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Lad os starte med, at byde de "nye-nye" og de "nye-gamle"
medlemmer velkommen og velkommen tilbage. Det er glædeligt at
se, at mange af klubbens "fortabte sønner" er kommet tilbage,
og at mange helt nye er kommet til!

Som det vil fremgå af bladet, har flere reageret på vore
indtrængende opfordringer om, at levere stof til bladet. Lad os
gentage opfordringen: Alle er meget velkomne til at komme med
indlæg - ikke nødvendigvis partier - eneste krav er at indlægget
er af almen interesse for klubbens medlemmer; så overvind derfor
overdreven selvkritik og/eller regulær dovenskab, og kom op af
starthullerne. Jo flere der skriver i bladet, dets mere varieret
indhold - og dermed et bedre blad. Slut på prædiken for denne
gang.(om det skal være sidste gang er op til jer!).

Vi ønsker alle en fortsat god sæson!

Med venlig hilsen

Redaktionen

Klubholdturneringens 4 og 5 runde:
l.holdet mod Øbro ~-4~ mod SK41 5-3. 2.holdet: mod Tårnet 2-6 mod Hvidovre 5-3.
3.holdet mod Tårnby 4-4 mod Odysseus 3~-4~. 4.holdet mod Gladsaxe 1-7 mod Tårnet 5-3.
l.holdets resultater er udmærkede i betragtning af at vi altid må møde med reserver på
holdet idet vore spillere er optaget af undervisning m.m. de dage hvor vi-skal spille.
Mod Øbro var Kølvig med for første gang i år og vandt som ventet.Sanne har i år mulighed ·
for at hjælpe til når han er hjemme fra Holland.3 partier-3 sejre.(Læs hans referat fra
Øbromatchen i dette nr.)Drejfeldt vandt et vanskeligt hængeparti og Sv.Ulrich de~uterede
på holdet med remis som resultat. Mod SK41 manglede kun Kølvig i holdets stærkeste
opstilling og resultatet kunne have været endnu bedre såfremt Rubin ikke i gevinststil
ling afslog en remis og derefter i træk 41 fik lavet et dårligt træk og derefter tabte
hængepartiet. Akhøj,Sonne,Szucs,Anders vandt og Rank samt Drejfeldt spillede remis.
2.holdet satte l.pladsen i gruppen på spil med et dårligt resultat mod Tårnet.Trods 4
reserver burde resultatet have været bedre men Jan tabte desværre et gunstigt hængeparti.
Mo~Hvidovre kendte vi holdet igen.Holdkaptajn Arne går foran med lutter sejre.Jan og
LL .·Sørensen vandt også og Tange,Jørgen Larsen,Garly og Thomsen spillede remis.Volden
tabte i et parti han kunne havet vundet med et korrekt springertræk i en stilling hvor
hans modstander havde fået to dronninger på brættet.
3.holdet. Mod Tårnby var der afbud fra de to topspillere Jens Bager og Morten samt Enemark
som var lånt ud til 2.holdet. Vi fik Lars Sørensen (Leif's far) mvertalt til at tage en
tørn på topbrættet og:: på trods af at det er 8 år siden han sidst har spillet turnering
vandt han i flot stil. Mod Odysseus blev resultatet nok i underkantet af det ventede.
Enemarl<vandt mens Kuhlmann,Meedoæ ,Ejlert og Jens Bager samt Sv.Ulrich spillede remis.
Ernst og Filipp tabte.
4.holdet : Mod &ladsaxe~~ stærke 3.hold blev det en ordentligt sæk holdet løb ind i.
En væsentligt årsag til det store nederlag var at to meget gunstige hængepartier tabtes.
Mod Tårnets tredie hold fik holdet en flot revanche. ·
Holdets resultater i år er bedre end forventet efter oprykningen til 3.række.

Vi Håber p~ at kunne fortælle om gode resultater når 6 og 7 runde er spillet.
Klarer 2. hnldet førstepladsen ?????????????????

Michael Rosenbv har også bidraget med et referat fra holdturneringen.
Flere af klubbens spillere burde følge op på Sanne og Michaels gode indlæg,
derved bliver bladet bedre.



.K1ESten alt - eller intet

Kår man som Jeg bar i udlandet, er det en stor for

nøjelse indiaellem at kom.ner hjem til fædrelandet og

spille et spil skak. Hår jeg er hjenme, bar Jeg hos

min kone, som desværre ikke er i besiddelse af en

tørretumbler, så. jeg må ned på gaden og rundt om.
hjørnet for at få tørret tøj.

Heldigvis er der andre, der også. har koner uden

tørretumbler, så. nede pA møntvaskeriet støder jeg

fra tid til anden ind i Peter Diirrfeld fra ØBRO<og

fra Informations skakspalte 011. fredagen, hvis man

ellers læser den).

Forleden var han netop korunet hjem fra en kort

rejse til Spanien, først og frem.mest til Sevilla og

:!adrid, så han havde en masse tøj at tørre. Xed de

vildt roterende fjernstyrede tumblere larmende i

baggrunden sad vi sA en halv times tid og snakkede

skak. Peter havde - som den eneste vestlige

skakjournalist! - få.et et solo- interview med Garri

Kasparov på. hans hotel i Xadrid. Og havde netop

skrevet historien til Infonnation. Og sikken en

historie! Sikken en skakspiller! For slet ikke at

tale om det sidste, afsluttende parti! Hold da

kæææft, mand! <Så.dantaler Peter Di.irrfeld for-resten

ikke, han er viceskoleinspektør på Zahle ".)

Næste gang vi så.s, snakkede vi ikke om Kasparav,

.meni stedet om Kølvig <det danske skaL-KD, som

Peter skulle spille mod i kampen ØBROII-Rødovre I.

Xen Kølvig er jo ikke Kasparov, vel? SAdan en lille

stille mand, ikkesandt, med hageskæg og hornbriller

og et underfundigt smil til venner og fjender, hven

kunne være mere forskellig fra Djævelen med de



Tusinde Øjne fra Baku? <Peter Diirrfeld blev rigtig

nok klogere i løbet af aftenen, mendet kan K selv

berette om,hvis han gider).

Selv sad jeg pAtredjebrættet efter Jacob Rubin,

som på sit 2. bræt på en eller anden må.degik lidt

galt i kulørerne og endte i et slutspil meden

stribe bønder på sorte felter, mendesværre samtidig

meden sortfeltet løber ommebag bønderne.

Xin modstander kendte jeg svagt af navn, menude
på.ØBRO-klubbensopslagstavle i entreen kunne jeg

til min foruroligelse læse nig til ha.ns resultater i

deres hjemlige turnering.

Jeg lagde ud meden af mine gamle yndlingsåbnin

ger: Blackmar-Diemer-gambitten.Partiet handler

derfor fra begyndelsen af omgambitters eksistens

berettigelse '. XAman ofre bønder for at sætte mat?

Xå manofre seks bønder far at true medmat, :men

ikke sætte den? Det måtte kammean på en prøve <ag

jeg advarer: det er langt fra at være et stuerent

parti>:
Hvid: Harly Sanne, RødovreI

Sort: H. K. Andersen,ØBROII

Klubholdturneringen, 1. række, 11.1.1988

1. d4, Sf6; 2. Sc3, d5; 3. f3, Lf5; 4. e4, d.Ie4; 5.

fxe4, Lxe4; <det overraskede nig: hoved.variantener

Sxe4 fulgt af Df3 eller evt. Sf3; sort opg.ivernu i

stedet sin h.vidfeltede løber ag giver altså gratis
hvid den ide at spille på.de hvide felter). Vi gAr

videre: 6. Sxe4, Sxe4; 7. c3 <det kostede mig 10

minutter på uret, menbondeoffer numner 2, trækket

7. Df3, er lidt uldent), e6; 8. Df3, Sd6 <ellers

hænger b7) 9. Ld3, Sd7; 10. Lf4, Le7 Giankan lide at

provokere: 11. Lxd6,Lxd6; 12. Dxb7er ikke gcxit for

hvid; sort kan behageligt vælge melle:mTb8 og Dh4+).



Xen hvid spiller jo på. de hvide felter, så: 11. Se2,

c6 CHå,så måtte hvid alligevel ikke spise bonden på

b7! Trækket åbner selvfølgelig samtidig for den

sorte dronning); 12. 0-0, Sf6; 13. c4, 0-0.

lu kan man sige, at den egentlige bmp begynder:

brikkerne er stillet op, rokaderne foretaget, de

strategiske overvejelser kendes af begge parter.

Hvid ved stort set, hvad sort er ude på: nemlig at

forsvare sin merbonde. Sart ved nøjagtigt, hvad hvid

er ude på.: at sætte mat.

Så vidt, så godt. Samså ofte i det tidlige midt

spil må nan konstatere, at stillingen kan gynge son

en kano i stormvejr: et træk galt her, så vipper den

til den ene side, et andet træk galt der, og man

ligger pladask i Gudenåen.

Xen jeg følte mig rimeligt godt tilpas, angrebs

mulighederne er på hvids side, tænkte Jeg. Et plau

sibelt udvil:lingstræk var: 14. Tadl , som straks

sendte sort i tænkeboks: pønser hvid nu på at bryde

igennempå d-linien? Eller er det stadig planerne om

kongeangreb, der skal tages· stilling til? H.a.nssvår

kom tøvende: 14. -, Da5, og nu var mit næste træk

klar besked: 15. s«. h6. Her begynder Jeg at spille

forsigtigt, nærmest lallende, med små unødvendige

melleutræk, upræcise trækfølger osv. Det har en

s:Unpelforklaring: mandenbrugte alt for meget tid.

Fra nu af er hele partiet domineret af det ur, der

tikkede på sorts banehalvdel, men santidig selv

følgelig bestemt af de trusler, som hvid kan stable

op. 16. c5C?>,Se8!; 17. Sc3 ca», b6; 18. h4, b:rc5;

19. g5; her kan man selv begynde at lege med alle

varianterne: hvad sker der, hvis sort trældter

springeren til d5? CF.eks.20. De4, g6; 21. h5!?) I

partiet skete der det ligefremme: 19. -, h.xg5;



20. hxg5, cxdst? Hvad slral sort ellers spille? Sd5

giver hvid et utal mere eller mindre interessante

muligheder at vælge imellem.

Tiden er nu præcis 1.16 på hvids ur, og 1.30 på

sorts. 21. gr.f6, Sxf6; 22. Se-1,Sxe4 - med remis

tilbud! - men efter en vis betænkningstid betallede

jeg mig. 23. Dxe4,hvorpå. -sort hensank i dybe tanker:

der er mat i en på h7, og 23. -, g6 er ikke helt

vandtæt p.gr.a. Lh6 ...! når tårnet forlader fB, kan

hvid slA på ff: Txf7, Kxf7, Dxg6+ og mat. Skal sart

nu ofre en kvalitet eller forsvare sig på en anden

facon? Efter næsten 10 minutters sved på panden

svarede ban: 23. - , Dh5!, som ja er et fortræffeligt

forsvarstræk. Dækker alt, truer med afbytning på g6,

og så. frendeles. Jeg nå. selvsagt for enhver pris

undgå. dronnfngeafbytutngen på g6 og spiller derfor

24. Dg2, hvorpå. sort igen sidder med Sorteper. Og

bruger tid! Der.er alle mulige forsvars:manøvrer i

stillingen, f.eks. bondetræk som f5, g6, måske endda

e5, men i tidnøden dukkede trækket 24. - , Tad8 op.

Jeg griber straks tråden: sort er bange for, at

hvid indtager h-linjen via 5. række, ergo: 25. Tdel,

Td5 <i det 11indste er han konsekvent! Xen han har

kun 12 minutter tilbage til de sidste 15 træk ".)

26. Tf3, Dh4 Cet snedigt mellemtræk: for at få tårnet

fra d5 med over og dække den famøse h-linje); 27.

Tefl, Th5.Og nu? 28. Tg3, Lf6; 29. Tlf3, e5 <med3

minutter tilbage på uret, lige nok til en gang lyn

".) 30. Ld2, e4; 31. Tf4, og sorts vinge faldt.

Havde der ellers været tid nok, ville det have

været interessant med dronningeafret: 31. -, Dxg3;

32. Dzg3, Tg5; 33. Tg4, Txg4; 34. Dxg4, exd3.Vinder

hvid nod alle de sorte bønder? Jeg ved det ikke. Xen

mat blev han ikke ... Sanne



Garri Kasparov - en kort biografi.

Garri Kasparov var netop fyldt 18 det år, da Anatoli Karpov
forberedte sig til, at forsvare VM-titlen i en match mod Victor
Korchnoi i 1981. Men mange ville have besvaret spørgsmålet om, hvem
der ville blive den nye udfordrer i 1984 med ''KunKasparov!".

Den unge mands sportslige skæbne er på mange måder usædvanlig.
Han blev født i den armenske republik Azerbaidzhan's hovedstad.
Faderen var elektronikingeniør. I begyndelsen var der intet, der
tydede på, at han skulle gøre karriere i skak. I virkeligheden
viste den lille dreng evner på andre områder. Han lærte at læse ret
tidligt. Desuden viste han sig tidligt at være musikalsk anlagt, og
hans familie begyndte at overveje, hvilket instrument, han skulle
starte med. -Ingen lærte ham at spille skak.

Det var hans held, at hans forældre nød at tilbringe aftenerne
med skak; de spillede ikke meget, men foretrak at studere slutspil
og løse problemer. Den lille dreng iagttog deres aktiviteter i
tavshed. Da han var lidt over fem, bekendtgjorde han overfor sine
forældre, at han kendte brættet udenad, og at han kunne udpege og
navngive hvert felt fejlfrit. De lod det komme an på en prøve, og
han kunne virkelig! De ~lev dog endnu mere overraskede, da knægten
løste et skakproblem, de længe havde kæmpet forgæves med.

Da han blev 7, tog de ham med til skakafdelingen i Baku's
pionercenter. Træneren brugte i begyndelsen ikke mere tid på ham,
end på de andre, men Garri gjorde sig hurtigt bemærket.

I løbet af de næste år, viste han stor fremgang, og da han var
fyldt 9 år fik man øje på ham.

- "Kunne du ikke tænke dig at gå på Botvinnik's skole?"- blev han
pludselig spurgt. På dette tidspunkt havde næsten 1/3 af Sovjet's
stærkeste skakspillere gået på denne skole. Det var ikke nemt, at
blive optaget, mange ønskede det, men få blev accepteret. Garri var
lykkelig, da han passerede alle adgangskrav, og blev optaget.

Da han var 10, var han lille og spinkel, men meget entusiastisk.
Hans opfattelsesevne var lynhurtig, og han var meget selvsikker,
hvilket er forklaringen på, at nogle af de varianter, han fandt
på, og som straks gjorde ham populær blandt skolens øvrige elever,
ofte var unøjagtige.

- "Nå Garri!''-sagde Botvinnik. "Du må lære at tænke først, siden
at trække, så du ikke bliver en Taimanov eller en Larsen. De
beslutter sig også for hurtigt!"

Garri blev fornærmet - han ønskede at blive en Alekhine.



Her følger et eksempel på, hvordan ~.asparov spillede som 11-årig:

Kasparov - Sokolov (1975) Siciliansk

1. e4, c5. 2. Sf3, Sc6. 3. d4, cxd4. 4. Sxd4, Sf6. 5. Sc3, d6.

6. Lg5, e6. 7. Dd2, a6. 8. 0-0-0, Ld7. 9. f4, b5. 10. a3, Le7.

11. LxSf6, gxLf6. 12. f5, Db6. 13. fxe6, fxe6. 14. Le2, h5.

15. Sxc6, Lxc6. 16. Th-fl, 0-0-0. 17. Lf3, Dc5. 18. De2, De5.

19. Df2, Kb7. 20. Tf-el, Tc8. 21. g3, h4.

22. Td5, LxTd5. 23. exd5, Dg5. 24. Kbl, hxg3. 25. hxg3, e5

26. a4, b4. 27. a5, TxSc3. 28. Db6+, Kc8. 29. bxc3, Ld8.

30. Dc6+, Lc7. 31. Da8+, Lb8. 32. Te4, opg. 1-0



I januar 1976 vandt han Sovjetmester~kabet for juniorer (op til 18
år). Han var yngste deltager i feltet, og ingen havde større
forventninger til ham. - "Han vil lære en masse!" - "Han får
sikkert slemme klø i starten, men det vil gavne ham."

Til alles store overraskelse var det de andre, der fik ørerne i
maskinen. Historikere og statisikere var hurtige til at
offentliggøre: "Denne konkurrence har stået på siden 1934 og er
endnu aldrig blevet vundet af en 12-årig".

Som 14-årig havde han opnået mesterstyrke, som den første på det
alderstrin, men vejen til mesterstatus var ikke altid
blomsterbestrøet. Der var selvfølgelig også nedture. Han var
notorisk nervøs ved finalerne til de betydningsfulde matcher, men
man troede ikke desto mindre alligevel på ham.

- "Skakkens fremtid ligger i hænderne på sådanne drenge." - sagde
Botvinnik om ham. Garri levede op til denne udtalelse.

I sommeren 1978 deltog Kasparov i en udtagelsesturnering i
Daugavpils. Han Udspillede 8 stormestre, og sikrede sig adgang til
statsmesterskabet, hvilket en 15-årig aldrig før havde gjort.

Kasparov er en blændende kombination af 2 stilarter: Den taktiske
og den positionelle.

I foråret 1979 deltog_ han i sin første "voksne" turnering i
udlandet. I en stor turnering i Banja Luka i Jugoslavien deltog 14
stormestre og to IM'er. Det var Kasparovs mål, at score en IM-norm.
To runder før turneringens afslutning var han allerede sikker på at
vinde, og havde ikke alene opnået en IM-norm, men også en GM-norm!

Som 16-årig var han med til, at vinde OL-guld for Sovjetunionen,
og ved samme lejlighed færdiggjorde han sin GM-titel.

Efter en række triumfer, havde han som 21-årig spillet sig frem
til sin første kandidatfinale, hvor modstanderen ex-Verdensmester
Vasilij Smyslov blev besejret så sikkert som 8 1/2 - 4 1/2.

4. Matchparti - Kandidatfinalen 1984

Smyslov - Kasparov Dronninggambit

1. d4, d5. 2. Sf3, Sf6. 3. c4, e6. 4. Sc3, Le7. 5. Lf4, 0-0.

6. e3, c5. 7. dxc5, Lxc5. 8. Le2, dxc4. 9. Lxc4, a6. 10. De2, b5.

11. Ld3, Lb7. 12. 0-0, Sb-d7. 13. e4??, - bør kun spilles når man

har god kontrol over e5 13. -, Sh5!. 14. Ld2, Dc7. 15. g3, Ta-d8!.

16. Le3, Lxe3!. 17. Dxe3, Dc5!. 18. Tf-el, Sh-f6. 19. a3, Sg4.

20. Dxc5, Sxc5. 21. Lc2, f5!

(se diagram på næste side)



22. Sg5, f4. 23. Ta-dl, Txdl. 24. Lxdl, Se5. 25. gxf4, Se-d3.

26. b4, h6. 27. bxc5, hxg5. 28. Te3, Sxf4. 29. a4?, b4.

30. Se2, Tc8. 31. Lb3, Txe4. 32. Sxf4~ gxf4. 33. Lxe6+, Kf8

34. Tel, Te5. 35. Lb3, Txe4. 36. Tdl, Ke7. 37. Kfl, a5.

38. Tcl, Kf6. 39. h3, g5. 40. Tc7, Te7. 41. Tc5, Te5

Det "hemmelige" træk, som Kasparov udførte på brættet. Smyslov
opgav næste dag. 3-1 til Kasparov efter en svag præstation af
veteranen, som derefer brugte to af sine "time-outs".

Frit efter:

Mikhail Botvinnik
Eduard Gufeld og
Skakbladet nr.5 - 1984



Den 16. november 1987 tog klubbens 4. hold til Ishøj for at
møde Ishøj's 2. hold. Inden kampen startede, spurgte jeg Claus
Larsen, hvad taktikken gik ud på. ''De.skal bare have tæv!" -
var svaret. Og med den taktik kan intet gå galt.

Min egen modstander blev Michaek Adiv, som fik fornøjelsen
af at spille sort:

Hvid: Michael Rosenby

Sort: Michael Adiv

Dronningegambit

1. d4, d5. 2. c4, Sc6. 3. Sc3, dxc4. 4. e3, e5.

Efter dette træk tænkte jeg: "Han er ude på at slås."

5. d5, Sb4. 6. Lxc4, Lc5. 7. a3, Sa6. 8. b4, Lb6.

9. Dh5, Sf6?. 10. Dxe5, Kf8. 11. Se4, Sxe4. 12. Dxe4, Df6.

Truer Tal

13. Ta2, c6.

Det var på dette tidspunkt, at Claus Larsen stod og kiggede
mig over skulderen. Efter et stykke tid spurgte jeg ham, om
han ikke skulle over til sit eget parti. Men nej, det skulle
han ikke. Han havde nemlig.banket sin modstander i 12 træk
(han hedder ikke Larsen for ingenting!).

14. Lb2, cxd5. 15. Lxd5, Dg5.

Det næste træk brugte jeg pegefingeren til, at regne noget
forkert ud.

16. De5, Dg6. 17. Ld4, - .

Endelig et ordentligt træk. Trækket er beregnet på, at
fjerne ubehagelige oplevelser på sorts baglinie, når de store
drenge skal til.

17. - , Lxd4. 18. Dxd4, Dh6. 19. Le4, De6. 20. Dd8, De8.

21. Td2, Le6. 22. Dxe8+, Txe8. 23. Lxb7, Sc7. 24. Sf3, - .

Godt jeg ikke spillede det korrekte 24. Se2. Lc4. 25. Tc2!

Manden må have lidt af den grusomme fejltagelse, at han
kunne forhindre hvids korte rokade.

24. - I Ld5. Og så er der severet med:

26. Txc7, Lxb7. 27. Txb7, Tc8. - Jeg havde regnet med, at
sort ville give op, men der er visse typer, der aldrig giver
op.

28. 0-0, g6. 29. Sg5, h6. - Et aktivt træk må man sige.

(forts.)



30. Sxf7, Th7. 31. Sd6, Txb7. Lykken er at kunne vælge!

32. Sxb7, Tc3. - Skuffelsen lyste ud a,fmin modstanders øjne,
da jeg spillede:

33. a4, Tc4~ 34. Tbl, Ke7. 35. g3, Ke6. 36. Kg2, Ke5.

37. Kf3, g5. 38. h3, h5. 39. g4, hxg4. 40. hxg4, Tc7.

41. Sc5, a5. 42. Sd3+, Kd5. 43. bxa5, Tf7. (uha!)

44. Ke2, Kc6. (uha, uha!) 45. Se5+

Her lykkedes det min modstander, at se det fornuftige i, at
give op. Holdet vandt 5 1/2 - 2 1/2. En sejr der vil gå over
i historien på lige fod med Napoleonskrigene, Albert Einstein,
samt Kartoffelkuren.

Michael Rosenby - Rating: 1368
Skonummer: 43

Program for februar og marts.

Tirsdag den 16. februar: Vinterturnering.
Mandag den 22. 11 : II holdet ude mod Øbro.
Tirsdag den 23. 11 : I holdet ude mod Jernbanen.

III holdet hjemme mod Lyngby.
NB: Vinterturnering for 4. klasse.

Tirsdag den 1. Marts. Vinterturnering
(Nyt) Torsdag den 3. 11 Vestvoldhurtigturnering i Glostrup.

~Tirsdag den 8. 11 Vinterturnering
(Nyt) Torsdag den lo. 11 Vestvoldhurtigturnering i Glostrup.

Tirsdag den 15. 11 I holdet hjemme mod Amager
II holdet hjemme mod Lyngby

III holdet ude mod Sk41/Kampklubben
NB: Vinterturnering for 4. klasse.

Torsdag den 17. Marts: IV holdet ude mod Tjalfe.
Tirsdag den 22. Marts: Vinterturnering.
Tirsdag den 29. Marts: Vinterturnering.

Vestvoldhurtigturnering for hold.
pPå de to spilledage spilles der tre partier pr. aften med ~ times
bet2nkningstid pr. spiller til hele Partiet.
Der spilles med 4-mands hold( to reserver tilladt pr. hold).

Klubben skal meget gerne møde med 5-7 holfl.Spillere der kun kan deltage
den ene af afterner kan aftale dette med Ejlert.

Rødovre Skakklub spiller hver tirsdag kl 19.oo - 23.oo.

Spillested: Tinderhøj Skole. Fortvej 71 2610 Rødovre ( Elevkantinen)

Oplysninger: Ejlert Andersen, Rødager alle 60 st. 2610 Rødovre ol ?o 68 71
Per Kuhlmann , Padborgvej 45 2610 Rødovre. ol ?o o7 99.

Redaktion af Interne træk: Klaus Mortensen,GUnnekær 29 2610 Rødovre

ol 41 22 94.


