danske og uden
lancske eksempler i ligelige portioner. Netop blandingen dansk/
udenlandsk
ville da være stimulerende.
F.eks. ville det da være en
mor·som op; nærliggende
ide, om artikelserien
"Danske turnerings
præmicr i udlandet',
som synes at irritere redaktøren
stærkt,
mange gange blev krydret med præsentationen
af 1. eller 2. præmien
(udenlandsk)
til sammenligning
med danskeren NN"s præmierede
opp;ave i samme turnering."
Svar: Danske turneringsudmærkelser
er nok et lidt forsømt område.
li i d t. i l ha r vi stort set brugt dem til, om så at sige, at fylde
bladet ud med. Den faglige redaktør vil søge at råde bod på dette.
Ilerefter sluttede generalforsamlingen
deltagerne
og dirigenten.

med formandens

tak til

