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Ved decembermødet
var kun tre af klubbens medlemmer mødt op, Jan, Kaare og
Bjørn. Kaare fik trukket en af BSFs medlemmer ind til mødet, og de havde meget
glæde af at løse seriehjælpematter,
taget fra GM John Nunns bog, Salving in
Style. Men er det værd at holde månedlige møder, når fremmødet er så ringe?
Det kræver trods alt en del forberedelse
fra den eventuelle
foredragsholders
side. Hvad mener medlemmerne?
Under alle omstændigheder
prøver vi også i de
næste måneder at holde møder hver gang.

11. januar

Hvordan laver man en skakopgave? Vi forsøger i fællesskab
at konstruere en skakopgave, evt. flere. Vi vælger et simp
elt tema og bygger opgaven op over dette. Vi holder os til
direkte opgaver i 2 træk

8. februar

Rekonstruktion af en skakopgave ud fra løsningen. D.v.s. at
vi får opgavens løsning opgivet og skal ud fra den forsøge
at finde en opgave, der svarer til den. Det er ikke så umu
ligt som det lyder og kan være neget underholdende

8. marts

Foredrag. Tilbud ønskes. Det kan ikke være meningen, at det
er formartdenhver gang.

19. april

GENERALFORSAMLING. Se indkaldelsen i næste nummer af Thema
Danicum. Bemærk, at mødedatoen undtagelsesvis ikke er den 2.
torsdag i måneden, da denne i år falder på skærtorsdag, hvor
vore mødelokaler er utilgængelige

Klubbens møder holdes den anden torsdag i hver måned i vinterhalvåret i Brøns
højs Skakforenings lokaler Tuxensvej 2 over gården. Vort lokale er gennem dø
ren til venstre, når du lige er kommet ind. Der er hyggesnak fra kl 19.30 til
det egentlige møde begynder kl. 20. Gæster er altid velkomne til DSKs møder.
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i bilaget finder du den officielle indbydelse til næste års problem
skakkongres. Var det ikke noget for dig at deltage? Det kan ikke være rimeligt,
at jeg er den eneste fra Danmark, der møder op. Hvert år bliver jeg af mange
af deltagerne spurgt, hvorfor jeg er den eneste fra Danmark. Og jeg kan ikke
give noget fornuftigt svar. Du kan tage hele familien med, også børnene, og du
kan få en ferie ud af det, hvor du, når du har lyst beskæftiger dig med skakop
gaver: løserturneringer, kompositionsturneringen, foredrag etc.

Andetsteds

K.A.K.Larsen, Walther Jørgensen og Holger Helledie har deltaget, men ellers er
jeg vist den eneste dansker. Vil du høre nærmere, fortæller jeg dig gerne mere
om, hvad der foregår.
Jan M

SUBSKRIBER PÅ BOGEN OM SKAKSPILLEREN JOHN TORNERUP!
I en tid, hvor læsning om skak i frustrerende grad er fokuseret
på åbningsteori, er det befriende, at en af Danmarks mest talent
fulde mestre gennem tiderne, nu får udgivet bogen om sit eventyr
lige skakliv.
John Tornerup, hvis glansperiode faldt i 194o'erne og 195o'erne,
er i dag 75 år. Når han næppe i dag kendes a~ den brede kreds af
skakspillere, skyldes det helt sikkert, at han viede sin største
indsats til Dansk Arhejder Skak Forbund, hvis eksistens jo ophør
te i 1970.
Tornerups partier og problemer er dog ikke til at tage fejl af.
De er sande l~kkerbidskener for enhver skakgourmet! Nedenfor
bringes et par eksempler.
Bogen udkommer (med forbehold for en eventuel ringe forsinkelse)
lørdag den 5. rna~1990 på Vissings Forlag. Den vil blive på godt
So sider, off-set trykt i AS-format. Prisen bliver 60 kr.
For de skakelskere, som ønsker at støtte bogens udgivelse, vil
der blive mulir,hedfor at subskribere. De vjl som modydelse få de
res navn med i bogen i en liste over subskribenter, samt deltage
i lodtrækningen om 5 eksemplarer af Helge Hau's festlige bog:
"64 x skakmat!".
Subskribenter bedes senest den 31. marts 1990 indbetale de 60 kr
på giro 4 84 ~4 78, Vissings Forlag, Kaare Vissing Andersen, Fræ
stekærvej 18, 4.mf., 2700
Brønshø~.
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The Spanish Chess Problem Society <S.E.P.A.> is pleased to invite
you to attend the XXXIII Meeting af the Permanent Commission of the
F.I.D.E. for Chess Compositions, to be held at the Eurhotel, Pintor
Lorenzo
Casanova street, 31, Alicante, from Saturday 22 September
1990 Carrival) to Saturday 29 September 1990 <departurel.
Alicante
lies an the eastern coast of Spain and may be reached ei
ther by train from Barcelona <the Railroad Station is close to the
Hotel>.
or by car <toll Motorway from the French border up to Ali
cante,
600 kms>. A special car service will pick-up those arriving
by plane at the Alicante Airport <15 kms).
The programme will include composing and solving events, an offici
al reception <morning Tuesday 25 September>, lectures, two excursi
ons, etc. The Individual Open
Salving Competition
will take place
on Monday 24 September (afternoon>.
The World Championship in Sal
ving af Chess Problems CWCSC> will tal<e place on TL1esday 25 Septem
ber (afternoon> and Wednesday 26 September (afternoonl.
Prices for full-board

at the

Eurhotel

are:

Ptas. 4.500,00 per person daily, in double- or twin-bedded
Ptas. 4.750,00 per person daily
in single room.
Please send your booking as soon as possible,
June to:

room and

and in any case by 15

Manuel Munoz, C/Paradis, 14
E-03580 ALFAZ DEL PI <ALICANTE>

Fra partiet A. Yanofsky, Canada John Tornerup, Frederiksbergs in
ternationale turnering 1947.
15. - - - - -, Se5 - g4!
Hvis hvid nu slår springeren, ser
man hurtigt, at den hvide konge
får det yderst ubehageligt efter
16.---,Dh2+ 17.Kfl,Dhl+ 18.Ke2,
Lxg4+ 19.f3,Dxg2+ 2o.Kd3,Lf5+.
16. Te3 - e2 , Lf5 x c2!
17. Ddl x c2 , Ta8 - e8
18. d2 - d4 ' Dh4 X f2+!!
19. Te2 x f2 , Te8 - el+
2o. Opgivet
Der ville følge 2o.Tfl,Lh2+ 21.
Khl,Txflmat.

"Skakbladet", 1989, nr. 7
Mat i 2 træk

*
Om Yanofsky kan bl.a. si
ges, at han i Groningen 46
slog verdens allerede da
stærkeste spiller M, Bot
vinnik, og at han i 1964
blev udnævnt til stormester.
Tornerups se~r over Yanof
sky indbragte turneringens
skønhedspræmie, gik verden
rundt - og aflivede en va
riant af spansk!

who can supply further information about Alicante,
and also about
cheaper accommodation than that described above, if required.
Th1s invitation
is intended not only to the Commission
Delegates
and to the international salving teams, but to all those interested
in chess compositions.

Antonio F. Argilelles
President

PROBLEMBEGREBER
Annihilation

(4565). Bortskaffelse

af en skadelig

Switchback (4565). En brik trækker
til samme felt.
Ffuigsling (4571). Svensk

betegnelse

brik.

først væk fra et felt og derefter

tilbage

for binding.

Zerostilling
(4600). Opgaven kan ikke løses i diagramstillingen.
Først når man
udfører de i fordringen anførte ændringer, kommer opgaverne frem. I D-stilling
en flytter man sLh5 på diagrammet til a8 og tilføjer sBa5. Ikke alle problemi
ster er lige begejstrede for opgaver med zero-stilling;
nogle opfatter dem som
en svindelmetode til at fremstille tvillinger med to stillingsændringer
i sted
et for en.
Maximummer (4604). Sort skal bestandig udføre sit geometrisk længste træk. Dia
gonale træk er længere end vandrette og lodrette. Ved hjælp af lidt geometri
(Pythagoras) eller en snor er det let at finde ud af, hvilke træk, der er de
længste. Skakker skal naturligvis respekteres, sort skal udføre det længste af;
de træk, der parerer skakken.
Circe (4605). En brik, der slås, forsvinder ikke af spillet, men genopstår på
sit "udgangsfelt". Et hvidt tårn, der er slået på et hvidt felt, genopstår på
hl; et hvidt tårn, slået på et sort felt, genopstår på al. Analogt går en hS,
der erslået på a8 til bl og en på h8 slået sort løber til f8. Slåede dronninger
går altid til dl resp. d8. Hvide bønder, der slås, går til 2. række på den linie,
hvor de er slået; sorte bønder tilsvarende til 7. række. Eventuelle brikker,der
er opstået ved forvandling, flyttes til det felt, hvor en ikke-forvandlet,
slået
brik ville gå til. Er det felt, hvor en slået brik skal genopstå, besat af en
anden bri k, farve
underordnet, forsvinder den slåede brik helt af spillet.
Rokade med et genopstået tårn er tilladt
Vandregræshoppe
(4606). Trækker som en græshoppe, men kun henover fjendtlige
brikker, som slås herved (vandregræshoppen
kan altså kun trække, når den slår).
Monokromatisk
skak (4609). Kan kun trække til felter af samme farve, som det
felt brikken står på (som naturligvis er det samme, som brikken stod på i parti
udgangsstillingen.
Følgende kendsgerninger
kan fastslås:
Rokade: Kun 0-0 er mulig
Dronning: Kan gå til 32 forskellige felter på brættet. De to dronninger kan
ikke slå hinanden
Tårn: Behersker kun halvdelen af alle felterne af dens farve (16). Tal kan
kun til sorte felter, der ligger på 1., 3., 5. og 7.række og samtid
igt på a-, c-, e- eller g-linien. Et hvidt tårn kan kun slås af et
forvandlet sort tårn!
Løber: Trækker
Springer:
Bonde:

helt normalt.

Er tårnet

overlegent

Kan overhovedet ikke flytte. Mangler
den slået på sit udgangsfelt.

Kun i første

træk (dobbeltskridt)

mht trækmuligheder.

en springer

kan en bonde

på brættet,

er

trække uden slag.

Alfil (4611). Trækker 2 diagonale træk og kan springe over en brik. Af6 i 4611
kan gå til d4 h4 og h8. En sort brik på et af disse felter ville blive slået.
Sorte brikker på e5,g5,g7 forstyrrer ikke alfilens træk (og bliver ikke slået
af alfilen).
Løve (4612). Trækker og slår som en græshoppe, men behøver
deltbart efter den oversprungne brik. Ldl kan altså flytte
og h5. Lh7 til bl,c2,d3 og h5 ; den kan slå Le7.

ikke at lande umid
til d5, d6,d7,d8

Serietrækker
(4607-08). I 4607 trækker sort 19 træk i rad, hvorefter hvid sætter
mat i et træk. I 4608 trækker hvid 7 træk i rad; sort er nu tvunget til straks
at sætte hvid mat.

