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ORIGINALAFDELINGEN 5200 har ændrede matter. Salazar, Dombrovskis og Ruchlis
siger forfatterne til 5201, men det vender vi tilbage til. Hvordan skal batte
riet bruges i 5202? Ældre temaer og forførelser er kombineret i 5203. 5204 har
tiltalende stilling uden hvide bØnder. Temaet i 5205 er kendt, men opgaven se
værdig. Indholdet i 5206 er faktisk kun en enkelt, men ret pudsig variant. I
5207 bØr man se pa skinspillene efter Txe2/Sxe2. 5208 har hverken skinspil el
ler forførelser, og indholdet fremstår klart. Et lille tip: forfatteren til
5209 er jo ikke bange for korte trusler. 5210: Forfatterens speciale er egent
lig studier. Se eventuelt artiklen i Springaren nr. 47. Trækpligt i 5211. I
5212 skal den sorte lober bindes på forskellig vis. 5213 indleder med et stille
træk, men det er så også det eneste! Derfor måske ikke så svær. Der sker en hel
del i 5214. Jeg kender ikke bedre fremstillinger med det kendte matbillede og
ekkospil i 5215! I 5216 står Tgl desværre lidt afsidiges. Tre analoge varianter
i 5217 eller ..? Ekkospil i 5218. Man undres over, at trækfølgerne i de 5 løs
ninger "tilfældigvis" er entydige i 5219. Kamæleon-ekko i 5220 overrasker vist
ingen. 5221 er efter redaktørens smag. 5222 har dubleret en original manøvre.
Svær at løse mener forfattren til 5223. To løsninger er vel her berettiget.
5224: "Skovlund special". 5225 er en korrektion af 4999, hvor ingen fandt den
rigtige løsning. Excelsior og ....i 5226. Altid en fornøjelse at lØse mere enk
le serie-hjælpematter som 5227. Hvid konge har vist det, man kan kalde en "nØg
le"-placering i 5228. 5229: I Spejl-circe vender brikkerne tilbage, men på den
modsatte bræthalvdel! I Circe forsvinder en sort brik normalt, når den slås på
sit udgangsfelt. Her forsvinder den analogt, når den slås på det spejlede ud
gangsfelt, dvs. på 1. række. 5230 har et kønt lille Koko-ekko. 5231 indeholder
en rekord. Forfatteren til 5232 omtalte vi i sidste bilag. Alle bØr forsøge at
lØse opgaven. Med 5233 har Kroll med held taget fat på fantasiskakken. Det ser
lovende ud. 5234 er sikkert vanskelig. Men læg mærke til, at hvid jo kun har et
par br i.kker , der kan flyttes
uden at Ødelægge det hele. Er der for mange græs
hopper på brættet i 5235?
Computertestede (C+) er denne gang: 5200-5211, 5214-5217, 5219-5220, 5223-5224,
5228-5235.
God fornøjelse.

PROPAGANDA!
Vedlagt dette nummer af bladet er et lille propagandaskrift, som vi har kaldt
"PROBLEMSKAK" - en dejlig hobby!
Meningen er, at du skal give det til en person, du tror kan være interesseret i
problemskak. Læg det evt. i den lokale skak.klub,så vi kan få nogle flere med
lemmer. Flere eksemplarer kan rekvirerers ved henvendelse til PR-leder: Kaare
Vissing Andersen, Præstekærvej 18, 4 mf, 2700 Brønshøj. Tlf. 31 80 16 75 eller
31 60 70 02.
Lad os gøre jubilæumsåret til et propagandaår!!
Leif C. Schmidt

ØSTERS0-TURNERING. Siden bestyrelsesmødet i september (se næste side) er der
kommet meddelelse om, at temaerne vil foreligge i starten af 1992. Herefter vil
de hurtigt blive udsendt til vore aktive forfattere, ligesom vi naturligvis vil
vende tilbage til dem her i bilaget.

DSK bestyrelsesmøde
Fcr~ortet

1991-09-27

hos Leif C. Schmidt

referat v/ Kaare Vissing

Foruden værten deltog i modet formanden Jan Mortensen, kassereren Steen Chris
tensen og bestyrelsesmedlem
Kaare Vissing. Der var afbud fra Holger Helledie.
Mødet startede med, at man vedtog at lade et brev fra Holger Helledie af
1991-09-18 danne grundlag for en dagsorden. Endvidere blev Kaare Vissing kon
stitueret som sekretær. idet man fra og med nærværende møde besluttede at skri
ve referat af bestyrelsesmøderne.
Tidsskrifter. Holger Helledie's (=bibliotekarens) forslag om at sælge alle
tidsskrifter med undtagelse af de danske blev forkastet med stemmerne 3-1.
Miniature-sarnlinq. Holger Helledie ''brevspurgte", om der findes Øremærkede
penge til udgivelsen af "Danske Miniaturer". Endvidere spurgte H.H. om, hvilke
planer der er for udgivelsen. F.eks. om der forelå en færdiggØrelsesdato
mm.
H.H. ansa en udgivelse af nævnte miniaturesamling
for væsentlig, da en sådan
ville være god propaganda for problemskakken i almindelighed og DSK i særde
leshed.
Jan Mortensen meddelte, at de nævnte penge er gaet ind i den daglige behold
ning. M.h.t. "Danske Miniaturer" står Jan Mortensen for udvælgelse og kopiering
af opgaver, Leif Schmidt for det tekniske og endelig Holger Helledie for udar
bejdelse af indeks og temaregister mm.

Leif C. Schmidt vil indhente tilbud på.hhv. 500 og 300 eksemplarer (bog med
48 sider + omslag.
Der blev ikke fastlagt nogen færdiggørelsesdato.
Jubilæulli.DSK kan fejre jubilæum tirsdag den 14. januar 1992. Man vedtog at
holde jubilæumsfest den 18, januar (lØrdag). Stedet for festens afholdelse
ville man vente med at afgØre til deltagerantallet forelå.
En tematurnering i forbindelse med jubilæet drøftedes. Det vedtoges at udskri
ve en sådan i januar 1992. Endvidere vedtog man, at Holger Helledie skulle væl
ge tema og være dommer, mens Leif C. Schmidt skulle være turneringsleder. Man
ville henstille til H.H. at vælge et ortodokst opgavetema. Tematurneringen
skulle annonceres i THEMA DANICUM.
Vedrørende jubilæumsfesten vedtoges det at udsende indbydelse til samtlige
medlemmer i DSK.
Baltisk turnering. Jan Mortensen har intet hørt trods skriverier.
Salg af biblioteket. Holger Helledie ville gerne sælge biblioteket helt eller
delvist og spurgte, hvorledes den Øvrige bestyrelse stillede sig hertil. Der
var ingen stemning for at sælge ud af biblioteket på nuværende tidspunkt,
hvorfor H.H's. forslag blev stillet i bero.
Liste med bytteeksemplarer. Man vedtog at slette de, fra hvem man ikke modtager
blade.
Distributionsliste. Listen blev ajourført.
Genoptryk af Jan Mortensens artikelserie. Bestyrelsen var enige om, at artik
lerne fra Stella Polaris genoptrykkes.

Økonomi. Steen Christensen meddelte, at kassebeholdningen d.d. lå på ca. 17.000
kr. Derpå betonede S.C. vigtigheden af salget af blade. Han var dog tilfreds
med kassebeholdningen.
Man var enige om, at det nok var nødvendigt på indbeta
lingerne at skrive belØbet for årsabonnementet, da mange ikke havde bemærket
kontingentforh0jelsen
og blot havde betalt det "gamle" belØb! 3 medlemmer blev

slettet pga. restancer.
Eventuelt. Kaare Vissing forelagde et oplæg til udgivelsen af bogen "Danske
Skakkomponister frem til 1992" (arbejdstittel). Udgivelsen på eget forlag
foregår helt for egen regning, men sker i anledning af klubbens jubilæum. En
optælling viste, at der er ca. 26 nulevende danske forfattere.
Derpå sluttede mødet i relativ god ro og orden.

DSK's LØSERTURNERING 1991. v/Kaare Vissing
Den 7. november afholdt DSK sin årlige lØserturnering på Tuxensvej 2 i Brøns
høj. Turneringen arrangeredes denne gang af Kaare Vissing, der havde udvalgt de
18 opgaver, og som var turneringsleder.
Turneringen blev afviklet i 3 afdelinger: De "uøvede" nØjedes med de 6 "lette".
De "Øvede" skulle også lØse de 6 "middelsvære", og "eksperterne" ligeledes de
"svære" - altså alle 18 opgaver.
Der blev givet 1 point for rigtig løsning af "let" opgave, 2 points for "mid
delsvær" og 3 points for "svær" opgave. Således udgjorde 36 points maximum.
Jan Mortensen, som skuffede så grueligt i turneringen sidste år, kom stærkt
igen og blev nr. 1 blandt eksperterne med 30 points. Nr. 2 blev Steen Christen
sen med 27 points, og lidt skuffende blev sidste års vinder, Henrik Juel, nr. 3
med 24 points. Hos de øvede blev Leif Schmidt nr. 1 med 17 points og Iver Pe
dersen nr. 2 med 13 points. Kun Bjørn Nielsen deltog som uøvet. Han løste de 6
"lette" ganske suverænt og afleverede efter 1 time og 45 minutter. At turnerin
gens opgaver i sværhedsgrad lå noget over foregående års, fremgår af, at ingen
andre løsere afleverede før tid (= 2 timer).
I år deltog 6 lØsere i turneringen. Således savnedes trofaste mødedeltagere som
Eigil Johansen, John Tornerup og Erik Hansen. I det hele taget bØr de medlem
mer, der bor i nærheden af København forsøge at komme til disse hyggelige møde
aftener på Tuxensvej 2 i BrØnshØj.

~ØDER I KLUBBEN - Bemærk datoer!
Januar

Jubilæum

13/02
12/03

MØderne afholdes i BrØnshØj Skakforenings lokaler, Tuxensvej 2 (over gården), i
BrønshØj med start kl. ca. 20.00. Der er mulighed for at kØbe kaffe, Øl, vand
mv.

Turneringer
TROLL (DDR) udskriver 2-Arsturneringer (91/92) i 2 afdelinger: #2 (dommer: Dege
ner) og #3 (Schiller). Sendes til Udo Degener, E.-Thalmann-Str. 43, D-0-1590
Potsdam, Tyskland.
HARMONIE udskriver en jubilæumsturnering i anledning af Karl Pohlheim's 70 års
fØdelsdag (1992-05-12). Der fordres ortodoxe #3 (dommer: Degenkolbe). Sendes
inden 1992-05-12 til Wolfgang Berg, Dorfplatz 4, D-0-2711 Rampe, Tyskland.
Desuden årsturnering for H# (dommer: Helledie). Sendes til Torsten Linss, Weber
strasse 9, D-0-5500 Nordhausen, Tyskland.
SUOMEN TEETAVANIEKAT (vores finske broderorgan) har årsturneringer for: H# og
Fantasi. Sendes til: H# - Kari Vallonen, Huroleenkatu 8 B 39, SF-33720 Tampere,
Finland, og Fantasi - Henry Tanner, Artturi Kanniston 4 A 4, SF-00320 Helsinki,
Finland.
SUOMEN TEHTAVANiEKAT udskriver til minde om den store finske forfatter Osmo Kai
la (1916-1991) en mindeturnering i 2 afdelinger: 1) Ortodoxe #,=,S#,S=,H#,H= el
ler studier. (dommer: Perkonoja). 2) Andre typer (Ylikarjula). For begge afde
linger gælder, at opgaverne skal indeholde mindst 2 betingelser, f.eks. A) #2 og
B) H#2. Sendes senest 1992-06-03 til Erkki Puhakka, Hiniatontie 1 B 14, SF-02360
Espoo, Finland.
CHESS IN ISRAEL udlyser sin 1. int. kompositionsturnering.
Der fordres #3, der
viser ideer forbundet med sort batteri(er). Direkte, indirekte, maskerede osv.
Sort konge skal være aftræksbr\kken i batteriet! (dommer: Uri Avner). Sendes
til Ofer Comai, P.O.Box 39019, IL-61390 Tel-Aviv, Israel. 1-3 PR: 200/100/50 USD.
TIDSKRIFT FoR SCHACK udskriver årsturneringer
Larsson, Haradsvagen 10 B, S-443 31 Lerum.

for #2 og #3. Sendes til Lennart

T. AMIROV'S 5. MINDETURNERING udlyses i 7 grupper: A) Miniature #2, tvilling med
fordringen #3, B) Miniature #3, tvil. #4, C) Miniature #3, tvil. #4 + tvil. #5,
D) Miniature #3 eller #4 med 2 løsn. E) Miniature #3 med sD. F) 8 brikker #3 med
sD, F) 8 brikker, frit tema. Sendes senest 1992-03-20 i 2 eksemplarer (mærket
''Chess" til: Hagadanskaja Pravda, ul. Proletarskaja 11, Magadan, 685000 Sovjet
unionen.
APPRENTI SORCIER, der er et nyt canadisk tidsskrift, udskriver årsturneringer
opgaver af alle typer. Sendes til Alain Godbout, 34 Plateau du Reservoir,
Quebec JSV 1G2, Canada.

for

DIAGRAMMES udlyser 10. tematurnering i to afdelinger: Studier (dommer: Hilde
brandt) og 2-n# med en fantasibrik (dommer:?). Der kræves i begge af afdelinger
minimalopgaver (kun een brik foruden hvid konge). Sendes inden 1992-04-30 til
Louis Azemard, 5 res. R.-Rolland, rue Fanouris, F-13110 Port-de-Bouc, Frankrig.

Co-Test af og rettelser til: Aarsskrift for Dansk Skakproblem Klub 1937.

Side

Nr

Forfatter

Anmærkning

02
04
16
21
21
22

01
08
16
11
13
19

C
A
K
K
K

Dual 1 - Dxe3 2 De4+
BilØselig 1 Dxh3!
BilØselig 1 Tf3!
Dual 1 - Tb5 2 Dd4+
Truer også 2 Lxd4
1 - Td2: ej 2 Sd6+ men 2 Sxd2+

Christensen
Bernstein & G Gaidaroff
Hannemann
Fabricius-Lauritzen
Fabricius-Lauritzen
K Fabricius-Lauritzen

Ikke testet: side 22 nr. 24-27.

