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Lars Larsen

Som leder af
det danske hold i 4. WCCT
beder jeg om plads til en
henvendelse til danske forfattere
af skakproblemer, især de nye.
I WCCT
må vi jo deltage med 3 opgaver i hver af de 8 afdelinger,
altså med 24 opgaver ialt.
Heraf kan dog kun 16 opgaver blive pla
ceret
(de to bedste i hver afdeling).
Afdeling = thema. Så med to
gode opgaver i hvert tema vil vi være godt hjulpet.
I skrivende
stund, fem måneder før fristens
udlØb, råder jeg over 20 danske op
gaver. Men fordelingen
af temaer er lidt skæv, idet 9 af disse op
gaver koncentrerer
sig om kun to temaer. "Fordelingen" af forfatter
navne, ja, hør nu: 19 af disse 20 danske opgaver er komponeret af
~ forfattere,
der begge er over 70 år!
Siden maj har jeg sendt breve med temabetragtninger
og -eksempler
ud til
9 danske forfattere,
hvoraf 4 har lovet at støtte
mig - for
håbentlig
med opgaver. LØfter og kloge ord giver jo ingen points.
Derfor, unge komponist, når du har læst temabetingelserne
(som jeg
eventuelt
kan sende til dig), så kan det få stor betydning for Dan
marks placering,
at du pusler/slås/bikser/tryller
et par timer med
et tema og derpå sender mig de (n) stilling
(er), du er nået frem til
samt en kort løsningsbeskrivelse.
Det behøver ingenlunde være "fær
digt arbejde" i første omgang. Vi er et par stykker - på begge sid
er af de 70 - som grådigt og taknemmeligt kaster os over et nok så
umodent diagram, undersøger,
analyserer
og forbedrer.
Vore forslag
og rettelser
får du grundig besked om. Inden vi næsten ved af det,
har opgaven fået den helt rigtige
form - og naturligvis
med dit
navn. Således arbejder
alle lande. WCCT
er et holdarbejde.
Det er virkeligt
morsomt at få nye navne med. I 1973 fik jeg til 1.
WCCT
en hjælpemat fra hver af to komponister, begge nye i faget. Da
jeg som holdleder ymtede om at erstatte
den ene af disse opgaver
med en endnu bedre, blev jeg bremset af mine holdkammerater.
"Lad
dog de to nye få chancen" sa'e de. Den fik de. Og de scorede til
sammen 22 points.
Det sker så godt som aldrig,
at et land får 16 opgaver (maksimum)
placeret.
Men vor nuværende opgavebestand giver kun Danmark en teo
retisk
mulighed for 12 placeringer.
Vi mangler nemlig en (to} opgav
e (r) i følgende temaer:
A2, C, Dog F
Disse huller

må vi se at

få fyldt

op. Hjælp os i slutspurten!
Lars Larsen
Borgmester Andersensvej
6400 Sønderborg
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l.WCCTafholdtes
1972-75. Det finske problemskakforbund Suomen
Tehtavåniekat
var arrangør som vedtaget af FIDEs problemkommission
ved dets 14.kongres i Haag. 653 opgaver fra 27 lande og 274 kompo
nister
indkom. SSSRkom på !.pladsen
med 553 points.
Lar.tgt bagud kom Holland på 2.pladsen
(397 p.) og tæt derpå Danmark
med 395~ points.
Med blot 2 points mere var vi kommet på 2.pladsen.
Hvert point tæller
med. Så kære komponist, ung eller
ganunel, ny el
ler er f aren , følg Lars Larsens opfordring og send dit bidrag til
WCCT
til
Lars Larsen.
Jan Mortensen

DSI<s MØDER
Disse afholdes i Brønshøj Skakforenings lokaler, Tuxensvej 2 over
gården, Br1&nahøj, den 2. torsdag hver mlned. MØderne starter kl.
19, 30 med almindelig hyggesnak, og det egentlige mødeprogram be
gynder kl. ca. 20. Gæster er altid velkomne til vore møder. Følg
ende møder er fastsatte:
12. oktober

9. november

14. december
RETTELSE

Deltagernes eget program. Vi tager alle en eller
flere opgaver med og viser frem. Det kan være egne
eller nogle, vi har set og synes om - eller det
modsatte!
LØSERTURNERING 1 2-3 afdelinger, hvor den ene vil
være meget let,s! alle kan deltage. Turneringsle
der: Jan Mortensen. Også her er gæster velkomne.
FOREDRAG. Tilbud Ønskes. Det kan ikke være meningen, at vi skal høre på formanden hver gang.

til Thema Danicum nr. 56

Diagrammet 4003V side
190 er blevet trykt på hovedet. Sådan går det,
når man anvender for mange fantasibrikker på et diagram.
RETTELSE

til Bilag 52 ved Lars Larsen

10789. 1 Le4? strander på l - Tg3!
11168. fik l. rosende omtale
PROBLEHBEGREBER
Anticirce. Ved et slag sker der følgende: Den slåede brik forsvinder
helt (som i sædvanlig skak). Den slående brik flyttes hen til sit
udgangsfelt, hvor udgangsfelt defineres på samme måde som i circe.
Et slående hvidt tårn flyttes til al eller hl: Til al, hvis slagfel
tet er sort, og til hl hvis slagfeltet er hvidt. Analogt går en slåen
de løber eller springer til cl/fl resp. bl/gl. Ved dronning og konge
er udgangsfeltet klart dl resp. el. Og bønder går den 2.række på
samme linie som slagfeltet. Sorte træk analoge. Hvis udgangsfeltet
er besat af en hvid eller sort brik, er det påtænkte træk umuligt.
I 4543 kan sort udføre slaget g2xhl: Bg2 flyttes til g7 og Shl fjernes
fra brættet. Hvid kan derimod ikke trække Kg3xg2, da hK ikke kan gå
til el pga skak fra Bd2.
Duplex. Fordringen kan udføres både af hvid og sort. 4531 er en al
mindelig hjælpemat, hvor sort begynder og sort bliver mat. Men det
er også en hjælpemat, hvor hvid begynder og med sorts hjælp bliver
sat mat.
Forgave. En spilleform, der anvendtes tidligere for at kompensere
for forskellen i spillestyrke mellem to skakpartispillere. Den stær
keste spiller fjernede i partiudgangsstillingen
en eller flere af si
ne brikker. I 4541 er udgangsstillingen opstået gennem et parti, hvor
Sbl og Sgl aldrig har eksisteret.
Elg. Et fascinerende dyr, en hopper, der er kommet noget på gale veje.
Hen det er netop det, der gør den så sympatisk. Den sætter af til
spring som engræshoppe, men i sidste øjeblik viger den væk fra den
lige vej. Hvis elgen påb5 i 4540 var en græshoppe kunne den springe
til fl og - ligeledes med et spring - slå Tf5. Men umiddelbart efter
springbukken viger den af i en 45° vinkel. Yb5 (elgen betegnes med
et Y, der minder om et elgegevir) kan i diagramstillingen flytte til
a3, f4, f6, el og f2. Hvis der havde stået en sort brik på et af dis
se felter, havde elgen slået den.
COHPUTERTESTEDE

OPGAVER

Foruden de side 179 i Theme. Danicum anførte opgaver er følgende
computertestet:
4539

Løve (lion). Trækker som en græshoppe, men behøver ikke at lande
på feltet umiddelbart efter springbukken, men kan fortsætte vilkår
ligt langt efter den (indtil den standses af en anden brik) • Felter
ne mellem udgangsfelt, springbuk og slutfelt skal være tomme. I 4542
kan løven i udgang~stillingen flytte til al, bl, cl, a4, dS, c6, b7,
a8, h3, h4, h5. Hvis Gh6 var sort, kunne løven slå den.
Leo (optræder ligesom de følgende brikker i 3097, side 188). Trækker
som dronning, slår som løve.
Pao. Trækker som tårn, slår som løve på tårnlinier.
Vao. Trækker som løber. Slår som en løve på lØberlinier.
Mao. Springer som liniefigur ; den trækker først et ortogonalt træk,
derpå et diagonalt. Den spærres af en brik; der står ortogonalt ved
siden af maoens udgangsfelt.
LØSNING til 4545 i Thema Danicum
1 Ke7 bxc8D 2 Tf7 cxd8D*.
TURNERINGSUDSKRIVELSER.

1 Ke6 bxc8S 2 Tf6 cxd8S*.
De pladsbesparende

symboler ses i bilag 55.

Alexander Pituk 85. Udskrives i anledning af Pituks 85års fødsels
dag (født 1904-10-26 i Banska Stiavnica). Al 2*. B) 1989-10-26. C)
2. E) Ing. Ivan Jarolin, cernysevskeno 39/22, cs-851 Ol Bratislava.
F) fødselaren. Dommen publiceres i Pat a mat.
3. Klein Winsener Rochade-Thematurnier. A) 4-flere+ med forspil og/
eller forførelsesspil og/eller prøvespil. I mindst en fase har en
hvid eller sort rokade betydning. B) 1990-09-30. E) H.Suwe, I<lein
Winsen 20, D-2358 Winsen in Holstein.
Olympiadeturnering
"Novi Sad 1990". A+F) 2t V. Bartolovic. 3+ H. ve
limirovic. S3-5* z.Janevski. H2* F.Abdurahmanovic. C) 3 pr gruppe.
B) 1989-10-01. E) Organizacioni komitet, 29.Sahovske Olimpijade,
Kej Mose Pijade 6, P.;fah 282, YU-21000 Novi Sad. G) I hver gruppe:
1 pr: olympisk guldmedalje + diplom + 7 dages ophold i et jugoslavisk
turistcenter + 2 eksemplarer af problemturneringsbogen.- 2 pr: sølv
medalje + diplom + 2 kopier af turneringsbogen. 3 pr: bronzemedalje
+ 2 kopier af bogen. Øvrige placeringer: diplom+
1 eksemplar af bog
en.
Memorial T. Ch. Ainirov. A+F) 3t miniaturer; E. Fomitschev. 4t mini
aturer, M. Kuznetsov.Studie-miniaturer;
V.Kovalenko. 3t med 8 brik
ker; J.Fokin.
B) 1990-02-10. D) 2. E) Magadonskij komsomolets (chess),
ul.proletarskaja 14, SU-685000 Magadan.
Vetschernij Leningrad 2årsturneringer. A) 2t, 3*, flert, studier. B)
1990-07-01. E) Vetschernij Leningrad, "Schachmaty", n ad , r. Fontanki
59, SU-191023 Leningrad.
EN ANDEN SLAGS TURNERING
Hilmar Ebert, Hans Gruber, Hans Peter Reich udskriver en turnering
med titlen Super-Ringturnier: ! Der findes kunstretninger, hvor der
gennem nominering af experter opstilles en "evig bedsteliste" f.eks.
for spillefilm (Citizen Kane etc.). Det vil være spændende at lave
noget tilsvarende for skakopgaver. For ikke "at blande pærer med æbler
foreslås 4 hovedafdelinger: 1) ortodokse matopgaver, 2) ortodokse
hjælpematter, 3) fantasiskak i alle former, 4) studier. Alle skakven
ner kan i hver af disse afdelinger indstille indtil 5 opgaver, der
efter hans eller hendes mening hører hjemme blandt alle tiders bedste
skakkompositioner.
Indsendelsesfrist 1989-12-24. Forslag med diagram, forfatter, kilde,
løsning og eventuelle kommentarer til Hilmar Ebert, Alexianergraben
8, D-51 Aachen.

SLUTSPILLETS

GÅDE

(delvist) LØST

Ved et foredrag i forbindelse med FIOEs
problemkommissions
32.kongres 19.-25.au
gust 1989 i Bournernouth, fortalte den
kendte studieekspert, John Roycroft, at
en computer i Boston, Massachusetts, har
undersøgt alle stillinger med indtil 5
brikker. For alle stillinger angives re
sultat ved bedste spil fra begge sider,
det bedste umiddelbart følgende træk i
stillingen samt længden af et spil fra
stillingen indtil en klar gevinststil•
ling er nået (hvis spillet kan vindes).
En klar gevinsstilling behøver ikke at
være en matstilling, men kan også være
f.eks. K,L,S mod K. Stillinger med K,L,S mod K,S har man hidtil
anset for remis, men det gælder ikke længere. Hovedparten af stil
lingerne med dette materiale er remis, men der findes et ikke ube
tydeligt antal, der kan vindes. Det gælder f.eks. stillingen Kel
Lh2 Sel - Khl Sb2, der kan vindes i 77 træk. Førstetrækket er
Lg3,
men det vil naturligvis føre for vidt at bringe hele partiet med
alle dets varianter. Mange træk virker bizarre og kan kun forklares
ved, at de er det træk, der hurtigst fører til gevinst, resp. udsky
der gevinster mest muligt.
Henimod slutningen af hovedvarianten konuner man frem til diagram
stillingen og spillet slutter således:.l Lb4 Sd8 2 La5 Se6 3 Lb6
Sg5 4 Sf2+ Xgl 5 Kf4 Sf7 6 Sg4+ Kg2 7 Se3+ Kh3 8 SfS Kg2 9 Lc5 Sh8
10 Sd4 Kh3 11 KfS Kh4 12 Se6 Kh5 13 Le3 Sf7 14.Sg7+ Kh4 15 Lf4 Sh8
16 Se6 Sf7 17 Kg6 Sh8+ 18 Kg7 Kg4 19 Ih6 Kh5 20 Sf4+ og hvid Ninder.
Ikke 19 Kxh8?? Kf5

=.

Mange slutspilstudier kræver nu en undersøgelse for korrekthed, hvis
der kun er få brikker i spilforløbet, ligesom FIDEs SOtræksregel har
fået et nyt skud for boven.
Roycrofts foredrag var baseret på en artikel af Lewis Stiller fra
Boston University, publiceret i ICCA Journal vol.12, nr.2, juni
1989.
TURNERING

FOR COMPUTER-trykkede

diagrammer

Subkommissionen for corrputerskak holdt også møde i forbindelse med
problemkommissionens
møde i Bournemouth. På basis af en ide, udvik
let af Norman Macleod, vil man udskrive en turnering for computer
trykkede diagrammer. I forvejen findes mange programmer for diagram
trykning, beregnet til forskellige formål: spilleskak- og problem
løsningsprogrammer, tekstbehandling, trykning af tidsskrifter og bø
ger, databaser etc. Turneringen vil blive i 2 afdelinger: for matrix
printere og for laserprintere. Det foreslås, at kommissionen udskri
ver turneringen ved sit møde i 1990 i A~icante.
NYE TITLER
Ved problemkommissionens

møde i Bournemouth

Stormester i kompositionsskak: Herbert Ahues
(R) og Viktor Tschepizhnij (SU).

uddeltes

følgende titler

(D), Ernilian Dobrescu

International mester i problemskak: Yochanan Afek (IL), Michel Cail
laud (F), Yves Cheylan (F), Alfred Dombrovskis (SU), Toma Garai (USA),
Zivko Janevski (YU), Aleksandr Kuzovkov (SU), Michail Marandjuk (SU),
Viktor Melnitschenko (SU), Nazha Neidze (SU), Jurij Suschkov (SU),
Klaus Wenda (A).

