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DSKs MØDER
Disse afholdes i Brønshøj Skak.forenings lokaler, Tuxensvej 2, over
gården, den 2. torsdag i hver måned september - maj. Møderne begyn
der kl. 19, 30 med almindelig hyggesnak og kl. ca. 20 begynder det
egentlige mødeprogram. Gæster er altid velkomne til DSKs møder.
Følgende møder er fastsatte.
12. januar. LØSERTURNERING i 2-3 afdelinger. Den ene afdeling
vi 1 være meget let, så også ganske uøvede løse re
kan deltage. Turneringsleder: Jan Mortensen
9. februar.REKONSTRUKTION af en skak.opgave ud fra løsningen.
Vi forsøger - alle samlet eller i små grupper at rekonstruere en skakopgave, hvor vi ikke kend
er udgangsstillingen, men derimod den fuldstændige
løsning. Det er ikke så umuligt, som det lyder, og
giver et godt indblik i komponistens kamp mod bi
lØsninger :Jganden djævelskab.
9. marts

13. april
UDSKREVNE

Deltagernes eget program. Vi tager alle en eller
flere opgaver med og viser frem. Det kan være egne
eller andres opgaver, gode eller dårlige.
GENERALFORSAMLING.
Danicum nr. 54

TURNERINGER

Dagsorden vil fØlge i Thema

De pladsbesparende
bilag 50

symboler

finder du i

Springarens jul- och nyårsturnering 1988-89. A. alle typer opgaver
med mindst 2 forskelliqe dobbeltskakker. Dobbeltskak.kerne kan find
es i samme eller forskellige løsninger, ske med samme eller forskel
lige brikker, udføres af sort eller hvid etc.B. 1989-02-15. E. Kjell
Widlert, Renvagen 27, S-134 00 Gustavsberg tel 0766/31808.
Israel Ringturnering. Omfatter bl.a. problembladet Variantim. A.
2f, 3f, S~, Hf. E. Theodor Tauber, 14/l Kalisher St., 49-391 Petah
Tikva, Israel.Årsturnering for opgaver publiceret i de deltagende
tidsskrifter.
Suomen Shakki. Arsturnering 1989. A. 2f, 3f, nf,studier, Sf, Hf.
E. Kauko Virtanen, Valimaenkj 3 D 20, SF-33430 Vuorentausta. F. 2f:
Fritz Hoffmann, 3f: Kjell Widlert, nf: Harri Hurme, studier: Kari
Valtonen, sf +hf: Michel Caillaud. G. 30,20,10 USD i hver afdeling.
2.tema turnering. Trigonal combinations. En turneringsudskrivelse,
vi har modtaget på en løs lab papir. A. 2f. B. 1989-02-01. D. 2.
E. SU-198903 Petrodvdrets, Fabrichnaja, 11, Redakcia "Chess con
curs", "Schachmatnyj konkurs", SSSR. Der er åbenbart tale om en te
maturnering, for der er anført 3 opgaver, der så vel er temaeksemp
ler: V.Hebelt, 1984: Ka2 Da4 Te7 Th4 Lb4 Lc2 Se3 Sg2 Bc5 Bf2 Bh7 Kd4 Db8 Tg3 La8 Se4 Sg5 Bd5. 1 Kb3 tr 2 Dalf. 1- Df4/Tg4 2 La3/Sf5f.
V.Turoverov, 1984. Ka3 Df6 Tcl Th6 Lh4 Sf4 Sg7 - Kd6 De6 Lg6 Bd5
Bd7. 1 Dc3 tr 2 Dc7f. 1 - De3/Dh3 2 Sf5/Se8f. G. Ageev, 1984. Kh5
Df7 Tdl La3 La6 Se7 Bb2 Bf4 • Kc4 Tb5 Td8 Sb6 Se6 Bb3 Bd7 Bf5 Bh6.
1 Sxf5 tr 2 Td4f. 1 - d5/Sd5 2.Se3/Sd6f.
Sahovski Glasnik. A. 2f, 3f, nf. B. 1988-12-31. E. Josip Varga,
Gracanski Mihaljevac 11, YU-4100 Zagreb.
Skak.bladet. Løbende turneringer. A. 2f, 3f, nf, Sf, Hf. D. l (en)
E. Jan Mortensen, Hovmarken 24 Fløng, DK-2640 Hedehusene.

MEMORIAL RICHARD RET! C 29. S .1989
I anledning af Richard Retis lOOårs fødselsdag (født 1889-0S-29 i
Pezinok i nærheden af Bratislava, dØd 1929-06-06 i Prag) udskriver
den slovakiske sportsorganisation
(SUV CSZTV) 2 kompositionsturne
ringer:
1. For slutspilstudier.

Dommer sportsmester

Vladimir Kos, Brno

2. For syntetiske partier, der afsluttes med stillingen i en af
Re.tis berømteste studier: Kh8 Bc6 - Ka6 BhS. Hvid gør remis.
(Dommerne vil bedømme kvaliteten af partiet ud fra det praktiske
spils synspunkt, dvs en naturlig åbning, så få fejl som muligt
etc. Det er tilladtat udnytte allerede spillede og publicerede
partier. Kommentarer til partiet er tilladt, men er ikke nogen be
tingelse). Dommer erIGl'"Lubomfr Ftåcnik og international FIDE dom
mer Bedrich Formånek.
Indsendelse (begge turneringer) til SachoiJY zvåz SUV CSZTV, Junåcka
6, CS-832 80 Bratislava senest 1989-0S-29. Højst en komposition i
hver afdeling. Kuverten mærkes:Memoriål Rl3ti. Dommen offentliggøres
i problembladet Pat a Mat.
SKAKOLYMPIADE

i NOVI SAD 1990

I anledning af den 29. skakolympiade, der afholdes i Novi Sad, Yugo
slavien, 16.november - 4.december 1990, udskrives en international
olympisk turnering for skakkompositioner i følgende grupper:
A. 2*. Dommer: Hrvoje Bartolovic, stormester i skakproblemkompositi
on, stormester i skakproblemløsning, international FIDE dommer
for skakproblemer.Zagreb.
B. 3*. Dommer: Milan Velimirovic, international mester i skakproblem
komposition, stormester i skakproblemløsning, international FIDE
dommer for skakproblemer. Beograd.

c.

S*3-S (selvmatter i 3-S træk). Dommer: Zivko Janevski, national
mester i skakproblemkomposition,
international dommer for skak
problemløsning. Gevgelija•

D. H2t.Dommer: Fadil Abdurahmanovic, international mester i skakpro
blemkomposition, international FIDE dommer for skakproblemer.
Sarajevo.
Temaet er frit i alle grupper;
tilladt.

fantasibetingelser

(i hver gruppe):

l.plads. Guldmedalje, diplom og 7 dages ophold (gratis) i et af
Jugoslaviens turistcentre. 2 kopier af bogen med turneringens op
gaver.
2.plads. sølvmedalje,

diplom og 2 kopier af turneringsbogen.

3.plads. Bronzemedalje,
Alle øvrige placeringer.

Præmieuddelingsceremoni
vil finde sted torsdag 1990-11-22 i Vojvo
dina Sports and Convention Centre, Novi Sad, kl.18. Alle deltagere
vil blive underrettet om turneringens endelige udfald i så god tid,
at de vil have mulighed for at deltage i ceremonien.
LITTERATUR
Stefan Bucker, Englund Gambit. l.Auflage, 144 sider. Edition Madler
in Walter Rau Verlag, Dusseldorf 1988. Kart. DEM 22,80. ISBN
3-7919-0301-2.
Bogen, der har undertitlen 1. d4 eS, handler om de tre sorte gambit
ter Hartlaub-Gambit 1 d4 eS 2 dxeS d6, Soller-Gambit 2 - f6 eller
3 - f6 og Englund-Gambit 2 - Sc6 3 Sf3 De7. Bogen er systematisk op
bygget med 200 diagrammer og Sl kildehenvisninger. Gambitter for
sort er risikable, og bogens hØjbristante materiale er ikke egnet
for skakspillere med svage nerver.
Navnet Englund-Gambit stammer fra en tematurnering, som St.ockholms
Allmanna Schackklubb afholdtmellem jul og nytår 1932-33. Den inter
essante, hidtil uudforskede gambit viste sig ganske vist at være u
korrekt, men den gav liv og farve til partierne.
Phenix
Et nyt tidsskrift, der udgives sammen med det genopståede Themes-64
og Rex Multiplex. Alle 3 blade udsendes samlet i et rødt omslag med
titlen Phenix. Stoffet er fordelt på de tre blade, således at Phenix
indeholder originalopgaver og generelt stof, Themes-64 ortodokse ar
tikler og Rex Multiplex fantasiskakartikler. Direktør er Denis Blon
del og redaktører er Jean-Marc Loustau og Blondel, i hvert fald for
Phenix; for de 2 andre blade er ingen redaktion anført. Man kan abon
nere på Phenix alene (120 FRF) , eller Phenix + et af de 2 andre bla
de (170 FRF). En pakke med alle tre blade koster 220 FRF. Men hvis
man ikke vælger den totale pakkeløsning, får man huller i sidetalle
ne, for alle blade har en fælles fortløbende paginering.
Man kan få prøvenummer ved henvendelse til Denis Blondel, 22 Allee
de Bouleaux, F-94Sl0 La Queue en Brie, F·rance.

og -brikker er ikke

Der må højst indsendes 3 opgaver pr. gruppe. Opgaverne skal være
originale, og fDrfatterne må ikke offentliggøre deres opgaver, før
turneringen er afsluttet. (Disse betingelserne er jo selvfølgelige,
men turneringskomiteen har alligevel fundet det påkrævet at medtage
dem). Alle opgaver skal foreligge på diagram
med fuldstændig løs
ning, forfatterens navn og adresse. (Også dette burde være overflø
digt at angive, men er det desværre ikke). Alle deltagere vil få en
kopi af turneringsrapporten.
Præmier

Indsendelsesfrist 1989-10-01. Adresse: Organizing Committee of the
29th Chess Olympiad. Kej Mose Pijade 6, P.O.Box 282. YU-21000 Novi
Sad, Yugoslavia.

diplom og 2 kopier af turneringsbogen.
Diplom og 1 kopi af turneringsbogen.

DSKs MØDER
Ved novembermødet var der løserturnering på
programmet. Men der var kun mødt 3 løsere
op, så det blev til almindelig problemsnak
i stedet.
Ved decembermødet var der heller ikke no
get egentlig program, så man blev enige om
at konstruere en opgave i fællesskab. Brik
kerne fløj over brættet, og det foreslåede
tema blev modificeret mange gange, men til
sidst lykkedes det at nå frem til vedståen
de stilling, en 2* med følgende løsning:
1 Df4 Kd3,BdS 2 BeS*·
l - L- 2 Dxd6*.

1 - BeS 2 De3*·

Man var ikke helt tilfredsmed, at samme
mat (eS*) følger på 2 forskellige sorte
træk. Er der nogen, der kan forbedre opga
ven? Og kender nogen en forgænger?

•

Steen Christensen,
Eigil Johansen,
Jan Mortensen,
Iver Pedersen &
Kåre Vissing
Original

+++++++++++++++++++++
PROBLEMBETINGELSER

Rettelse

Maximummer

Se bilag 50

Natrvtter

Se bilag 52

I originalopgaven skal
hvid dronning stå på g3

Retrograd analyse
Serietrækker

Opgavetype, hvor man undersøger det spil, der
er sket forud for udgangsstillingen

Se bilag 51

PROBLEMBEGREBER
Brunner-Dresdner

En hvid hovedplan (I 4273 er hovedplanen l c8S?)
kan pareres effektivt med en bestemt sort brik
(1- Dd4!). Hvidudfører derfor en forplan (1 Lg2 tr 2 Le4), der tyin
ger sort til at forhindre den gode sorte parade (1 - Tb3b4 og 2 Dd4 er umulig). I stedet kan denne sorte brik (Tb4) udføre en ana
log parade (2 - Td4), der dog tillader en ny mat (3 Dxe5). I 4273
er temaet dubleret; det andet sorte tårn frembringer en tilsvarende
variant.
Se også: Dresdner, bilag 49.
Excelsior

(4071)

En hvid bondes vandring fra 2. række til forvand
lingsfeltet.

Gamage(4194)

En sort brik er bundet. Sort spærrer for denne brik,
hvorefter hvid kan tillade sig at frigøre denne brik
direkte. Eksempel: Roald Bukne. 9056, Tidskrift for Schack 1946/5.
2 pr trækpligtturnering
(Bo Lindgren): Kg3 Dh8 Se2 Bd4 - Khl Lh7
Sf8. 2*. 1 d5 Sg6 2 Dal* (gamage). Skinspil: 1 - Sg6 2 Da8* (gamage)
Storm

(4211)

matsætning
Umnov

2 spærringer for en sort brik på samme linie giver
2 matmuligheder; i hver variant kan dog kun den ene
gennemføres. Kaldes også Norge.

(4265)

Den hvide temabrik besætter det felt, som sort netop har forladt. I 4265 ses temaet dubleret i varian
terne l - Tc6 2 Dd6+ og l - Ld3 2 De4+.
Val ve

(4210)

En brik åbner en linie for en anden brik af samme
farve og spærrer samtidigt en anden linie for den

ne brik.
Wurzburg-Plachutta

(4198)
Gensidig spærring mellem 2 brikker
af samme farve og gangart på samme felt.

MIXTUM COMPOSITUM
4268

er aftTykt korrekt efter problem. BilØsning endsige korrektur
er ikke angivet i bladet, hvilket nok skyldes, at opgaven fin
des i en artikel. Bengt Ingre korrigerer opgaven med sBb5, hvorefter
den er korrekt.

Tjdskrift for Schack, Nordens ældste skakblad (oprindelig dansk)
star pa gravens rand, ifølge Kjell Widlert i Springaren. Tilsynela
dende er opgave- og studieafdeling ophørt, hvorved abonnenterne har
mistet interessen for bladet.
feenschach, der er kommet langt bagud med udgivelsen, har til gengæld
udsendt 3 numre på en gang og er nu kun næsten et år bagud.
4. WCCT. En brochure med indbydelse og temaer til den 4. verdenskom
positionsturnering for hold er nu udsendt. Den 3. turnering er dog
endnu ikke afsluttet. Polen er arrangør af den 4.turnering.
I den diofantiske ligning i sidste bilag skal det ene z naturligvis
erstattes med x. Bengt Ingre har påvist dette .

•

