
.fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

~Iq
~

38. årgang nr. 7 september 1981

( et jubilæumsnummer)

( værsgo jubl)

HOLDTURNERINGEN 1981 - 82
starter 1. uge i november.
Vi skal inden 21~ september vide, hvor mange hold
vi skal deltage med, så meld dig til nui

VINTERTURNERINGEN 1981 - 82
påregnes startet onsdag den 140 oktober.
Deltagerne vil så vidt, det er muligt blive inddelt i

10-mandsgrupper.

VINTERHURTIGTURNERINGEN 1981 - 82
påregnes startet onsdag den llo november.
Der spilles 10 runder efter nordisk system i en stor
gruppe. Der vil i år modsat tidligere blive mulighed
for at melde afbud og få udsat partier.

VEST
VOLD

VESTVOLDTURNERINGEN 1981

spilles følgende weekender på Glostrup Bibliotek:
24.-25/10, 7.-8/11, 28.-29/11
Mesterklassen spiller endvidere onsdag den
28/10 i Ungdomsgården i Brøndbyøster.
Tilmelding senest onsdag den 7o oktobero
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I havde
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ferie?!
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Protest fra Olympia

Fribonden bliver sandelig læst,også uden for
vores egen snævre kreds.Det kan kun glæde redaktionen
at der står gny om bladet,også selvom det ikke altid
er for det godes skyld.Se bare nedenstående:

Til Ulrik Find i anledning af hans indlæg i sit
klubblad for 1981 - Angående Olympia's koordine
rede turnering 1981:

Ulrik,du skriver der kun var 2 spillere med fra
Vanløse Skakklub,vi havde da gerne set et par spillere
mere,men det er jo ikke vor hovedpine.

At klubkammeraten,Kim,kun fik 2 point,skyldes nok
som du skriver: "Uoplagthed og udeblivelse fra de to
sidste runder" - det er også medvirkende til at det
bliver en blandet fornøjelse,som du selv antyder.

Din 3.præmie vil jeg da gerne ønske dig tillykke

Du skriver at det var svært at se om man var på
værtshus eller i en skakklub.Det må nok skyldes din
unge alder at du ikke har kunnet overskue det, - og
i fortsættelse heraf kan jeg da lige fortælle dig1

at ingen Olympia-spiller stiller sig op og tager sig
et billigt grin over et parti skak,det kunne de ikke
drømme om.

Og uanset om man spiller i 3.kl. eller i 1 .kl.
er glæden ved at spille skak lige stor.

Du skulle snakke med dine klubkammerater der har
deltaget i vore turneringer tidligere og høre hvad de
mener.

Til slut vil jeg anbefale dig at snakke lidt med
din Formand angående dit indlæg,som jeg synes ligger
lidt vel rigeligt i overkanten af hvad der er ret og
rimeligt at komme på tryk.

På Olympia's vegne
Helmuth Andersen
Formand

P.S. For en sikkerheds skyld: Overskriften og de ø-
verste 4 linjer er skrevet af Steens.
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COPENHAGEN OPEN

1. etape foregik på Valhøj Skole den 3. maj.
Turneringen kaldes også Politiken Cup, da det påstås
Politiken ( det hedengangne dagblad???) er sponsor.
Det kunne dog ikke ses i denne turnering: Præmiesum og
indskud svarede til hinanden. Dog skal man være hurtigskak
specialist for bare at få forplejningen hjem.
Fra VS deltog J spillere. Kun Asbjørns resultat skal nævnes.
Han scorede 5½ p. af 7 uden tabspartier, hvilket gav en
5o plads i turneringen. Han mødte bl.a. Klaus Gadegård fra
Odysseus. Et meget fint resultat af Asbjørn, som ikke
(endnu) har deltaget i en koordineret turnering.
Aages og Stefans resultater forbigås i dybeste tavshed.
Som i alle skakturneringer (desværre) lå røgen meget tæt
omkring deltagerne og turneringslederne. Det betød i det
førs,e tilfælde mange totalt uforståelige træk. Man kunne
dårligt se brikkerne som i øvrigt naturligvis var KSU-stan
dRrd ( Hans er begyndt at krumme tæer). I det andet tilfælde
betød det fejl i rundelægningen. De stakkels turneringslede
re kunne jo dårligt se, hv~d det var de skrev.
Blandt deltagerne kunne man se ( når røgskyerne lettede sig
et øjeblik) en af Danmarks mere kendte skakspillere, nemlig
Det store nul i åbenbaringen. Det er en marcipanbrødspisende
herre, der næppe behøver nærmere præsentation. Han sluttede
j_ øvrigt uden for præmi.erækken.,

2e etape foregik i Idrættens hus den 20.-JO. juni.
Der var en international klasse for spillere med rating
over 2200. For de øvrige spillere var der 2 klasser at vælge
imellem: en ratet og en uratete Det viste sig at spillerne
foretrak at spille i en ratet klasse. I den ratede klasse
deltog 92 spillere, deriblandt jeres ræferant; i den uratede
klasse deltog 20.
På døren til spillelokalet sad et skilt, som ville have
glædet Selesniew og selvf~lgelig også glædede formanden,
men det viste sig kun at være en del af den almindelige ud
smykning. Der stod askebægre på alle bordene og de blev
brugt utroligt meget af spillerne, så jeres referant kunne
hver aften forlade spillestedet med meget trætte og meget
svidende øjne.
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ikke meget over de 20°
jeg fik lært det nor-

Stefan

Det er desværre ikke muligt at skabe bedre forhold for spil
lerne, så længe reglementet er udformet således, at arran
gørerne skal råde over mange lokaler før de kan garantere
røgfrie lokaler for ikkerygerneo
Problemet eksisterer i øvrigt også i VS, hvor man bestemt
ikke holder sig tilbage med at fylde luften med røg.
På dette sted tænker alle læserne sikkert: formanden laTede
et dårligt resultat, og al den snak om rø~ er bare en dårlii
undskyldning. De har næsten ret; jeg fik et dårligt resultat:
gruppe A ½1½½0000 2½ ny rating 1865 hermed er jeg ikke
mesterspiller mere. Røgen er en undskyldning; den er bare
ikke en dårlig undskyldning.
Temperaturen var til gengæld ideel:
Turneringsledelsen var udmærket, og
diske turneringssystem at kende.
Efter præmieuddelingen var der selvfølgelig præmiepilsnere.
Et enkelt parti fra turneringen~
Hvid: Stefan Hansen sort: Claus Christensen AS 1904
l.e4;c6 2oSc3;d5 3.SfJ;exd4 4oSxe4;Sf6 5oSgJ;Sbd7 6.Lc4;e_§_
7.d4;Le7 8oc3;Dc7 9oo-o;b6 10.Tel;o-o ll.Sf5;Ld8 12.S~J;Lb7
13oSg5;Sd5 14oLxd5;cxd5 Lb7 er nu dømt til passivitet
15.Sh5;Sf6 16.DdJ;g6 17.Lf4;Dc6 18oSxf6+;Lxf6 19.DhJ;Lxg5
20.Lxg5;f5 21.Lf4;Ta.e8 22.Le5;Tf7 2J.Dh6;La6 24.Te3? for
tidligt, der skal først spilles f4 24.-;f4 25.ThJ;Tb7
26.Dxf4;Tf8 nu har sort fået modchancer 27.Dh6;Db5 28.T~J
igen var f4 nødvendig 28e-;Txf2! 29oTxg6+ der er ikke me
get ved Kxf2;Dxb2+ vos.v. 29.-;hxg6 JO.Dxg6+;Kf8 Jl.Dh6+
på Ke7 følger naturliBvis Dh4 så derfor Jl.-;Ke8 men nu kaa
tårnet slås på f2 32oKxf2;Dxb2+ 33.kiJ;DxcJ+ 34.Kh4;Dxal
Sorts dronning er offside og hvid har remis 35.Dxe6+;~e7
36oDg8+;Kd7 37.Dxd5+;Ke8 38oDg8+;Kd7 og remis efter sorts
forslag.
Præmietagerne i ~de enkelte klasser vil blive offentli~-
gjorte i Skakbladet.

Ups, ups!

Noget definitivt fra festudvalget foreligger endnu ikke;
men intense forhandlingsrunder pågår, stol på det! Da dette
bliver den sidste fribonde inden det store slag slås, vil
I få besked ad anden vej om tid, sted, tøj og vejr.

HN
5



Til gavn og glæde,4

Om fælder.

I skakspillet er der en mængde fælder,
dvs situationer hvor den ene part prøver at
narre den anden til at spille et bestemt træk.
Ved hjælp af lokkemad,som kan være af materiel
eller positionel art,frister man modstanderen,
og hvis han så lader sig friste har man forhå
bentlig snydt ham.

Man skelner mellem sunde og usunde fælder.
En sund fælde er en fælde hvor det ikke gør
noget hvis modstanderen gennemskuer den.En u
sund fælde giver en en dårlig stilling hvis
modstanderen ikke plumper i.

En af de meget berømte (og helt sunde)
åbningsfælder er flg: 1 .d4,d5 2.c4,e6 3.Sc3,Sf6
4.Lg5,Sb-d7 Nu er fælden sat op.For det ser
jo ud som om hvid vinder en bonde med 5.c:d5,
e:d5 6.S:d5 (udnytter bindingen,men ... ) S:d5!
7.L:d8,Lb4+ 8.Dd2,L:d2+ 9.K:d2,K:d8 og sort
har en officer i overvægt.

Denne fælde blev jeg med hvid stillet
over for i mit livs første klub-parti.Sandt
at sige opdagede jeg den ikke,da den jo for
udsætter at man kan regne flere træk frem.Men
da jeg bagefter i ro og mag skulle skrive par
tiet ind i min nys indkøbte parti-bog,opdagede
jeg at jeg jo kunne have vundet en bonde med
6.S:d5.Først da jeg senere nævnte dette for
min modstander,forklarede han mig den grusomme
virkelighed.

Der er skrevet flere bøger om fælder i
åbningsspillet,så det emne vil vi hermed lade
ligge.I stedet vil vi prøve at kigge på et
par fælder senere i partiet.

Når man er positionelt spillet ned har
man kun mulighed for at vende spillets gang
ved at starte et desperat modangreb,som mod
standeren forhåbentlig ikke gennemskuer.Men i
denne situation kan man vel dårligt tale om
spil på fælder.
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et vi vil se på denne gang er noget andet,
nemlig den situation hvor stillingen er lige,
og hvor det er svært for begge parter at komme
videre.I sådanne stillinger,sagde Tarrasch,
hjælper kun snuhed,og det vil vi vise et eksem-
el på.

a b C e 9

Diagrammet viser en stilling fra Zinser -
Karaklaic,Monaco 1967.Hvid har lige trukket
Te1-e2,og nu er det sorts tur.

Her hjælper kun snuhed,og en form for
snuhed er det jo at kunne gætte modstanderens
næste træk,for så at udlægge en passende snare.
u kan jo teste dig selv her.Hvad tror du

hvids plan er,og hvorledes forestiller du dig
hans næste træk?

Prøv nu,inden du læser videre på næste
side.Det er slet ikke så svært.
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Sort gættede helt rigtigt at hvid spil
lede på tårnafbytning.Hvids næste træk er nok
Td2,hvorefter sort enten må gå med til afbyt
ning,eller overlade hvid den åbne d-linje.Og
dette sidste kan jo da i hvert fald ikke være
sundt.Altså indstiller sort sig på afbytning,
men lægger desuden en lille snare ud!

1.,-,Td6! (Tårnet stilles på et dækket
felt.Nu burde hvid blive mistænksom over dette
sære tempotab,men han fortsætter troskyldigt
sin i og for sig rigtige plan.Altså:)
2.Td2??,Se5!! Hvid er færdig.Han kan ikke redde
både tårnet på d2 og springeren på f3,og gav
derfor op.Der kunne følge 3.T:d6,S:f3+ 4.Kg2,
Sh4+ fulgt af 5.,-,c:d6.Derfor skulle tårnet
hen på et dækket felt! Kurt Richter satte som
overskrift på sin kommentar til dette parti
"Er merkt di8 Absicht •.. und ist keineswegs
verstimmt!"

Til slut et meget primitivt,men også meget
klart eksempel,Reicher - Szpakowska,Polen -67.
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Det hele drejer sig om bonden på c2.Er den
stærk eller svag? Hvid kan angribe og erobre den
med trækket Ld3,men i øjeblikket går dette ikke
på grund af sorts svar Td5,med løbergevinst.

Altså hjælper kun snuhed.Man kan da altid
lige prøve om sort nu har fået alle finesserne
med.Hvid trak 1 .Tg1 ,Te? 2.Tc1 ,Lh7?? Sort skul
le bare have trukket Tc5,med trækgentagelse.
Nu spillede hvid 3.Ld3,og vandt bonden,og senere
partiet.

Morale: prøv at gætte din modstanders plan,
og især hans næste træk.Måske kan du lægge en
fælde parat.Og hvis stillingen er lige,med gen
sidige trusler som er i balance,så prøv lige
en "uskyldig'' trækgentagelse inden du tilbyder
remis.Måske plumper din modstander i,og hvis
ikke har du jo stadig din remis.

Men med positionsspil har disse fælder ik
ke ret meget at gøre.De hører til den psykolo
giske side af spillet,og skal kun betragtes som
krydderi,ikke som hovedret.

Steen S.

Rettelse

I forrige Fribonde skrev jeg i en kommen
tar til partiet Nilsson-Schousboe at 27.,-,Le5
ville have været snedigere end det spillede Lf6.

Det er et typisk kommentator-koks.Som min
ærede medredaktør gør opmærksom på,så slår hvid
bare den sorte løber hvis den stiller sig - 1 e5.
Om forladelse!

Steen S.

Det er sæson for græshopper(!) ~ og måske også for
natryttere li:, ... Ja, skak er mangelunde.

Frit efter ~f: Einfiihrung in das Marchenschach, 1948.
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R A T I N D E K S

Et forslag fra en anonym Miki går ud på at vise klubbens
styrke med tørre tal. Dermed skulle vi kunne se om klub
bens styrke stiger og falder eller hvad man mener at kun
ne se ved dette.
Det er nærliggende at bruge ratingtallene, da der forelig
ger en definition for disse. Skal der bruges andre tal,
skal disse jo først defineres, hvorved en masse tid og
en masse plads i dette blad spildes med ørkesløse disku
tioner om intet.
Men hvordan ratingtallene skal bruges kan selvfølgelig
diskuteres.
Yan kunne tænke sig at bruge klubbens medlemmers gennem
snitsratingtal som mål for klubbens styrke. Det viser sig
dog at være uanvendeligt; der er nemlig i dette ikke ta
get højde for nye medlemmers indtræden på ratinglisten.
Da disse oftest får tildelt tallet 1400 vil de, selv om
de vinder rating trække gennemsnittet ned.
Det er i stedet for bedre at bruge vundne og tabte rating
points som mål. Det er klart, at der skal koorrige~es for
de forskellige koefficienter. Dette gøres ved at gange
ændringer for spillere med under 1600 med 2/J og ændring
er for spillere med over 2000 med J/2 og ændringer for
spillere med over 2400 {foreløbig ikke aktuelt for VS)
med Jo
For at undgå negative værdier starter vi med 1000 som
VS's styrke pro 1/8-80, hvor totalratingen blev indført.
Det er klart, at der stadig er flere ubekendte, men den
vigtigste elimineres ved at bruge ratingsystemets grund
regel nr. 1: styrken af ikke-spillende spillere er kon
stant {hvis der er gået mindre end 5 år siden de sidst
spillede).
Ratin{gin)dekset vil blive beregnet pr. 1/1 og 1/7.
1/1-81: 1216 1/7~81: 163)
En ganske pæn fremgang. Sammenlignes denne med holdenes
præstationer i den forløbne sæson ses det klart,at det
er i bredden fremgangen er sket.
I toppen er det i øvrigt kun Steen Schousboe, der har
bidraget pænt til indekset. Han viste i KS-EMT at teori
stu~eren kan være til

0
nytte,

0
hvis man vil have et større

ratingtal; at man ogsa kan fa det uden, er selvfølgelig
en helt anden sag, og kommer i realiteten ikke dette
ind.læg ved.

Stefan
lo



Opråb til Bestyrelsen
(Men andre må gerne læse med!)

Fribonden bestræber sig på at være alsi-
ig.Der er artikler af almen interesse som

f.ex. opgaver,skakhistorie,teori.Og der er
andre artikler som kun er af interesse for
klubbens egne medlemmer.

Denne sidste slags stof mener vi er det
væsentligste for Fribonden.Som klubblad er
det vores fornemste opgave at orientere om
hvad der foregår i klubben,og herunder også
hvad klubbens medlemmer bedriver af skaklige
sysler udenfor klubben.

Blandt de vigtigste af disse sysler er
holdkampene,og det er derfor en kilde tilbe
standig sorg eller raseri (alt efter tempera
ment) for redaktionen at den gang på gang ikke
er i stand til at give et passende referat
af disse for vor klub så væsentlige kampe.

Da det nu snart er tid at stille holdene
for sæson'en 81-82,vil redaktionen i al yd
myghed gentage et forslag fra sidste år: Kun
ne det ikke lade sig gøre,da nu bestyrelsen
alligevel skal vælge holdspillere,holdledere,
kampledere,og hvad ved vi,altså,kunne det så
ikke lade sig gøre at bestyrelsen også ud
pegede en referent for hvert hold?

Referentens opgave skulle være at skrive
et referat efter hver holdkamp som han har
eltaget i,eller i det mindste fortælle Fri

bondens redaktion hvordan det er gået.Redak
tionen vil da med glæde røgte sit hverv,nemlig
at bringe de glade tidender videre ud til alle
vores medlemmer.Resultaterne vil da hurtigt
vise sig i form af bedre oplyste,mere tilfredse,
gladere medlemmer.Deraf følger større bered
villighed til at betale kontingent,større spil
lestyrke,større livsindhold,og måske endda
bedre vejr i 1982.

Vi synes med andre ord at bestyrelsen ville
gøre sig selv og klubben en tjeneste ved at give
Fribonden en referent.

Red.
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Rapport fra finanshovedkassen.

Efter en velfortjent pavse - set fra et med
lemssynspunkt - er kassereren nu ved at komme o
p på fulde omdrejninger, og det må forventes, a
t Fribonden fremtidig vil være skæmmet af de sæ
dvanlige deprimerende udgydelser fra den kant.
Men lad os starte lidt blødt:

På generalforsamlingen den 2o.maj var der ud
deling af et overvældende antal præmier fra det
forgangne års afviklede turneringer, men desvær
re var nogle af præmietagerne ikke til stede. B
eklageligt nok, da de derved gik glip af et hån
dtryk af formanden og ovationer fra den forsaml
ede menneskemængde. I skrivende stund ligger de
uanbringelige værdier til afhentning hos kasser
eren, hvilket ikke kan siges at være særlig bet
ryggende, idet man ved hvad man har, men ikke h
vad man får. For præmieobligationers vedkommend
e har man den ordning, at uafhentede præmier ef
ter en vis tids forløb tilfalder statskassen; n
oget tilsvarende kender vi ikke her hos os, men
et forslag i den retning vil kunne regne med ka
sserens sympati. - Og her er navnene, i alfabet
isk orden oå de ikke-fyldestgjorte præmietagere
, hvis sna~lige initiativ imødeses: Å.Dyrholm (
2 præmier), Chr.Eidem, Clausen Frederiksen, Jan
Jørgensen, Kjeld Klausen (2 præmier), Jørgen Mo
rtensen og Stig Solhof.

Og så tager vi en dyb indånding og fortsætte
ruden overgang til det hårdere stof. Pr l.augu
st er der oparbejdet restancer til kr 2242,50 i
alt, fordelt på 37 medlemmer, der tilsammen rep
ræsenterer 96 måneders kontingent. Det må da si
ges at være en post. Nu skal der ikke hænges no
gen ud, men det bør dog bemærkes, at 70% af sam
tlige juniorer står for 24% af restancemånedern
e, og det er faktisk for dårligt i betragtning
af, hvad vi har budgetteret med til juniorarbej
det. Det må vi i betydelig grad have rettet op,
omgående.

Nu kan klubben nok i kortere tid leve med en
kontingentrestance som den nævnte, men da vist
år over for betydelige udgifter i forbindelse m
ed jubilæet, er den øjeblikkelige likviditet li
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dt anstrengt, og kassereren har derfor af egne
midler måttet låne klubben looo kroner, indtil
vi får frigjort det opsagte beløb i banken, ell
er indtil en væsentlig del af restancerne er in
dgået, hvad der nu indtræffer først. Men det er
da et styrtende held, at vi har en kongelig pri
vilegeret folkepensionist som kasserer (Gawd sh
ave the queen), hvem skulle ellers være i stand
til at låne klubben looo kroner?

I forbindelse med kontingentopkrævningen (bu
rde være kontingentindbetalingen) kan jeg fortæ
lle, at hvis en kammerat ikke har vist sig i kl
ubben et par måneder eller tre, sender jeg ham
en opkrævning pr giro, og så er det tanken, at
han på en eller anden måde skal give livstegn f
ra sig, helst i form af indbetaling. Det virker
også udmærket, men det hænder dog, at en fornye
t, kraftigere henvendelse bliver nødvendig. Såd
an noget kan gøre mig så usigelig skuffet, for
ikke at sige frustreret. Jeg er naiv nok til at
mene, at jeg på en almindelig, kammeratlig henv
endelse har krav på en eller anden reaktion, om
ikke andet, så "rend mig ir-", som jeg vi~t ti
dligere har bemærket. - Altså, hvis I får sådan
et girokort, så gør mig og klubben den tjeneste
at give et brøl af en slags fra jer - på forhån
d tak.

Og til slut: Det ser uds som om nogle har mi
sforstået de nye kontingentsatser, hvorfor jeg
gentager: Ifølge generalforsamlingsbeslutning d
en 2o.maj 1981 er månedskontingentet fra I.juli
1981 som følger: Aktive seniorer kr Jo,-, passi
ve seniorer kr 20,-, juniorer kr 15,- og pensio
nister kr 15,-. De, som ved forslagets vedtage
lse har betalt forud pr l.juli, skal i henhold
til gammel skik ikke betale differencen for den
forudbetalte tid. Det skulle vist være tydeligt
nok.

Jeg glemte at sige, at jeg gerne vil se nogl
e skillinger snarest. Små bidrag modtages med t
aknemmelighed, store med begærlighed.

Kassereren.
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sørgelige kendsgerninger

0, ~
o,2

indlæg
Io
Io
9
6
5
4
I
I

top-scorer liste
Hans Nielsen
Stefan Hansen
Steen Schousboe
Ulrik Find
13ørge Gyldholm
Kim ørsnæs
Erik von Essen
Ole Delfter

I
2
3
4
5
6
7
8

Der var engang en lille dreng,som var så ked af
det fordi hans vidunderlige skakklub var så
langt væk.men se,det var der jo slet ingen
grund til at være,thi den lille drengs mor kom
med sådant et godt forslag at det sææve tårn i
Piza var ved at rejse sig.Og nu skal i bare
høre hvad forslaget gik ud på.Min kære lille
dreng sagde moderen,du kunne jo tage at kikke
i dine fribønder og se hvor mange der har skre
vet til fribonden.Og se nu var det jo noget
hE:l t andet for nu lyste den lille drengs ansigt
af glæde,for det måtte da mindst tage 3 timer
inden han blev færdig med at tælle navnene op.
Hen ak ja der gik 4 og der gik 5 og der gik 6
minnutter så var den lille dreng færdig med at
tælle hvor mange der havde skrevet til fribonden
siden årsskiftet.Efter denne omgang gik den
lille dreng en tur ned i kælderen,men på vejen
mødte hal': moderen som sagde ,min kære dreng du
kunne jo tage at lave nogle statistikker o en
liste over hvem der har skrevet til fribonden.
Nå ja sagde den lille dreng og gik op på loftet
igen.Og se nu gik der en halv time fr~ dr~ngen
n rvde fået sine professorbriller på til har!
blev færdig.og så skal vi allesammen? se hvad
den lille dreng fik ud af det.At papirerne må-

. ske er lidt våde skal i ikke tage jer af,det er
såmænd bare den lille drengs sørgmodige tårer"

gen.nem
snit
2
2
I,8
:i,2
I
o.8
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Nu har det ikke været min mening at fremhæve
nogen specielt,men ser man bort fra de to (for
håbentlige ikke) enlige svaler så er der kun
6 der har skrevet til fribonden siden årsskifet
og det er dæl dulme og folk med kanonslag ir ••••
for dårligt,hvis jeg skulle udtrykke min mening
ville papiret krølle sammen til en forkullede res
tog dJævlen him self ville trække sig langt ind
i jordhulen.Jeg vil udtrykke mig som B.G en-
gang gjorde det:rager vores dejlige blad jer en
høstblomst.Man skal vist være lettere sinds
forvirret hYis man ikke synes at det er ufatte
ligt at kun 6 ud af 55 har =krevet til fribon
den siden årsskiftet,eller det skal man måske
ikke.

med (u) venlig hilsen
den lille dreng

RATINGLISTEN :2r. lo ,juli 1981

Ians Nielsen 2033 Jonas Bjerg 1643
Steen Schousboe 2021 Kis Ørsnæs 1628
Ole Delfter 2019 Jena Vinther Fo 1600
Leif Jensen 2002 Erik Bø~e Larsen 1600
Erik von Essen 1943 Jørgen Mortensen 1592
Torben Sneslev 1895 Kurt Andersen 1571
Stefan Hansen 1865 Lars Petersen 1563
Eigil Pedersen 1849 Jesper Holm 1474
Jørgen Holst 1776 Lars Bornemann 1454
Jacob Gibori 1770 Ulrik Find 1434
Niels Rendlev 1755 Ib Va~nkilde 1400
Jan Jørgensen 1680 Jørgen Falk 1316
Finn Madsen 1680 Leif Nyward 1289

,!

Ændringer til medlemslisten

Udmeldt pr 31/7:
Leif Nyward {streges af listen)

Genindmeldelse pr 1/8: (påføres listen)
Søren Juul Sørensen, Risbyhommvej 4, 2700 Brh.

tlf' ol-74.06.16

Bestyrelsen ønsker Søren velkommen tilbage
fra qvasi-udlændigheden.
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Marathonskak

Den herostratisk berømte kamp (berygtet om man vil) mod Al
bertslund i næstsidste runde af den i foråret afsluttede
holdturnering er rammen om dette møde.
Først lidt historie: Forrige sæson tabte jeg katastrofalt

til Henrik Kristensen (det var noget med officerer i slag),
og jeg havde altså nu æren af at møde ham igen. Det havde jeg
faktisk gjort kort forinden i vestvoldholdturneringen, hvor
han var så venlig at konstruere en såkaldt hjælpepat - en
miniskuldertaske med kvart skrue. Min udmærkede opdragelse
forbyder mig at gå i detailer hermed. I det mindste da.lede
respekten fra min side adskillige grader, og humøret steg
tilsvarende, da min medredaktø~ - vor klubmester - i bemeld
te turnering ganske enkelt nedgjorde samme Henrik i slutspil
let. Da min remis også blev opnået i det yderste slutspil,
var devisen enkel: Byt brikker af! Og det skal straks siges,
at det lykkedes; blot næsten for godt.
Eh sidste advarsel: Partiet er dødkedeligt, og folk med

ha.~g til det ekstravagante bør stå af her.

hvid Henrik Kristensen sort HN

1. d4,e6 2. Sf3,Sf6 3. c4,b6 Dette kaldes dron,.~ingindisk, og
det er vel snart ved at blive en plage for fb's læsere. Spe
cielt hvids næste træk hærger som en pest disse år. Stamfade
ren er vistnok Petrosjan, som i øv-rigt ikke er hvad han har
været , og hvem er forresten det? Korchnoi måske ••• Ham kan
Henrik ikke være fan af: 4. a3,-. Hm, jeg kan ikke lide det.
Det kan Larsen sikkert heller ikke. Se blot hans sorte parti
mad Timma.n, Skakbladet nr. 8. De opmærksomme læsere husker
fra partiet mod Kølvig, at sort her svarede Lb7. Beskedenhed
er en dyd. Sommetider. Derfor 4. -,La6 som afføder hvids næs
te, som vistnok er mere stereotypt end godt. 5. Da4,Le7. I
det mindste bundhamrende solidt. 6. Sc3,0-0 7. Lg5(?),- :Mens
der er tid til det, lad os så dvæle ved petitesserne. Hvid
flytter sin sortfeltede løber og truer den sorte springer,
som er dækket 117 gange. Samtidigt svækkes beskyttelsen af
bonde b2. Er- der nogen rimelighed i det? Svaret for de uind
viede er: Nej!
7. -,d5(?). Overflødiggør forrige note, og det siger alle

rede noget om spillets standard. Rigtigt var c6 med den vi
dere hensigt b5! Hvis så 8. e3, da straks d5. Hvis 8. g3, så
b5 med den plausible fortsættelse 9. cxb5,cxb5 lo. Sxb5,Db6
11. e3,Sc6 efterfulgt af Tb8 med gevaldigt trykspil. Hvid
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står klodset. U-petrosja.nsk. Ellers er det et godt princip
ikke at ofre bønder i hold.kampe.
8. Lxf6,- Man behøver ikke være fanatisk løberpartilhænger

for at antyde, at dette er lovlig flot! Men sikkert beregnet
fra første træk••• 8. -,Lxf'6 9. cxd5,exd5 Stillingen er lige.
(Tror jeg nok). lo. g3,-. Nu går Te8 desværre ikke(Sxd5),
men c5 kom alvorligt på tale: lo. -,c5 11. Lg2,b5!? 12. Ddl
(Sxb5,Db6!),b4 13. Sxd5,Dxd5 14. Sh4,Dxd4 15. Dxd4,Lxd4
16. Lxa8,Lxb2 og sort må vinde.
I stedet fandt jeg tidspunktet opportunt til at være pivet.

lo. -,c6 Slapt. llo Lg2,Te8 Frigør Sb8 12. Dc2,Sd7 Nemlig
sådan. 13. O-O,Tc8 14. Tf-el,-. Løberen på a6 gør trods alt
sin virkning. Tel ser forresten besynderligt ud. Han vil vel
aldrig spille e4?. • • Bedre havde det været straks at ovez-
føre tårnet til dronningefløjen. Der er også noget, der hed
der minoritetsa..~greb. - Man vil altså forstå, at jeg herom
kring begyndte at kede mig og søge inspiration (og trøst)
hos holdkammeraterne. De stod generelt nærmest småskidt.
Hvorfor spiller man skak?
14. -,Sf8 Her var jeg nødt til at finde ud af svaret på

bonderovet 15. Da4,-. Det er 15. -,Lc4 16. Dxa7,Ta8 17. Db7,
Te7 18. Dxc6,Tc7 19. Dxb6,Ta6 2o. Db4,Le7. Egentlig noget
1lllderligt noget at spilde sin tid på.
Skal vi gå videre? 15. Ta-cl,Se6 16. e3,- Altsammen meget

ædrueligt. Og her anede jeg rent ud sagt ikke, hvad jeg skul
le spille. Forbedringer modtages med stor, behersket glæde.
16. -,Lb7(?) 17. Da4,a5 18. b4:,Ta8 19. Db3,axb4 2o. axb4,
Ta7. Hvid synes at have en lille fordel; men hvad skal han
bruge den til. Det lykkes ham. ikke at bevise noget. 21. Tal,
- Tårnene i de åbne linier, sagde Nimzowitch. Her var det
oven i købet nødvendigt. Sort begynder at fatte håb og glæ
der sig til slutspillet •••
21. -,Da8 22. Db2,b5 Ikke med glæde. 23. Txa7,Dxa7 24. Tal,

Db6 ilt dette var let forståeligt. (Der er også postulater
i lærebøgerne, så jeg håber, I tilgiver). Heromkring begyn
der hvid så at spille. Det kan Henrik nemlig også, og det
burde ikke være kommet som nogen overraskelse for mig. Jeg
gned øjnene og deponerede sovepillen. Og jeg kunne ikke put
te den i Henriks øl af den gode grund, at han ikke drak no
gen. Hvis han drak noget, var det allerhøjst sodavand. Sik
kert Cola sine colour, en meget gennemsigtig drik. Og usund.
25. Sel!,- På vej! Lidt stereotypt, men nydeligt. Absolut

nydeligt. Sort forfølger et lønligt håb, idet han spiller
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25. -,h6(!). Sort havde hermed i al uskyldighed glædet sig
til fejlen 26. Sd3?, hvorpå følger Sxd.4 27. exd4,Dxd4
28. Sc5,- Hvad ellers? 28. -,Dxc3 29. Dxc3,1xc3 30. Tcl,Lc8
31. Txc3,Tel+ og god nat. Også dette så Henrik og spillede
26. Se2,- som er en hel del bedre, idet sort nu bare kan
vente. Jeg forsøgte at fordrive tiden på ædruelig vis. -
Sobre træk, ingen ølsjatter på brædtet •••
26. -,g6 27. Sd3,Kg7 28. Ta3,Tb8. Jeg indrømmer, at Tb8 ser

besynderligt ud; men løberen skal til c8 og dronningen over
d8 til e8. Derfor?! Th8 var f.eks. både banalt og dårligt!
29. Da2,Dd8 3o. Se-cl,h5 31. Sb3,h4 32. Ta7,De8. 11an kan
næppe påstå, at disse små nussetræk giver god kondi. De kan
udføres med bagsiden af lillefingeren. 33. Sb-c5,Lc8. Det er
vistnok meningen, at sort skal blive bange; men det er der
ingen grund til. Hvid er ydennere i tidnød. Derom vidner i
sær hans næste træk, der næppe er det bedste. 34. Ta8,Txa8
35. Dxa8,-. Der røg Nimzos sidste tårn. 35. -,Sxc5! En god
chance, da trækket levner hvid mulighed for at lave en fejl.
36. dxc5 er korrekt, 36. Sxc5 elendigt og 36. bxc5?,- uklogt;
men det blev altså spillet. Sort fik en fribonde gratis.
36. -,De6 37. Db8,h3?? Eh grov fejl spillet på hvids tidnød.
Herefter kan sort næppe vinde. 38. Sf4,Df5 39. Lxh3,Dbl+
4o. Kg2,De4+. Her trak kombattanterne i fællig vejret tem
melig lettet. Inden sidste tog skulle hvid gøre hemmeligt
træk. Spændende?
Det blev 41. Kgl,-, som er det bedste. K.fl var også bruge

ligt.
Før &ialysen havde jeg en fornemmelse af, at b-bonden tem

melig let måtte kunne føres ned, og det viser sig at holde
stik~ blot er hYid ikke uden forsvarsressourcer. Hvis sort
vil videre, kan han ikke andet. Derfor: 41. -,Lxh3 42. Sxh3,
Dbl+ 43. Kg2,- Havde hvid spillet 41. K.fl, kunne den (kon
gen altså) her været gået til e2. Det havde nu blot forøget
sorts chancer. 43. -,b4 44. Sgl?!,- Se, det var en overras
kelse. F.eks. 44. g4,b3 45. g5,Le7 46. De5+,Kg8 47. Dxe7,
De4+ er håbløst for hvid. Så var 44. Sf4 en tand bedre. Det
ville tjene samme defensive formål som Sgl og ved lejlighed
true Db7 efterfulgt af Se6+. Henrik modtog imidlertid både
før 9g under partiets genoptagelse glimrende(?) dessiner af
Rene, som va:r i Vanil.øse for at spille hængemule med Miki.
I princippet har jeg intet mod teamwork; men mine kilder
syntes at antyde, at det ved denne lejlighed blev drevet ud
i det ekstreme. Det er i orden, at sekundanten opmuntrer sin
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mand med tilråb som "du står velnok godt" og "mon ikke han
har gjort i nælderne" osv. Konkrete varianter bør ikke over
leveres, og det blev de efter sigende her. Vi skal huske, at
dette blev spillet, før Albertslund definitivt havde reddet
eksistensen i mesterrækken. Dette blot for at lufte min for
argelse •••
44. -,b3 45. Sf3,- Nu ser vi det. I bedste overensstemmelse

med det middelalderlige sagn er den hvide enhjørning på ud
kik efter det potentielle jomfru.kød på bl. Dermed afsløres
måske et par småperverse lyster, som dog retfærdiggøres af
at være i pagt med stillingens krav. At virkeligheden viser
sig at blive en anden, kan man alt efter temperament takke
Forsynet for - eller lade være. Med andre ord: Hvid mister
en officer, og det havde han ærligt fortjent!
45. -,b2 46. Sd2,Dc2 47. Db4,Lg5(?!)Sort kunne ligesågodt

slå på d2 straks; men der var måske fidus i at trække tiden
ud? - 48. Kfl,Ddl+ 49. Kg2,Dcl 5o. Kf3,Dxd2 51. Dxd2, bl,D
52. Kg2,De4+. Sort har ingen reelle gevinstchancer her. Der
for kan ma..~ godt spille på gevinst(!), og albertslundfolke-
es mumlen om at den sorte mand "måtte være glad for at

spille skak" var helt malplaceret. Hvid skal bevise, at~
kan holde stillingen, og det lyk.~es ham faktisk ikke! Om
det så var forventet, skal jeg lade være usagt •••
53. Kgl,Df3 54. Db2,Ld8 Den vil gerne til a5. 55. Da3,-

Det kom den ikke. 55. -,Le7 56. Da7,De4 57. Db7,De6 58. Da8,
- • Han har en forkærlighed for at hygge sig ude i det øver
ste venstre hjørne. Temmelig generende iøvrigt. 58. -,Lg5
59. Da3,-- Truede sort med noget? Det er nerver altsammen9

som Osvald så rigtigt sang. 59. -,De4. Fram på banen9 fra.m!
Ser det ikke åndsvagt ud? 60. Db2,-. Hvad er han bange for?
Nåe, hm, han klarede lige tidskontrollen. Sikken tankeakti
vitet, der må have ligget bag. 60. -,Lf6. Sort samler balder
og de sidste reserver. Nu eller aldrig! 61. Db7,De6 62. Kg2,
Kh6. Et par kongetræk til en afveksling. 63. IJc7,Kh5. Karl
den Store går igen. Hvid burde spille h3 og sætte en stopper
for den sorte majestæt, som står og ser lidt forkølet ud. I
stedet spiller han fjollet: 64. Db8?,De4+ 65. Kgl(?),-.
(Kh3/g5!) 65. -,Kg4 66. Dd6,Kh3. Hvorefter et og andet tyder
på, at 65. Kfl var bedre •••
67. Kfl,Le7 Dronningeafbytning var håbløst for hvid. 68.

Dxc6,Kxh2 69. Das,-. Der var den sandelig igen. Og indehol
dende en trussel. 69. -,Dbl+ 70. Ke2,Dc2+ 71. Kel,Dcl+ 72.
Ke2,Dc4+ 73.- Kf3,-• (73. Kel,Kg2! 74. f4,Kf3) 73. -,Db3!
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»i slags fremskridt. Hvid er på skidde:rne. Det må stå klart
for enhver. Og med stadig og idel hjælp fra sekundant og
den funktionsdygtige part af egen hjernekiste kommer hvid
til samme konklusion og kæmper bravt partiet ud. Godt skul
dret Henrik!
74. De8,Ddl+ 75. Kf4,Dh5 Jamen, det er jo en mattrussel.

Og jeg havde i det mindste set, at 76. Dxf7 ikke duer p.g.a.
g5+. 76. e4,- var hvids sidste chance. 76. g4,Dh6+?? Med
baggrund i de forrige noter var det besynderligt, at jeg
afveg fra det planlagte g5+ i denne stilling. Kf5 fører til
mat i 2 og Ke5 til d.ronningetab (Samme fidus som før; jeg
tror det var Ulrik, som fortalte mig det, - aja, forsent).
Tilbage bliver Kf3, hvorefter sort skakker sig til g-bonden,
konsoliderer stillingen og vinder let!
Nu fuser det hele ud: 77. Kf3,Dh3+ 78. Kf4,Lf6 Sidste for

søg. 79. Dxf7,Dh4. Jeg havde efterhånden også dårlig tid,
man så dog, at bonden på d5 er forgiftet. Hvid har et træk,
nemlig det han spiller. 80. Kf3,Kgl Med endnu en mattrussel.
Det ~aeste, som ikke taber straks, er Ke2, som Henrik spil
lede j_ hemmeligt træk. At jeg dårligt - for ikke at sige u
muligt kan påvise en gevinst her, betyder langt fra, at jeg
var uvillig til at spille videre. Det kunne så.mænd blive
ganske spændende; se blot på det forløbne. Henrik gad des
værre ikke og opgav; for da havde Albertslundforlængstred
det livet i Mesterrækken, og de ønskes hermed inden det bli
ver for sent held og lyk..~e med et nyt forsøg!
Jeg ved dårligt, om jeg kan forsvare at have vist dette

parti for fribondens læsere, som jo efterhånden - og ganske
rimeligt - er vænnet til en vis standard. Måtte det blive
tilgivet. Og glemt •••

m.v.h. HN

Batte 1Q.

fortsættes på
bagsiden

...
2o

Ja, sandelig: Botvinnik er blevet halvfjerds, og det er jo
også en slags jubilæum. I den anledning bringer 116411 en
lykønslming fra den gamle rival Reshevsky, som også ønsker
Botvinnik et godt helbred. Han ved selv, hvor vigtigt det er,
for han bliver snart selv 7o. Nemlig.
Jeg har tilladt mig at sakse et parti mellem de to fra VM

turneringen 1948 (Moskva-turnus). Bette er hvid:
1. e4,e5 2. Sf3,Sc6 3. Sc3,Sf6 4. Lb5,Lb4 5. 0-0,0-0 6. d3,

Lxc3 7. bxc3,d6 8. Lg5,De7 9. Tel,Sd8



møp.;-computer

efter min lykkelig overstået konfirmation,havde
jeg besluttet at indbringe mine penge i noget
fornuftigt,jeg havde flere valg,men min legelyst
fik overtaget og en alt andet end fornuftig
·nvestering blev gjort,nemlig købet af en skak
computer.efter nogle højst mærkværdige partier
besluttede jeg at spille et fornuftigt parti
da jeg den gang kun spillede i laveste klasse
(kun brugt som undskyldning)må man ikke tage
pa~ttet for verdensmester skabet.
hvid.u.f sort.s.c nieveau 8
I.Sf3,d5 2.g3 jeg prøvede med vilje at lave det
lidt ukendt+for at se hvor stærk den var i åbningen
2.-,Sf6 3.wg2,Sc6 4.d4,Lf5 5.a3 et fjumle
træk måske,men alligevelle 5.-,Dctb"!' muligvis
er jeg dum men jeg forstol og forstår stadig
ikke hvad hensigten var med det træk.6.Sc3,e~
aha,hvis det var hensigten så var det meget
meget dårligt da der nu følger 7.Sb5,den sorte
dronning er nu tvunget til at gå mindst et skridt
tilbage p.g.a c7. 7.-,Dd7 de næste træk er logi
ske ~.Sxe7,§xe5 9.dxe5,Dxb5 Io.exf6 her havde
det fornuftigste for sort måske nok været at
spille g6 istedet for Io.-,gxf6 så sort nu har
en isoleret dobbeltbonde II.Dxd5,Dxd5 I2.Lxd5,
cE. I3.Lb3,Lc5 .jeg var nu overbevist om at det
her ville vinde for hvid selvom det kunne tage
lang tid.I4.o-o,Tad8 I5.Lf4,o-o det ser måske
farligt ud men det er vist egentlig et meget godt
træk ailigevelle,mit næste træk skyldes at jeg
gerne ville frem med mine bønder o~ så var der
jo også den lille lokkemad på c2 I6.La2,Lxc2?
så dårlig troede jeg ikke at den spillede pa
dette nieveau!I7.TacI,Lxa3 I8.Txc2,Lb4 19.L,-,
a5 endnu et dårligt træk,men det kan reddes
2o.Lc5,Tfe8 og nu kan tabet af en bonde ikke
reddes 2I.Lxb4,axb4 22.'rc4,endnu et uforståeligt
træk kommer fra sorts side22.-,c5 2~.Txc5 jeg
slog godvilligt videre 23.-,b6 noget kunne tyde
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pA at min computer var ved at opgive,jeg,for
satte tårnr~jsen med 24.Tc7 ~runden til at je~
ikke spil ler rrc6 med det s aonne er at jeg gerne
ville have det sorte tårn ind på f,linien først
24.-,TfB 27.rrc6,.1·d2 endelig et godt træk fra
sort men ,iEP-.; forsatte 26.Txb6,'rxb2 27.Tic4,Tc8
28.TC1,Kg7 resten af trækkene siger i det store
hele si~ selv,selvom der selfølgelig er et
par småfejl.29.'11b7,'rf8 3o.ld3,h6 31.Tbl,TxbI
32.LxbI,TdS 33.Txb4,h? 34.Kg2,Td7 35.Tb7,Kf8
36.Txf7+,Kxf7 37.La2,f5 jeg havde ikke mistet
løberen ved Ke6 da der følger e4 38.Lxd5,Kf6
39.f4,Kg6 4o.Kh3,Kf6 4I.Kh4,opgir:
og hvad lærer man så efter denne abselut fejl
agtige kamp? man lærer atv en computer hvis man
skal have en skal koste 3-4000,-kr.før en spil
ler i 3,klasse skal have lidt glæde af den.

uffe

Ændri~ger til medlemslisten

Udmeldt pr Jl/7:
Leif Nyward (streges af listen)

Aidresseforandringer:
Hans Nielsen, flyttet til

Australiensvej 11, J.th., 2100 Kbh.Ø tlf 18Jo95
Leif Jensen, flyttet til

Building Rechange 5, Rue des Pecheries,
B~1160 Bruxelles

(han bliver nok nødt til at ta' bussen)

Bedes bemærket:

Kassereren er vendt tilbage fra ferie,
kassen er åben, meget åben.
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Sådan er vi da ikke !?

Der er nogle indlæg som af uforklarlige
årsager dukker op igen og igen i forskellige
skak- og klubblade.Nedenstående er fra det
svenske Tidskrift for schack,1931.I 1972 duk
kede det op i Skakbladet,og nu er turen altså
kommet til vores egen kære Fribonde:

1o gode råd til klubmed~emrnet!

1.Vent så længe som muligt med at betale
kontingent.

2.Når du bliver mindet om betalingen,skal du
bare se sur ud og true med at melde dig ud.

3.Meld dig aldrig til en turnering før anmel
delsesfristen er udløbet.

4.Lad dig aldrigvælge til noget som helst.
Det er meget lettere at sidde nede bagved
og lave vrøvl.

5.Lav så lidt som muligt.Når andre arbejder
og hænger i bør du beskylde dem for majori
sering og evt. pamperi.

6.Skaf aldrig nye medlemmer.Det er da besty
relsens sag.

7.Hav altid øjnene åbne for andres fejl,og
gør dem efter bedste evne større.

8.Råb altid op om at der skal gøres noget,
men bliv fra det selv.

9.Vær med til at vedtage ting på møder,og
kritiser dem så bagefter.

1o.Går det ikke i klubben som du vil have det,
er det bestyrelsens skyld.Skæld den derfor ud.

Ja,så mange var ordene.Da disse gode råd
stod i Skakbladet var der hæftet en efters. -Lft
på:

"Det spørgsmål,der herefter melder sig,er
om oveiskriften skulle have set anderledes ud.
For eksempel sådan:

Sådan er vi da,ikke?
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fortsat fra side 2o:
lo. d4,Se6 11. Lcl,Td8 12. Lfl,Sf8 13. Sh4,S94 14. g3,Df6
15. f3,Sh6 16. Le3,Te8 17. Dd2,Sg6 18. Sg2,Lh3 19. Le2,Lxg2
2o. Kxg2,d5 21. exd5,exd4 22. cxd4,Sf5 23. Lf2,Ted8 24. c4,
h5 25. h4,b5 26. Dg5,Dxg5 27. hxg5,h4 28. Ld.3,hxg3 29. Lxg3,
Sxd4 30. Tadl,c5 31. dxc6,Sxc6 32. Le4,Tac8 33. Txd8+,Sxd8
34. Lf5,Ta8 35. Te8+,Kh7 36. cxb5,f6 37. Lc7,Se6 38. Txa8,
Sxc7 39. Txa7,Sxb5 4o. Td7,fxg5 41. a4, og Reshevsky gav
op.
Spil partiet igennem en gang til og nyd Botvinniks behand

ling af løberparret og hans kraftfulde spil i det hele taget.
Det er ikke enhver beskåret; men manden blev jo også verdens
mester. Og det var foran Smyslov, Keres, Reshevsky og Euve
i den nævnte rækkefølge.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver

onsdag kl. 19,30 i lokalerne: Vanløse Menighedshjem,

Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand

Kasserer

Redaktion

iQ.ubbens giro

Stefan Ålekjær Hansen

Børge Gyldholm

Steen Schousboe

Hans Nielsen

79 10 25

74 35 2~

71 74 97

18 30 95
6 47 84 33

Qpråb!

Redaktionen er i et slags skisma, om ikke i splid med sig
selv. Den redaktionelle signatur kan stå for et af tre. Et
af de to grødhoveder hver for sig - eller samme samlede om
grødfadet. Hvis vi f.eks. tager bagsiden af forrige nr., kan
jeg naturligvis ikke acceptere den slet skjulte opfordring
til excessiv rygning; det er rigeligt i forvejen. Næh, hvis
vi derimod kunne etablere en såkaldt rygeskammekrog, hvor
samtlige nikotinsyndere kunne udøve deres last i selskab
med en specialkonstru.eret aftrækskanal (kraftigt sug), mens
de resterende medlemmer klamrer sig til de små grønne, så
er vi simpelthen på rette vej.

Red.
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