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fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

56.årgang nr. 3

yr
'April 1999

Sommeren nærmer sig ...
... og dermed også generalforsamlingen. Indkaldelsen til
generalforsamlingen og regnskabet fra kassereren kommer i næste,
nummer af Fribonden, som gerne skulle udkomme onsdag den
12/5. Men reserver allerede nu datoen : 25.Maj, for det er der det
sker!

Og glem så ikke klubmesterskabet i lyn! Det afviklesuqen for
generalforsamlingen, altså den 17.Maj. /

Her i foråret har der været, og er stadig, en lang række aktiviteter.
Holdturneringen er slut, og vi bringer kommentarer hertil fra
holdlederne. Endvidere fortsætter polymikken omkring det at være
holdreferent. Som bekendt bevægede vi os ud på lavt vand i sidste
nummer af Fribonden.... .Vi får nu tørt på!

Morten er som bekendt rykket op den fornemmeste række i k-skak,
og du kan læse 3.kapitel i dramet på vej mod toppen....

Redaktionen



Solid 3.plads til I.holdet

Eivind Einersen 1-0 Ib Skovgaard
Søren B. Pedersen 1 - 0 Rune Hvalsøe
Steen Scousboe 0 - 1 Tom Skovgaard
NielsEdoo 1 - 0 Torben Vang Larsen
Morten M. Hansen 0 - 1 AlanMøller
Benny Petersen 1-0 NN
Leif Jensen ½-½ Poul Munk
Knud Larsen (R) ½-½ Jacob Thaisen

VSl 5-3 Skovlunde 1

Holdleder Morten mødte op i den tro, at 2.pladsen kunne give adgang
til 3. division, hvis ellers resultaterne flaskede sig. Turneringslederen
havde meddelt, at alt efter hvilke hold, der rykkede ud af I .division, så
ville 2.pladsen i Mesterrækken medføre oprykning. Imidlertid blev jeg
belært om allerede inden første træk, at Espergærde var rykket ud, og
dermed var historien ikke længere. Måske var det medvirkende til, at
luften gik helt ud afMorten's ballon, og at et tab højst usædvanligt
måtte indkasseres efter blot 24 træk. Dermed 3/6 denne sæson, hvilket
er 2 pts. færre end stillingerne har været til ...
Imidlertid var Leif blevet først færdig. Kun 13 forsigtige træk bragte
parterne sammen til en fredsslutning. Leif har scoret 2/4, og partierne
har været ret fredelige. ½-1 ½.
Så tror jeg nok, at Benny var næste mand, der blev færdig. Selvom det
kun er blevet til en kamp i år, var styrken ikke væk. Effektivt, slagkraf
tigt angrebsspil bragte modstanderen til fald uden at have præsteret
noget modspil. Fornemt! 1 ½-1 ½.
Knud overvurderede modstanderens muligheder i en Sicilianer med
1.e4,c5 2.c3,d5 3.exd5,Dxd5 4.d4,Lf5 og fortsatte lidt forsigtigt med
dækningstræk. Han kom til at stå næstbedst, men fik byttet de rigtige
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brikker, og sejlede i remishavn i et slutspil med tårn/løber mod
tårn/springer. Som reserve i år blev scoren 1 ½/3, hvilken er OK. Nu
stod det 2-2. Søren stod til gevinst, Niels og Scousboe næstbedst, mens
Eivind forsøgte at forvandle en svær merbonde til noget håndgribeligt.
u gik det stærkt. I præcis samme øjeblik fløj Skovlunde-hænder over

brættet som tegn på opgivelse. Hvad var der sket? Jo, Søren havde fun
det et matnet med dronning/tårn mod dronning/springer, og Niels' mod
stander mishandlede på det groveste et fordelagtigt slutspil med dron
ning/tårn og merbonde mod dronning/tårn. Pludselig var også han gået i
et matnet. Dermed 4-2.
Søren har været helt suveræn med 6½./7 i år! Er det kun overgået af
Curt Hansen med 7/7 mon? I hvert fald må Søren være tilbage på
l.brættet efter denne præstation. Spillet har virkelig været flydende og
effektivt i år, og topscorerpræmien var aldrig i fare ...
Niels har med 4/7 gjort en god figur, idet dog starten med 1/4 skulle
rettes kraftigt op i de sidste 3 runder. Der har været nogle tvivlsomme
stillinger undervejs, men Niels er god til at bide sig fast i brættet og
vriste points ud af stillingerne.
Steen havde en svær aften med sort og kom vist nok aldrig rigtigt frem
på banen. Hans dronningefløj blev slagtet, og jeg så på et tidspunkt 4
(fire!) forbundne fribønder rykke truende frem. Resultatet var givet, og
dermed stod det 4-3.
Tilbage sad så Eivind, som nu var kommet i løberslutspil - stadig med
merbonden i behold. Gevinstføringen var ikke nem, og Eivind inviste
rede en stor del af den resterende betænkningstid i et forsøg på at finde
noget konkret. Da partiet gik over i lynskak steg chancerne betydeligt,
og Skovlunde-manden endte med at begå så store fejl, at det ikke kunne
holdes. Udmærket spillet afEivind! Han har scoret 3/6 på I.brættet,
hvilket sikkert er mindre end han bryder sig om, men normalt står han
for sikre præstationer, og det giver ro på holdet.
Sammenlagt 32½ pts. rækker til en solid 3.plads i rækken. Næste år...

orten
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VS !! - Hold!ederens fablen over en afsluttet sæson.

Dette indlæg kunne gøres ultrakort ved blot at levere de tørre tal: O
matchpoint, 16 brætpoint og 1 nedrykning til tredie række.
Det ville dog langt fra være dækkende for de glorværdige
præstationer, der kunne ses på de individuelle brætter.
F.eks opnåede både Finn G. Madsen, Jan lngvardsen og Knud
Larsen 50%. Også Sten Bauers nåede en flot score på 31/.z/6, men
fik dog det ene gratis. Når det så alligevel gik galt samlet set
skyldes det selvfølgelig de unævnelige øvrige på holdet inklusive
undertegnede. Personligt beklager jeg dette forhold og lover bod
og bedring.

Når man står midt i en fiasko er der intet bedre end straks at
fortrænge den ved at se frem i tiden. Der er jo en ny sæson på vej,
hvor vi skal boltre os i tredie række. Jeg må derfor eklære
andetholdets mål for næste sæson at være oprykning!
Helt urealistisk er det slet ikke. ·Hvis bare hele holdet møder frem
er vi allerede nået et stykke af vejen.

Keld

HUSK
GENERALFORSAMLING

Onsdag 26/5
: Kl. 20.00

(Indkaldelsen kommer i næste nummer af Fribonden)
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fxe2+

Sort udtrykte stor til
fredshed med sit spil,mens Hvid
fandt vejret noget råt og koldt.

Her er det på sin plads at
bringe et diagram:~~~

i "=1 ' 2Yi

Med venlig hilsen Bjørn Gemzøe.

Ved en gennemgang af partiet
mente Hvid,at han stod bedre end
Sort,mens Sort beskyldte Hvid
for at udstøde flæbende lyde,
selvom det ikke lå i stillingens
krav.

Erik Johansen,der ikke var.
til stede under partiet,mente
at der var forsvundet en blyant
og kuglepen,men han var flink
til,at finde på rimelige
undskylninger for et hvilket
somhelst uharmonisk problem.

txf2
OPG!

c4
sge7
sf5
h6
sce7
sg6
exfS
le6
le7
hS
h4
f6
fxeS
sxeS
&2.._
Dd7
f4
0-0-0
tdf8
~
lxg4
h3
lgxh3
lfS
ld3+
txhl
Dg4
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sel
f4
De2
sbd2
h3
sdf3
sxeS
fx.e.5
Dc2
sf3
ld2
Kf2
Ke2
hxg4
tf2
gxh3
thl ???
Del
Kdl
lel

, .... . ··--:::...-----~,--

På trods af utallige manglende opfordringer fra bl.a.
redaktørerne,Axel Barkhuus,Erik Johansen,Peder Orø og
WTO,ønsker jeg at bidrage med et skakligt indlæg,med den
hensigt at fremme forståelsen og hæve den• skaklige standard
i klubben. Den ene spiller med de hvide brikker,mens hans
modstander er tildelt de sorte brikker.

Vi begynder med første træk,og slutter med,at modstanderen
til slut,foretager sit sidste træk.

Under afviklingen af spillet opførte de to modstandere
sig eksemplarisk,dog væltede et tomt plastbæger med skramlen.
1 e4 e6 Kd2 lh4

d4 dS sxh4 Dh4
eS cS 35 Ddl f3
c3 sc6 Da4 Df4+

5 _ sf3 b6 Kd I le2+
le3
le2
0-0
Dd2

lO_lg_l
lc2
lxfS

~ ~ .. -- ~=----~-:--
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Junior Grand Prix i Vanløse
Vanløse var d. 1 0 april vært for en afdeling af det Sjællandske
Junior Grand Prix. Turneringen var godt besøgt, og hele 31
juniorer fra nær og fjern aflagde klubben besøg denne lørdag. De
ældste var født 1983-84 og de yngste deltagere var fra årgang
1992-93. Vanløse stillede selv med 2 deltagere:
Matti i den øverste gruppe og Niklas i gruppe E med deltagere fra
1989-90. Matti blev nr. 1 i sin seedningsgruppe (der dog kun
bestod af 2 deltagere!) med 4/7, og det skal retfærdigvis nævnes,
at han ovenikøbet måtte trække sig efter 5. runde, da han skulle
nå et tog til Jylland! Begge modtager et diplom for indsatsen.

Den selvsagt hektiske atmosfære - med både skak, fodbold i
haven og leg på gangene samtidigt - blev under Mortens
turneringsledelse afviklet fra kl.10-16 uden større problemer, og vi
fik at vide, at vores turnering havde været blandt de bedst
besøgte. De øverste grupper spillede 7 runder, mens nederste
gruppe nåede igennem 9 runder.

Det var underholdende til tider at se de små koncentrerede
ansigter spille lynskak selvom de havde 20-30 minutter til
rådighed. Det var slet ikke ualmindeligt, at jeg allerede 4-5 minutter
efter rundestart havde de første 5 resultatkort liggende på
turneringsleder-bordet! J.eg husker dog, at både Matti og Niklas
brugte tiden godt, og bl.a. var sidstnævnte indblandet i et
spændende slutspil mod en jævnaldrende pige. Begge havde 2-3
brikker og fribonde på hver fløj, så spændingen var intens og
trækkene præcise. Resultatet blev remis efter ganske korrekt
spil. .. Jeg mener at kunne huske, at Niklas fik ca. 3½-4 pts. i de 9
runder.

Tak til de af klubbens medlemmer, der mødte op for at håndtere
brikker, brætter, pølsesalg, kantine etc.

Morten
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K-skak: Morten's vej til Landsholdsklassen
3. del afføljetonen

Efter en mindre afbrydelse i føljetonen er vi nu klar til 3'de afsnit. Mange vil
forhåbentlig kunne huske de to første kapitler, selvom de daterer sig til Juli og
August numrene afFB 1998. Jeg vil nok anbefale de særligt interesserede lige
at skimme disse artikler, inden I går i gang med denne, men selvfølgelig kan
den læses uafhængigt heraf...

Der var taget hul på Eliteklassen 97, hvor de første to afsluttede partier havde
produceret 1 ½ pts. På dette sted bør det nævnes, at der skal 5/6 pts. til (eller en
førsteplads) for at sikre sig oprykning, så der skal kløs på i alle partier.
På papiret var Børge Pedersen, Nr.Sundby, storfavorit til at vinde gruppen, og
Steen S. havde på forhånd advaret mig mod hans spillestyrke, som krævede en
vis portion respekt! Jeg valgte en rolig åbning med hvid mod ham:
1. Sf3, d5 2. g3, Lg4 3. Lg2, Sd7 4. d3, c6 5. 0-0, Sgf6 6. Sbd2, e5 7. e4,
dxe4 8. dxe4, Dc7 9. h3, LhS 10. Del, - Næppe noget en computer ville
spille!? Ideen er at frigøre alle de 4 lette officerer (både Sd2 og f3 var bundet
trækket før), og dronningen? - ja, den skal til c3, hvor den trykker mod e5! Fx.
en opstilling med Sh4-f5, Sc4 og Dc3. Ganske logisk. 10. -, Lc5 11. a4, Lxf3
12. Lxf3, a5 13. Sc4, 0-0 14. Ld2, b6 Åbningsspillet skal nu evalueres. Begge
parter står udmærket. Jeg funderede over, om der skulle være noget håndgri
beligt på dronningefløjen (b2-b4 eller c3 osv.), men fandt ikke noget. c2-c3
ville snarere være en svækkelse afd-linien til sorts fordel. Omkring dette tids
punkt beskæftigede jeg mig en del med løsningen afproblembarnet Lf3.
Mange afde slutspil jeg nåede frem til i analyserne efterlod Lf3 uden arbejde
og fremtid, så det var det væsentligste problem, der skulle løses. Jeg tror ikke,
at computerprogrammer giver brikker som Lf3 minuspoints. I al fald foreslog
Fritz af og til, at hvid skulle bytte brikker af, og gå ud i disse "håbløse" slut
spil. Jovist, Fritz bliver taget medpå råd, men ofte er det umuligt at banke
fornuft ind i chipsene! Jeg forsøgte nu at fmde den bedst egnede måde at bytte
Lf3 afmod en af de sorte springere, hvorefter tingene tegnede lidt lysere. Sort
kan arbejde id-linien med ex. Te8 og Sf8-e6-d4, så jeg mener, at hvid skal
imødegå dette med angreb på e5-bonden. 15. De2, Tfe8 16. Tfdl, Sf817.
Lc3, Te7 18. Dd2, h6 19. Kg2,- med remistilbud, men Børge skal jo vinde
alle partier (på papiret), så han vælger at spille videre. 19. -, Td7 20. De2, Ld4
21. Lxd4, Txd4 22. Txd4, exd4 23. e5, Te8 24. Le4!, - Her har vi den så,
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løsningen! Den var denne ide, der var udsprunget afovervejelserne omkring
træk 15, og der fulgte ovenikøbet en bondegevinst med løsningen. Hvis sort
ikke vil tolerere f2-f4 med indsnævring, så er ajbytning tvungen, hvilket var
hele planen bag det hvide spil. 24. -,Sd7 25. f4;f6? 26. Sd6,Te7 27. De4 og
hvid trænger ind, eller 24. -,Sd5 25. Tdl,Se6 26. Sd6,- og hvid kan vælge den
udmærkede afbytning Lxd5. Den slags finesser er K-skak rig på, og ingen
maskine kan "leve sig ind" i dette. 24. -, Sxe4 25. Dxe4, b5 26. axb5, cxb5
27. Sxa5, Txe5 28. Dxd4, Te2 29. Dd3, Txc2 30. Dxb5, Da7 31. Df5~ ,:,lb2
og her tog vi remis. Børge roste bagefter trækket Le4. ½-½.

Blot 2 dage senere (i november 97) kunne jeg notere en ny gevinst. Denne
gang mod Erik Pontoppidan, Vejle/Evans:
1. e4, e6 2. De2, - Min modgift mod fransk, som jeg spiller dårligt - både med
hvid og sort! 2. -, c5 3. Sf3, Sc6 4. g3, Le7 5. Lg2, d5 6. d3, Sf6 7. 0-0, 0-0
8. eS, Sd7 Ad omveje er vi havnet i Kongeindisk angreb, hvor e5-bonden bli
ver nøglen til hvids succesfulde angreb lige efter bogen. Partiet bringes med få
kommentator-tegn, men det bliver det ikke ringere af 9. a4?!, b6 10. rsr;
Lb7 11. c3, Dc7 12. Lf4, a6 13. h4, b5 14. Sbd2, h6?~ 15. g4, Tfc8 16. Lh3,
Dd817. g5, hxg5 18. Lxg5, Sf8 19. Lxe7, Sxe7 20. SgS, Seg6 21. Dg4,
bxa4 22. h5, Sh8 23. h6!, f5 24. exf6, Dxf6 25. h7+!, Sxh7 26. Sxh7, Kxh7
27. Txe6, Df8 28. Dh4+, Kg8 29. Te7, opgivet. Nu havde jeg 3/4 pts.

Landsholdsklassen lå nu snublende nær! De sidste to partier skulle vindes, og
begge så ganske lovende ud. Jeg havde en merbonde i det ene og analyserede
ivrigt for at presse en gevinst ud af slutspillet, og i det andet parti prøvede jeg
at komplicere stillingen. Jeg behøvede kun at vente yderligere 8 dage, før næ
ste kort med "opgivet" lå på dørmåtten. Det var Chistian Ertbjerg, Aulum, der
strakte våben. Jeg har hvid.
1. e4, c5 2. Sc3, Sc6 3. g3, g6 4. d3, Lg7 5. Le3, d6 6. Dd2, Da5 7. Lg2, Sd4
8. f4, e6 9. Sf3, Se7 10. 0-0, Tb8 11. Tf2, -. Den sorte stilling er ikke altid
lige til at løbe over ende, og jeg besluttede mig til i dette parti at afprøve en
stille dronningafbytning. 11. -, 0-0 12. Sdl, Dxd2 13, Txd2, Sec6 14. c3,
Sxf3+ 15. Lxf3, b5? Hovsa, den er gal. Trækket kom å tempo, så om ikke
andet var det lykkedes med afbytningerne at lulle ham ind i en fornemmelse af
falsk tryghed. 16. e5, d5 17. Lxc5, Td8 18. c4, - Stillingen skal åbnes. 18. -,
Lf8 19. Lxf8, Kxf8 20. cxd5, Sd4 21. Lg2, exd5 Nu følger en række præcise
træk, der har til formål at koordinere brikkerne optimalt samtidigt med, at sorts
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brikker bindes til forsvarsopgaver eller puffes tilbage, og dermed forhindres i
modspil. Det er ofte nødvendigt for at vinde stillinger med små fordele, at man
på den måde søger at forhøje værdien (læs: aktiviteten) af ens egne brikker
sammenholdt med de tilsvarende hos modstanderen. 22. Tcl, Lg4 23. Kt2,
Tbc8 24. Txc8, Lxc8 25. Se3, Le6 26. Sc2, Sf5 27. d4, a5 28. Lfl, b4 29.
g4, Se7 30. Se3, Tc8 31. Ld3, Tcl 32. f5, Lc8 33. f6, Sc6 34. Le2, -. Her
opgav sort så stillet overfor endnu et bondetab (Lf3xd5) og et efterfølgende
håbløst slutspil. 1-0.

u stod og faldt oprykningen med følgende nervepirrende drama. Denne gang
har jeg sort mod Knud Dyrberg, Kbh. Ø og ca. 1 måned før afslutningen på
ovennævnte 3 partier havde jeg taget "mit livs beslutning" (i hvert fald K-skak
mæssigt). Se træk 30 nedenfor:
1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sf3, b6 4. Sc3, Lb7 5. a3, d5 6. cxd5, exd5 7. g3, Le7
8. Da4+, c6 9. Lh3, 0-0 10. 0-0, c5 11. Tdl, c4 12. Se5, a6. Her sluttede mit
teorikendskab til varianten. Hvid kan med lidt forberedelse gennemføre e2-e4,
der underminerer det sorte centrum og skaffer en hvid fribonde. Sort derimod
bør udfolde sig på dronningefløjen og har i øvrigt god kontrol over centrum,
selvom d5-bonden forsvinder. 13. Lg5, b5 14. Dc2, Sbd7 15. Lg2, -. Et ud
mærket profylaktisk træk, der tjener flere formål. For det første kan springeren
på e5 ikke slås nu; for det andet understøtter det e2-e4 og for det tredje opstår
temaet med Sxc4 i tilfælde af, at sort fortsætter med a6-a5 og b5-b4. 15. -,
Sb6 16. Tel, h6 17. Lf4, Ld6 18. Lf3, -. Hvids sidste 4 træk har vist mig, at
han ser detaljerne i stillingen. Sort kan ikke indlade sig på bondegnaskeri nu
fx. 18. -,g5 19. Le3,Sxe5 20. dxe5,Sd7? straffes med 21. e6!, Se5 22.
e7!,Sxf3+ 23. exf3,Dxe7 24. Lxb6,- I stedet kom der: 18. -, b4 19. axb4,
Lxb4 20. Tedl, - Sort kan ikke umiddelbart udrette mere på dronningfløjen i
øjeblikket, så de næste 2 træk har til hensigt at spille Se4, mens hvid nu retter
opmærksomheden mod den sorte kongestilling. 20. -, Tc8 21. h4, Te8 22.
Df5, De7 23. e3, De6 24. Dc2, Sbd7 25. Del, Te7. Parterne har indtil dette
tidspunkt i partiet udført en stribe velovervejede, gode profylaktiske og forbe
redende træk. Begge har efter min mening vist en god forståelse for stillingens
krav. Det er ganske tydeligt, at det spilles mand mod mand - ikke computer
mod computer, daprofylakse kun i beskeden grad indgår i skakprogrammer
nes våbenarsenal. Den slags forstår computere sig ikke på, så en sådan ville
givetvis være i vildrede med det hidtidige partiforløb. Ergo duer computere
heller ikke til den slags K-skak! Hvem er det, der bliver vedmedatfrygte K-
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skakkens død overfor computere?? Nu går partiet over i en ny fase, hvor sort
lader en række kreative indslag, intuition og benhårde beregninger guide sig
gennemmoradset af varianter. Se bare: 26. g4, Sxe5. Hvid :far klar fordel efter
26. -,Se4 27. Lxe4,dxe4 28. d5,Df6 29. Sxc4, Dxh4 30. Lg3,Dg5 31. Sa2!,
og 26. -,Lxc3 27. bxc3,Sxe5 28. Lxe5,- er også fint for hvid. 27. dxe5, Lxc3!
Et modigt mellemtræk for at sortbeholder angrebsmål. Jeg "frygtede" nu 28.
bxc3,Sd7 med visse gevinstchancer i slutspillet (endelig ikke 28. -,Se4?? 29.
Lxe4,dxe4 30. Td6,- og den sorte dronning er fanget!), men trækket frister
også hvid. Før dette tidspunkt, kanjeg huske, analyserede jeg stillingen sam
menmed Gunnar "Wild"-West Hansen, og jeg var beredt til at ofre kvalitet for
at holde liv i forhåbningerne, men i vanlig stil foreslog Gunnar et dronninge
offer. .. Latter blev afløst af smil, så tvivlen, så løftede øjenbryn og til sidst
søvnløse nættermed alenlange analyser. Endelig efter 8 dages betænkning
valgte jeg at ofre dronningen. Varianterne var nærmest uigennemskuelige, men
alle viste de initiativrigt angrebsspil og mange sorte gevinstplaner. Det måtte
simpelthen prøves!! Skulle et dronningeoffer virkelig bringe mig i Lands
holdsklassen?? 28. exf6, - Spillet efter 9 dage, så jeg havde god tid til at analy
sere de spændende slutspil (ellerkongeangreb omman vil) 28. -, Lxf6 29. g5,
hxg5 30. Lg4, - Sort vinder ikke efter 30. -, De4 31. hxg5,d4 32. f3,Dxf4 33.
exf4,Txe2 34. Lxc8,Lxc8 35. exf6,d3 36. Tel,- så der skal andre boller på
suppen. Se diagram #

a b c d e f g h

81 ~!!.~ ~-~8.

7 ~Jt- ~ ... - 7
6 l■ ~■■111·,,wu.~■ 6•••_,_,_,lifl'
5 -~-~---~-' -~-,})~~'½ 5
4 --~ .l --~ p~+~;t.~ 4
3 ~- ~O""'"■ W///, 3«ss»:2 ~ ~ ~=w ~ 2

1 ~ ~c:::=,~Ø'"Æ@. - pæ-:-,ø

a b C d e f g h
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30. -, gxf4 !! En fantastisk ide. Sort ofrer dronningen for 2 Løbere. 31. Lxe6,
Txe6 Den sorte d-bonde truer med at avancere; samtlige hvide bønder kommer
under angreb; de hvide brikker savner plads og den hvide kongestilling er hel
ler ikke for sikker. 32. Ta4, fxe3 33. fxe3, Tce8 34. Tb4, La8. Den væsent
ligste forsvarsmetode for hvid indebærer "tilbageofring afmateriale" fx. efter
34. -,Txe3 35. Dxe3,Txe3 36. Txb7,- eller 34. -,La8 35. Dh5 fulgt afTxd5.
Det er meget muligt, at sort har mange fine fortsættelser, men man forstår min
nervøsitet ved udsigten til dette varianthav. De mest lovende planer indebar et
forsøg på at få d- og/eller c-bonden ført ned til dronning, men 100% skudsikre
varianter uden et tilstrækkeligt forsvar for hvid fandt jeg ikke. 35. Db5, - #
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35. -, Le7! Et nøgletræk fundet efter mange dages analyser. Nu kommer den
hvide konge under heftig beskydning. 36. Ta4, Lc5. Nu kan hvid vælge mel-
lem ·
A) 37. Tel,Lxe3+ 38. Kfl,Tf6+ 39. Kg2 [Ke2,Lf2+], d4+ 40. Kh3,Tf3+ er
håbløst fx. 41. Dxf3,Lxf3 42. Txc4,d3 43. Td4,Le4! 44. Td6 [Txe3,Lf5+],
Lc5 sort vinder nemt. Alternativt:
B) 37. Tel,Lxe3+ 38. Txe3,Txe3 39. Txa6,d4 og nu fx. 40. Dc5,Tel+ 41.
Kf2,T8e2+ 42. Kg3,Tgl + 43. Kf4,Tfl+ 44. Kg5,Tg2+ 45. Kh5,Lf3 mat! eller
hvad med
C) 37. Kfl,Tf6+ 38. Ke2,Lxe3, og hvid må opgive.
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Nu fulgte 37. Txd5, Lxe3+ og hvid opgav med en bemærkning om, at 30. -,
gxf4 ! ! (hans udråbstegn) var en landsholdsspiller værdig... Der kunne være
fulgt: 38. Kfl,Tf6+ 39. Tf5,Te5 40. Txf6,Txh5 41. Tfx.a6,Lb7 42. Td6,Txh4
og de sorte fribønder afgør partiet, eller lidt mere festligt 38. Kfl,Tf6+ 39.
Ke2,Lg5! 40. Kdl,Tfl+ 41. Kc2,Tcl mat!

Morten

ÅLEKISTEVEJ 42
2720 VANLØSE

Forslag til
GENERALFORSAMLINGEN
Onsdag 26/5 K,I. 20.00
.skal snarets være bestyrelsen i
hænde!
lndkaldelseoq regnskab kommer i det næste nummer af
Fribonden (planlagt til at udkomme den 12/5)
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Ifølge CNN vil FRIBONDEN fremover ~/~ ._
udkomme med regelmæssige intervaller.
Det giver Den Gamle Referent mulighed
for,at fremkomme med en saglig
redegørelse.

.... -· /1r-"J}

I
~@fUÆ□æ1~{~m
m

Adskillige forsømte læsere af Fribonden (FB),

har vel haft problemer med at forstå meningen med

indlægget i nr. 2,siderne 11 og 12,signeret "Undertegnede"

Som tidligere socialarbejder med speciale i

behandling af cola-demente klienter har jeg gode

forudsætninger for at redegøre for,hvad den hjælpe

løse patient forsøger at udtrykke. Meget tyder på,

at vi har med et såkaldt "mirror-syndrom" at gøre.

Patienten "U" har ved omsorgssvigt haft mulighed

for at komme i besiddelse af et spejl. Det er vel

noget åf det værste der kan ske for en patientprofil

som "U". Det er let for enhver at forestille sig,

hvilke ubehagelig oplevelse det må være for ham.

.• Der sker simpelthen det at denne patient desperat
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prøver at unddrage sig oplevelsen·af det stygge spejl

billede og manisk kaster sig over afskrift af hvad der

ligger for hånden. I dette tilfælde detunderlødige leksikon

udgivet af forlaget Lademand,som jo findes i næste alle

ukultiverede hjem. I og for sig vil patienten i princippet

kunne finde på at afskrive alt foreliggende materiale,f.eks

malebøger for børn,ugeblade eller bank-og sparekassebøger

og udskrifter,ja alt. Hensigten er den,at slippe for det

skrækkelige gensyn med sit colademenshærgede ~syn.

I det foreliggende tilfælde,ser det ud til,"U" har

fundet en gammel partiliste fra sidste år frem og mekanisk

afskrevet denne med samt forsynet den med et diagram.

Et karakteristisk trcå ved patienttypen ~manglende--e~iie til
skelnen ml~rsags/virknings faktorer. De vil heller aldrig

evne at skelne leg fra alvor. De er også uhæmmede og

tror,at de skal modtage alt hvad man tilbyder dem,f.eks.

hvis man i skak stiller en officer i slag,tror patienten

at det er alvorligt ment. I sin fantasiløshed ser han ikke,

at det tit kun er for sjov ,at man stiller en brik i slag.
Et andet træk som ertypisk,er den samme ufølsomhed

overfor andres problemer,som f.eks også psykopat/karakter

afvigere lever med.

I det foreliggende parti-~ diagram,ser "U" ikke at

hans modstander har et dårligt knæ og heller ikke bemærker

han,hans kraftige hoste og snue og ufivillige vandladning.

Ejheller opfatter "U" at tårnet som stilles i slag er

skævt drejet og temmelig fedtet.

I valg af erhverv er patienttypen meget snævert

koncentreret om enten finere damefrisør,balletdanser eller

job som ekspedienter i foto-forretninger.

14



~uafhængigt af ovenstående indlæg,kunne jeg

tænke mig at bringe et parti fra Vinterturneringen 1999

hvor jeg med hvid åbner spillet mod en person som ~kke

ønsker sine øvrige patientdata oplyst.
Stillingen fortjener et diagram:

1: e2-e4! ! !

:i;;i"A
/;t.~~

; r - ~' •" . , ;.).3 ~. ~ ".• ,_; .,,~_ •.

2rør,~:··• ·. !§· -;,· ,_,fi§
1:~i~~~~il-~~

a b c d e f g h

Partiets fortsættelse bringes løbende i det

ujævnt udkommende "Fribonden". Der vil være stof nok til

ca. 60 numre.

Høfligst:DeilGamle Referent.
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PROGRAM
Onsdag 28/4 kl. 19.30 Udsatte VT-partier

Onsdag 5/5 kl. 19.30 Vinterturnering, 7.runde

Onsdag 12/5 kl. 19.30 Udsatte VT-partier

Onsdag 19/5 kl. 20.00 LYNMESTERSKAB

Onsdag 26/5 kl. 20.00 GENERALFORSAMLING

Deadline
Indlæg til næste nr. afFribonden afleveres senest d. 5/5-1999.

Fribonden udgives afVanløse Skakklub, som spiller hver onsdag kl. 19.30
i lokalerne i Menighedshuset Ålekistevej 156 ved Vanløse Kirke.

Formand Morten Møller Hansen 43 45 45 49
Lerager 72
2605 Brøndby

Kasserer Ole Lergren 38 79 07 46
Klubbens Giro 6 47 84 33

Redaktion Lars Martin Pedersen 36 46 34 99
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

& Ole Delfter 38 79 11 95
Bogholder Alle 76.A, 3.th.
2720 Vanløse

Klubbens tlf.nr. 38 74 41 07


