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Fra og med næste nummer (nr. 59) vil Holger Helledie overtage redaktionen af ori
ginalafdelingen. Holger er jo i forvejen løsningsredaktør, og de to afdelinger
hører naturligt ·sammen.
·
Send derfor ikke flere originalopgaver, bestemt for Thema Danicum, til Jan Morten
sen, men til Holger Helledie, Damvej 52, DK-8471 Sabro. Opgaver, der allerede er
sendt eller som fejlagtigt bliver sendt til Jan Mortensen, videresendes naturli&ViB
til Holger.
For god ordens skyld skal det nævnes, at der ikke sker ændring i Skakbladets opgave
redaktion.

FORSKELLIGE NYHEDER M.V.
Ifølge Arbejder-Skak,Medlemsblad for Arbejdernes Skakforening af 1904, marts 1990,
vil bogen om John Tornerup udkomme 1990-05-05 på Vissings forlag. Den vil blive
på godt 80 sider, off-set trykt i AS-format.
I den anledning skrev Bent Larsen en hel spalte
bogen.

Ekstrabladet om Tornerup og om

I EG no.99, januar 1990 bringer redaktør og udgiver John Roycroft en sørgelig nyhed.
Det sidste nummer af bladet, han udgiver vil være EG 102. Abdikationen er frivil
lig og beslutningen uigenkaldelig. Udgiverens tilstand er fysisk god nok, men hans
instinkt fortæller ham, at tiden er inde og at det klassiske råd "to quit while
you're ahead" er sundt.
I EG no.98, oktober 1989 finder vi yderligere oplysninger om den computer i Boston,
Massachusetts, der har løst slutspillets gåde, indtil videre for stillinger med
indtil 5 brikker. Resultaterne er frembragt af en programmør, ny på arenaen, ved
navn Lewis Stiller, der har adgang til en parallelprocessor af formidabel kraft,
den sagnagtige Connection Machine in dens CM2 manifestation med 32 tusinde proces
sorer, der styres af en sædvanlig VAX kommunikationsdatamat. I adskillige år har
det været en vittighed i computerverdenen, at parallel behandling er en løsning af
eftersøgning af problemer. At frembringe 80 databaser med bondeløse slutspil med
højst 5 brikker med et samlet forbrug af maskintid på 227 minutter er en størrelses
orden hurtigere end nogen af dens forgængere. Og det er klart den rigtige opgave
for denne maskine. Nu må man håbe, at mere skakværk udføres med CM2, før andre an
vendelsesmuligheder identificeres! Resultaterne kan ses i en artikel i juni 1989
nummeret af ICCA Journal.
Ifølge The Problemist januar 1990 har det sovjetiske skakblad 64 bragt dokumenter
og personlige oplysninger om skakfolk, som døde i Stalin-æraen. Nr. 5, marts 1989,
fortæller historien om Arvid Kubbel, den ældste af de tre Kubbeler og mesterspiller.
I 1930erne forestod han en skakklub i Leningrad, men arresteredes i november 1937.
En slægtning forestiller sig, at dette kan skyldes, at han publicerede opgaver i
Die Schwalbe. Leonid Kubbel var derimod i stand til at trække sine opgaver tilbage;
fra det tyske skakproblemblad. Arvid blev idømt 10 års forvisning til det fjerne
Østen med fratagelse af retten til at korrespondere. En anden kendt problemist Lazar
Borovitsch Zalkind er omtalt i nr. 11 og 12. Zalkind, der oftest betegnes Salkind,
var født 2.januar 1886 (14. januar ny stil). Han blev arresteret august 1930 og
blev beskyldt for at være menschevik. Han døæde i fængselet 1945-06-25. Han var
specialist i bøhmiske opgaver. Endelig blev den store 2~ komponist Michail Barulin
(*1897) arresteret november 1941 og døde i fængsel 1943-05-23. Anklagen mod ham er
ukendt og blev trukket tilbage juli 1943 på grund af manglende bevis.
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Arnold Pongråcz memorial. Til minde om hans 100 års dødsdag 1990-07-07.
(*181007-18 i Nededza, nær Zilina). A) SI i 4-9 træk. B) 1990-07-07.
E) Jån Valuska,
Zåhonok 873/13, CS-960 01 Zvolen •.Czechoslovakia.
F) Karol Mlynka. G) Mindst 4 bog
præmier. Dom i PAT A MAT.
Cheaa Life. Årsturnering
1990. A) 21; 3-flerel; S2-4I; Hl. E) David L.Brown, 204
Irving Ave., Rockford IL 61101 USA. F) resp. Colin Sydenham, Andrej Frolkin, Eugene
Dugas, Daniel Gutman. G) Abonnementer
på Chess Life: l.præmie 2 år. Øvrige præmier
og hædrende omtaler: 1 år. Vore domme publiceres
hurtigere end i noget andet blad,

skriver redaktøren!
RQu80. I anledning af Rudolf Quecks 80!rs fødselsdag 1990-11-18. Udskrevet af Pro
blemkiste. A) Gitterskak (8x8 bræt med normalgitter). Fordring, fantasibrikker og
-betingelser er tilladt uden begrænsning. B) 1990-10-31. E) Erich Bartel, Rocken
steinstrasse 37, D-8900 Augsburg. F) Hans Gruber og Erich Bartel. G) Ialt 200 DEM.
Stiftet af jubilaren og fordeles af dommerne.
4. "harmonis" tematurnering. A) 21 med tematiske dualer (trialer etc.). B) 1991-01-01.
E) Torsten Linas, Weberstrasse 9, DDR-5500 Nordhausen.
3. Klein Winøener rokade tematurnering 1989-90. A) Flertrækker (mindst 41) med
forspil, skinspil eller forførelse, hvor der i mindst en fase forekommer hvid eller
sort rokade. B) 1990-09-30. E) Hanspeter Suwe, Klein Winsen 20, D-2358 Winsen in
Holstein.
Victor Cuciuc memorial. A) S31 hvor den samme sorte brik har to forsvar. I det ene
forhindrer en hvid trusels 2.træk. I det andet forhindrer det truslens 3. træk.
B) 1990-05-01. E) Gh. Leu,Hipodrom bloc Dl, sc.3, ap.31, R-6100 Braila, Rumænien.
F) E. Rusenescu.
Phenix 3. tematurnering. A) 3!. Hvid trækker i sit andet træk til et felt, som sort
har angrebet i sit forudgående træk. B) 1990-09-30. E) D. Blondel, 22 Allee des
Bouleaux, F-94510 La Queue en Brie, France. F.) M.Keller. Temaeksempel: M.Keller,
3 pr Probleemblad 1981. Kh8 Tc7 La7 Lg6 Sd6 Sf8 Bb3 d5 e3 e4 g5 - Ke5 Dfl Tcl Lc2
Lh2 Se2 Sg8 Ba5 c4 f5 f7 h7. 31. 1 Lf8 (tr. 2 Te7 Sxe7 3 Sd7!. 1 - Lxe4 2 Sxc4 Kxd5
/Txc4 3 Lxf7/Tc5!. 1 - fxe4 2 Sxf7+ Kxd5/Dxf7 3 bxc4/Td7!. Temafelter er c4 og f7.
Ph6nix 4. tematurnering. Jean Morice jubilæumsturnering. A) 31 der viser hvid kor
rektion. Det kan være i den klasssiske form i 2°, 3° eller højere grad i en enkelt
eller flere hvide brikkers spil. Eller det kan være i de specielle former: Hvid kor
rektion ved afsvækkelse af truslen - hvide korrektioner i lukket kæde - hvid korrek
tion med ombytning af trusler og mattræk (Feldmann I) - hvid korrektion med matændr
inger (Feldmann II) - cykliske hvide korrektioner. De tematiske hvide træk kan være
1. eller 2. træk. Det er væsentlig, at opgaven er en karakteristisk 31, ikke kun en
forlænget 21. B) 1990-10-31. E) som i 3. tematurn. F) Jubilaren
Phenix 5. tematurnering. Jean-Michel Trillon jubilæumeturnering.A) Reflexopgaver i
vilkåligt trækantal. Mindst en gang skaber hvid en mattrusel (giver tvunget mat pga
reflexbetingelsen), som sort er tvunget til at afværge. Det tematiske aspekt kan
forekomme således: En eller flere gange i samme variant - i forskellige varianter i skinspillet - i en forførelse :forudsatat den tematiske trusel ikke er refutatio
nen af forførelsen. Tvillinger og :fantasibrikker er tilladt. B) 1990-10-31. E) Som
i 3.tematurnering. F. Jubilaren. Temaeksempel: J.M.Trillon, Themes 64, 1 HO 1978.
Ka3 Lbl Sa4 Sd2 Bb2 b6 f3 g2 - Kal Ba5 b7 c6 f4 f5 g3. rl6. Skinspil: 1 - c5 2 Lxf5
(2 .••? 3 Sb3I) c4 3 Sfl c3 4 Lc2 cxb2 5 Lb3 blS!. Løsning: 1 Sc5 (1 - ? 2 Scb3~
a4 2 Sxa4 c5 3 La2 (3 - ? 4 Sb3I) c4 4 Sbl c3 5 b4 c2 6 Lb3 cxblS!.
Probleemblad.Årsturneringer 1990. A+F) 21 V.Melnischenko. 31 M.Keller.
Grand. H2! og Hn! F.Simoni. SI og reflex: H.Prins. Fantasi P.Gvozdjak.
opgaver: P. le Grand, Spiegelstraat 87 NL-7552 MZ HENGELO. Heterodokse
G.Smits, Albinonistraat 96 NL-5283 KT BOXTEL. G) Diplomer for præmier,
og rosende omtaler.

fll J.B. le
E. Ortodokse
opgaver:
hædrende

Strict circe. (4699). Circe er senest forklaret i bilag 57. Siden circe blev
undfanget af Jean Pierre Boyer og Pierre Monreal i maj 1968 er der opfundet et
utal af varianter "inden for_.dennemeget frugtbare genre. F.eks. vulkansk circe
og pladsvekselcirce. I en artikel i The Problemist 1986/7, p.194 beskriver den
australske forfatter Ian Shanahan endnu en variant, som han betegner atriet cir
ce. I normal circe genopstår en slået brik på sit partiudgangefelt. Springere,
løbere og tårne til det partiudgangsfelt, der har samme farve, som slagfeltet.
En slået bonde rykker til sit partiudgangsfelt på samme linie som slagfeltet. Er
det felt, som en slået brik skal genopstå på, i forvejen besat af en'hvid eller
sort brik, forsvinder den slåede brik helt ud af spillet.
Strict circe varierer kun fra normal circe derved, at en slået brik altid genop
står. Og hvis dette ikke er muligt, er det påtænkte slag ulovligt. Ingen brikker
kan således forsvinde ud af spillet. I princippet skulle alle opgaver med atriet
circe derfor indeholde 32 brikker. Bortset fra retrograde fantasiopgaver, bruger
man det princip, at fantasiskakreglerne først gælder fra opgavens udgangsstilling.
En brik kan gardere en brik af samme farve ved at flytte sig hen på dens tilbage
vendingsfel t. Hvis Kf2 i 4699 stod på h2, ville Txh7 være umuligt, da feltet h2
ikke er tomt.
Herpai. I 2 varianter spærrer sort samtidigt for to af sine egne linier.I hvert
tilfælde kan kun den ene spærring udnyttes, og det sker skiftevis i de 2 temavari
anter. Oftest kræves Herpai forbundet med dualforhinding, men det hører ikke med
til den oprindelige beskrivelse af temaet.
Stocchi. Sort blokerer samme flugtfelt i flere varianter og blokaden udnyttes af
hvid. Af flere tilsyneladende matmuligheder er i hver variant kun en rigtig.
LLOYD BANK.PROBLEM 1990
I Politiken 1990-04-01 læser vi bla: Politiken læsere
har i de seneste år brilleret i den verdensomspænden
de konkurrence i problemløsning, som Lloyds Bank i
England arrangerer. Ingen anden avis har så mange lø
sere, der klarer en given opgave korrekt, og kun fag
blade i verden har! 65 Politikenlæsere sendte ind i
1989 og 60 løsninger var korrekte. Kun 2 aviser (fra
Sruttgart og Dublin) havde flere indsendere (79 og
75), men dårligere korrekthedsprocent. 3169 løsere
fra hele verden sendte ind, heraf var 2276 løsninger
korrekte. Vil man være med, skal man indsende hvids
første træk til Lloyds Bank Chess, 76 Lambscroft
Avenue, Mottingham, London SE9 4 PB, England. Sammen
med løsningen bedes man anføre navnet Politiken, da
der er specialpræmie til den avis, der har flest ind
7+6=13
sendere. Løsere, der klarer opgaven rigtigt, fortsæt 2-I
ter i en korrespondanceløserturnering. De bedste bri
tiske løsere bliver så indkaldt til en finale om det britiske problemløsningsme·s
terskab. For andre løsere er turneringen slut. Desværre opgiver Politiken ingen
indsendelsesfrist, så send heller løsningen ind hurtigt. Diagrammet i Politiken
er meget utydeligt, især sorte brikker på sorte felter er ikke til at tyde. Mær
keligt at det ikke kan gøres bedre. Tilsyneladende har ingen andre skakspalter
dette problem.
RETTELSER TIL THEMA DANICUM 58
Beklageligvis er nogle løsninger faldet ud. 4522V (side 41): l Dxb4 b5 2 Db3 b4
3 Sg6 fxg6~. 4703. 1 Tc6 c8L 2 Te7 g8D~. 1 Td2 cBS 2 Td7 g8D~. 1 Tf2 g8S 2 Tf7
c8Djl!:.
1 Tg2 g8L 2 Te7 cBDI. 4705. 1 Kd8 Tf7 2 Te8 Td7!. 1 Kh5 Se7 2 Tg5 Th8!.
Henvisningen i løsningen til 4526 til en opgave i Springaran må bero på en fejl,
da der ikke på det angivne sted findes nogen H21 med 3 løsninger.

FIDE ALBUM TURNERINGER OG FIOi TITLER INDEN FOR PROBLEMSKAK

FIDE ALBUMTURNERING 1986-1988. Indsendelsesadresser, dommere.

Som det formentlia er Thema Danicu•• l98ere bekendt, udk011mer der i princippet
hvert tredie Ar et FIDE-albua, der tiletr.ber at omfatte det ypperete, der er
frembraat indenfor problemøkakken i en trelrøperiode. Det eeneete albua udkOlll
i Z11J1reb1988 oa omfattede perioden l~.
Direkt.r for udaiveleen af albua
merne var fra starten den velkendte Jua:oalaviske problemkomponist, Nenad Petro
vi6, der døde for kort tid siden. Ialt er det blevet til 13, hvoraf de fire er
retrospektive.

Totrækkere

Direktør: Colin Sydenham" 113 Constantine Road, London NW 3 2LR,
England
Dommere: Marjan Kovacevic (YU), Franz Pachl (D), Juraj Brabec (CS)

Tretrækkere

Direktør: Piet le Grand, Spiegelstraat 87, NL 7552 NZ Hengelo,
Nederland
Dommere: Mircea Manuiescu (R), Aleksandr Kuzovkov (SU), Gerard
Smits (NL)

Flertrækkere

Direktør: Hemmo Axt, Ferdinand-Miller-Platz 12a, D-8 Miinchen, BRD

Selvmatter

Direktør: Paul Valois, 14 Newton Park Drive, Leeds LS7 4HH, England

De opaaver, der medtages i FIDE-albummerne, udvælaes gennem en albumturnering,
hvor alle forfattere har muliahed for at indsende deres bedste opaaver, der er
publiceret i en 3 års periode. Afdøde forfattere må søae hjælp hos deres stadia
levende landsmænd for at kunne blive repreeenteret i albummerne.
Albu•turneringerne er koblet earnmenmed tildeling af titler inden for problem
ekak. Hver opaave, der optaaea i et TIDE album, aiver en vist pointatal, og ved
dygtiahed oa flid kan man saale et tilatrakkeliat antal points og derved opnå
en titel. FIDE stormester for ekakompoeitioner er den fornemste titel. Den indeha
ve• kun af 15 hu~evende problemieter. Ialt er titlen uddelt til 25 problemister.
Den titelinflation, der ses indenfor partiekakken, har problemskakken indtil nu
lykkeligt undaået. En mindre titel er international FIDE mester for ekakkomposi
tioner. Den er tildelt 3 danske forfattere: Knud Hannemann (+) og Lars Larsen i
1973 oa Walther Jørgensen (+) i 1976.
Bl.a. for at skaffe dommere til albumturn eringerne uddeles ogsl titlen interna
tional dommer for problemskak. 9 danske problemister har opnået denne. I 1956
Walther Jøraensen, K.A.K.Larsen, O.G.Lauritzen, P.Rasch Nielsen og Vilhelm Røpke
(alle døde). I 1959 Lars Larsen. I 1966 Arthur Madsen(+), Jan Mortensen og Rud
Prytz (+).
Også løserne har deres titler. Titlen international løserstormester blev indført
i 1982 oa indehaves af 7 løsere. Samme år introduceredes den mindre titel inter
national løsermester. Den er der 18 der har. Men ingen danskere!!
Det er oaså læserne velkendt, at den 4. internationale holdturnering for kompo
sitioner (WCCT) er i gang. I den første WCCT-turnering kom Danmark på 3.pladsen
(27 hold deltog) med 395~ point, tæt baaefter Nederlandene (397 p.). Suveræn
vinder var SSSR med 553 p. Turneringen fandt sted 1972-75. I 2.WCCT gik det os
knap så godt (1980-83): nr.13-14 af 29 hold og i 3.WCCT aik det helt galt, nr.
27, kun e:t'terfulgtaf Mongoliet, der fik 0 pointe (Danmark fik 4). Vi regner dog
med at opnl et betydeligt bedre resultat denne gang. Se Lars Larsens artikel!
13 gange har der været afholdt at holdmesterskab i løsning. Danmark har ikke været
med her, selv om vore stærke løsere skulle have en rimelig chance for at klare
sig. Der skal blot være 2-3 mand pl holdet. Finland har vundet 6 gange og BRO 3
gange. De sidste 7 gange har holdløserturneringen været forbundet med et indivi
duelt verdensmesterskab i problemlesning. I Bournemouth 1989 blev BRO holdmester
og Georgij Evsejev SSSR individuel verdensmester. Andre titler for løsere er
international stormester i løsning; dem er der 7 af. Og international mester i
løsning (18).

UDSKRIVELSE AF FIDE ALBUMTUNERING 1986-1988.
Forfattere opfordres til at indsende opgaver af høj kvalitet publiceret i oven
navnte 3lrs periode. 5 eksemplarer af hver indsendt opgave krevee, stemplet tyde
ligt på diagrammer, der er mindst 100 x 140 mm og højst 155 x 210 mm. Kun 6n op
gave på hvert ark. Forfatterens fuldstendige navn og adresse, sted og år for pub
likation, evt. turneringsudmærkelse samt fuldstændig løsning. Det hele pl samme
side som diagrammet. Er pladsen ikke tilstrækkelig, fortsatter man på et nyt ark
og gentager sit navn og kongernes stilling. Alle opgaver, der ikke overholder
disse krav går direkte i papirkurven!! Indsendelse senest 1990-07-31 (postste•pel).

Dommere:
Dommere:
Hjælpematter

Hans-Peter Rehm (D), Denis Blondel (F), Petko Petkov (B)

Direktør: Andre Hazebrouck, 104, rue Alexandre Georges, F-62000
Arras, France.
Dommere:

Slutspilstu
dier

Zivko Javevski (YU), Attila Benedek (H), Harry Fougiaxis(GR)

Direktør: Theodor Tauber, Kalisher Str. 14/1 Patah Tikva 49391
Israel
Dommere:

Retro og
Matematik

Uri Avner (IL), Wladislav Rosolak (PL), Wenelin Aleikov(B)

Direktør: Anders Uddgren, Farkostvagen B, S-18135 Lidingo, Sverite
Dommere:

Fantasiskak

Jakov Vladimirov (SU), Kjell Widlert (S), Alois Johandl (A)

Bernd Ellinghoven, Michel Caillaud (F), Andrej Frolkin (SU)

Direktør: Jan Rusinek, Goplanka 29/15 PL-02954 Warszawa, Polen
Dommere:

Virgil Nestorescu (R), Jan van Reek (NL), Yehuda Hoch (IL)

Alle dommere og direktører vil få nøjagtige retningslinier for deres arbejde fra
Kjell Widlert, Renvagen 27, S-13400 Gustavsberg, den ansvarlige talsmand for FIDEs
subkommite for FIDE-albummet.

BIBLIOTEKET
Dansk Skakproblem Klub har et bibliotek. I mit vestvendte loftsværelse står der
faktisk omkring 350 bøger om skakopgaver, som tilhører DSKs medlemmer. De samler
ikke støv, for jeg bruger dem flittigt, og det er jo meget godt.
Imidlertid er et bibliotek jo oftest noget man forbinder med udlån af bøger, men
sådan er det ikke med vores bibliotek. Vi vil gerne låne bøger ud, men ingen vil
låne dem. I de 8 år biblioteket har stået hos mig, har der været 2 udlån!
Dette har nødvendigvis givet anledning til overvejelser. Mangler vi et katalog?
For år tilbage udarbejdede Laif Schmidt et katalog, der blev fulgt af flere tillæg.
Da jeg overtog biblioteket, var det min mening at lave et nyt, men manglende udlån
har bevirket en nedprioritering af dette arbejde. Er det Hønen og Ægget om igen?
I de sidste år er der ikke sket nogen markedsføring for at få bøgerne udlånt, og
måske er det lidt fejlagtigt, når jeg går ud fra,at alle medlemmerne ved, at vi
har et bibliotek. Hermed og i følgende bilag til Thema Danicum vil jeg forsøge at
råde bod på dette forhold.
Som sagt findes der ca. 350 numre i samlingen, der idag er opdelt i følgende
grupper:
• retro og matematik
• biografier, person
• årsskrifter
• biografier, geografi
• lærebøger
* monografier, materiale
* andet
• monografier, teori

MONO GRAF I ER TEMA
indeholder teoretiske værker om forholdsvis afgrænsede
emner. I denne gruppe har vi følgende bøger:
Roese, W: Schnittpunktkombinationen und Ihre Antiform, 1924.
Jacobs, W & A.White: Variation Play, 1943. ,.
von Holzhausen, W.F: Logik und Zweckreinheit im neudeutschen Schachproblem,1928.
samme:

Brennpunktprobleme, 1926.

dige træk, gav mig pludselig ideen til at omarbejde disse træk til temavarianter
og samtidigt indoperere et bedre førstetræk.
Fejltryk ved indsendelsen er udelukket, for jeg brugte de samme diagrammer, som
Muus og hans computer havde godkendt. Tak til alle, som gjorde dette arbejde
til en oplevelse for mig.
Lars L.

REONSKAIFOR DANSK SKAKPROILE"KLUI 1•89.

Karsch, W: Thema gegen Thema, 1963.
samme:

Zwillinge und Mehrlinae, 1953.

IMDT•OTER1

Dawson,T.R: Caissas Wild Roses in Clusters, 1937.
samme

: Samme oversat ved Jan Mortensen

flere forfattere: Feenschach Aufsatze
Authier, G: L'anti-dual,1953.
White, A.C: Firet steps in the classification of two-movers, 1911.
Ceder, S:

Mattforforelse problem, 1942.

Palatz, F & A.W.Montgredien: Antiform, 1929.
Halumbirek, J & S.Schneider: Forplanopgaver. Oversættelse ved Jan Mortensen.
Berger, J: Das Schachproblem, 1884.
Jeg vil senere vende tilbage til bøgerne i de andre grupper.
••• og selvfølgelig står jeg disposition mht. at finde bøger inden for bestemte
interesseområder.
Holger Helledie, 'bibliotekar'

SLUTSPURTEN I 4.WCCT

ved

Lars Larsen

Bortset fra en fjern erindring om en Poul Hansen omkring 1940 havde jeg indtil
for få måneder siden ikke hørt om nogen Hansen i dansk problemkunst. Men mit op
råb om hjælp til 4.WCCT i Thema Danicums bilag 56 bragte mig i forbindelse med
to Hansen'er, som jeg ikke kendte, begge med en ret betydelig produktion af skak
opgaver. Dem kommer vi nok til at se mere til. Den ene, ERIK HANSEN besøgte jeg
til jul. Under vor hyggelige samtale noterede EH mit slutspil, som jeg holdt i
reserve til WCCT, og han fik medlemmer af Helsingør Skakklub til at analysere
det.
Min hjælpemat, som jeg havde påbegyndt få timer før det nævnte møde, blev analy
seret af Bent Muus' computer, som en måned senere endelig kunne erklære min fjer
de version korrekt. Dermed faldt mit slutspil ud. Men de to Hansen'er opretholdt
korrespondancen. Erik sendte mig endog en originalopgave, som jeg sammen med 22
andre danske opgaver har sendt til turneringedirektøren i Polen. Denne stak kor
rekte danske opgaver af fem forfattere giver os håb om at blive bedste nordiske
nation. En dejlig fornemmelse.
De fleste points henter nok Walther Jørgensens otte opgaver. Også Flemming Søren
sen og Bent Muus leverede opgaver.Disse og Helledies opmuntringer, var vigtige
saltvandsindsprøjtninger for mig. En betydelig forbedring af en af mine opgaver
skete, da Helledie sommeren 1989 tog den under kærlig behandling på stranden ved
Grenaa.
Muus' computer analyserede alt, hvad jeg sendte ham, også stillingsænd
ringer, som jeg løseligt foreslog i parentes. Et par uger før indsendelsesfristen
udløb kom jeg til at se computerens lange udskrift til Walthers selvmat. Nogle
interessante dualer, som computeren opregnede efter nogle tilsyneladende ligegyl-

Ordin•rtkønting•nt1989
Abonn•nt•r1989
Førudb•taling•r
før 19901 Kønting•nt
120,00kr.
Abonn•nt•r......•.600.oo Ekstrakønting•nt
og gav•r
Salg af bag•r øg blad•
Akti•udbytt•
•ft•r skat, Privatbank•n,
140,00- 42,00 kr.
Salg af t•gning•r•t
R•nt•r1Privatbank•n
Pø•tgirø
B•holdning•r
pr. 01.01.891Privatbank•n... 10.43S,93kr.
Pøstgirø..•.•.• 1.761,S7 Kontant........
126.55 -

6.480,00kr.
3.716,98 720,00
1.749,83
10.396,00
98,00
104,00
76e,92
171,47

-

12.32410S 36.S29,2S kr.

UDGIFTER
i
TME"A DANICUN,nr. 54-56
Porto a.v.
Bøgindksbøg indbinding
O•pøtg•byr
V•k••lg•byr
B•høldning•r
pr. 31.12.891Privstbank•n.•. lS.277,74kr.
Po•tgirø....•.. 6.372,86 Kontant........
194125 -

9.381,80kr.
4.938,30 287,SO 16,80 60,00 21.84418S 36.S2912Skr.

STATUSPR. 01.01.90
AKTIVER
i
Privatbank•n,
Nsrr•portafd•ling
lS.277,74kr.
Po•tgiro
6.372,86 Kontant
194,25 Akti•r1 Privatbanken,
p6lyd•nd•1.S00,00kr., kurs 302,9S 4.S44,2S Skriv••a•kin•«n•d•kr•v•tl
600,00 Skriv••a•kin•bord
«n•d•kr•v•t>
240,00 Ø•holdning•f bsg•r og blad•,•ns16•tvsrdi
6.000,00 Bibliot•k•t,
•n•l••tv•rdi
40.000100 73.229110 kr.
PASSIVERt
Forudb8taling•r
1990
For•u•pr. 01.01.90
Naru•,d•n 19.jsnuar1990

St••n Chri•t•n••n
k••••r•r

720.00 kr.
72.S09110 73.229,10 kr.

REDLENSLISTE FOi DANSK SKAKPROll.EllKLUB 1990.
ldon An~r"n,
Ravnkildevej 18, 1., 9220 Aalborg e.t
Kaare Vi••ing And•r"n, Pr"tekervej 18, 4.ef., 2700 Br•n•h•j
Holger Andrea"n, Spmden B 3, 1.111.th.,2630 TAetrup
Frede Beck, lne110nevej 8, 5220 Oden" SØ
Ole F. Bal•lev, Rannevang•hu"ne 122, 2630 TA•trup
And•r• Binderup, Svinav•j 110, Svine, 47~
Lundby
Steen Chri•t•n"n, Skod•borgvej 3'0, 2.tv., 28~
Narua
Thorvald Chriatian"n, Tandervej 30 C, 6340 Kru•I
Ni•l• Danetrup, Herluf Troll•ag•d• 34 at., 8200 &rhu• N.
Henning Dy•ted, l•t•rled 48, 4.th., 7100 Vejle
Karen E. Frydendahl, Lindev•j 29, S800 Nyborg
Per Grevlund, Gettrupvej 70, 9220 Aalborg e.t
Erik Han"n, Rytterbakken 14, 1.tv., 3000 Hel•ingar
Stefan Han"n, Dronninglundvej 12, 2., 2720 Vanla"
Villy Han"n, Sandertoft•n 135, 2630 Tletrup
Holger Helledie, Daavej 52, 8471 Sabro
Ralf Hey, Rar-aeevej 11, Elldrup,2400 Kebenbavn NV.
Torben Hinding, Begevanget 7, Dl.trup, 4130 Viby Sj.
Bernt B. Jen"n, Hir"vej 4, 2700 lranahaj
Hugo Jen"n, Udlodden 3, 2610 Reelovre
Ove Rytter Jen"n, Under El"n• 3, 5.th., 2300 Kabenhavn S.
Paul Bjarn• Jen"n, Hill•radgada 75, •t.th., 2200 Kabenhavn N.
Eigil Johan"n, El•tedvaj 21, 2610 Reclovr•
Henrik Ju•l, Bygvanget 265, 2980 Kokkedal
Niela Kleve, Ha•••lager 7, 3230 Gra•t•d
Hugo Knupp•rt, Hebjergvej 12, 2950 Vedbek
Petar Koefoed, Brofogedvaj 2, 1., lejl. 107, 2400 lebenhavn NV.
Bent o. Kri•t•n"n, Gea••v•j 14, 8270 Hajbjarg
Ove Kroll, st"n Bill•• Gade 13, 2.tv., 8200 lrhue N.
Kjeld Laraan, Olfert Fiecher•g•d• 3<3, 1311 Kebenhavn K.
L•r• L•r••n, Borg"•ter lndar"n• Vej 35 1., 6400 Sanderborg
Niela Laurit"n, Nordborggade 4, 1., 2100 K•benhavn •·
Cl••• Lefgren, Granvej 4, 8900 Rander•
Ol• Lappenthin, Grennavang 29, 2970 Harahol•
Fl•••ing Nad••n, Box 5351, 3905 Nuu••uaq
Han• Najlindar, Pilen• Kvartar l, Oetad, 4000 Ra.kild•
Nichaal Nathi"n, Raverdil•gade 6, 4.th., 1701 Kabenhavn V.
Jan Nort•n•en, Hovaark•n 24, Flang, 2640 Hed•hu••n•
B•nt Nartin Nuua, Sand•r Ottinggad• 7, 6100 Had•ralev
Erling Neub•rt, Nord!eldv•j 7, 2700 Branahaj
83arn Ni•l••n, Uplandagade 36 A, 3.th., 2300 Kabenhavn 5.
lv•r P•d•r••n, Hvidkildavej 6, 1., 2400 Kaben.havnNV.
Carl P•t•r••n, Alfavej 2 B, 1.th., 3250 Gill•l•j•
Carat•n Pat•r••n, Naaborgv•j 40, at.th., 2650 Hvidovr•
Filip P•t•r••n, Otto Nallingagada 5, 2.th., 2100 Kabenhavn I.
Kaj Erik Poulaan, Y•atarglrdag•d• 12, 9700 Brand•r•l•v
Bjarn• Berring R•••u•••n, Nuraejl•rvej 8, 8660 Skanderborg
Leif Schaidt, Rldaand Bill••••j 25, 2610 Radovr•
lndr•a• Siaon••n, Buddingavaj 53, 2800 Lyngby
Y•rner Skovlund, Brinken 41, 5270 Oden•• N.
Ernat Saranaan, Finland•v•j 29, 4270 Hang
Fl•••ing Sar•n••n, Heibergøgad• 9, 1., 8000 lrhu• C.
Pr•ben S•r•n••n, Renn•b•rparkan 18, 2.tv., 4000 Roakild•
Axal Tip••ark, Hu•l•veng•t 20, 5800 Nyborg
John Tornarup, Baltorpv•j 105, l.tv., 2750 Ballerup

I alt 55 "dl••••r.

