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I begyndelsen af turneringen var der
et par udsatte partier, idet Esben
skulle have færdiggjort sin phd-
opgave, inden der igen blev tid til
skak.
Efter tre runder var Bent O. i spidsen
med 21/

2
 point efterfulgt af Arne og

Børge.  Esben var nu kommet i gang
og spillede et parti mod Jørn, hvor han
satte en officer i slag. Det udnyttede
Jørn, som dog fulgte op med at sætte
dronningen rent i slag, og så var det
parti slut.

Efter 4 runder var Esben alene i
spidsen med 31/

2
 point foran Børge

med 3 point og Arne stadig med 21/
2

point, da Arne havde tabt til Esben.
Bent O. tabte til Mohammad og stod
derfor stadig på 21/

2
 point. I bunden

var Palle og Jørn med henholdsvis 1
og et 1/

2
 point.

I 6. runde blev mesterskabet reelt
afgjort, da Børge vandt over Esben,
som i slutningen af partiet var presset
helt i bund.
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Esben havde dog chancen for at blive
klubmester, men det forudsatte en sejr
i sidste runde over Bent O. og at
Børge ikke fik point mod Svend.

Det lykkedes ikke. Bent O. vandt over
Esben, og Børge spillede remis mod
Svend, og dette var ifølge begge
spillere et reelt remis parti. Arne tog
sig lidt sammen hen mod slutningen
af turneringen, og med sejre over
Palle og Jørn sluttede Arne sammen
Esben på en delt andenplads.

Herudover skal det nævnes, at Mo-
hammad har bidt sig fast i mesterræk-
ken med en total score på 3 point, og i

de tre tabspartier mod henholdsvis
Børge, Arne og Esben har Moham-
mad haft stillinger, der i hvert fald i de
to partier var indenfor remisgrænsen, så
en solid præstation af Mohammad.
Klubmester og klubmester for 25.
gang blev Børge Hjerrild Nielsen.
Børge er blevet behørigt fejret på
vores generalforsamling. Det er dog
en helt usædvanlig præstation at
kunne holde sig så konstant på toppen
igennem en så lang periode, så vi
følger op med en artikel i efteråret i
Skakbladet, samtidig med at Børge
kan fejre 40 års jubilæum som med-
lem af Hvidovre Skakklub.

JB

Mohammad Zewein har bidt sig fast i Mesterklassen
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Klubmesterskabet
1. klasse 2011
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Inden turneringen gik i gang, var der
stor tvivl om Jørgen Gammelgaards
rating.
Da vi endelig fik afklaret ratingtallet
fra DSUs ratingkartoteksfører Bjørn
Laursen, skulle Jørgen egentlig have
spillet i Mesterklassen, men turnerin-
gen var gået i gang.
Jørgen var derfor – på linje med Jens
Westergaard Madsen – favorit til at
vinde første klasse, mens resten af
gruppen lå og lurede som outsidere.

Efter tre runder var Jens W. alene i
spidsen med 21/

2
 point efterfulgt af

Jørgen, Bjørn og Arshak med 2 point.
I tredje runde vandt Bjørn over
Jørgen, og det var et parti, hvor Bjørn
fik et massivt pres på Jørgens stilling.
Da der var viste sig udsigt til officers-
tab, opgav Jørgen.

Efter 5. runde var Jørgen og Jens i
spidsen med 31/

2
 point.

Jens kunne i femte runde have afgjort,
hvem der skulle vinde første klasse,
idet Jens ved en sejr over Jørgen ville
have bragt sig 11/

2
 point foran – med

kun to runder tilbage. Sådan gik det
imidlertid ikke, for Jørgen vandt

partiet; igen et tæt parti, men bortset
fra åbningspillet var stillingen i
Jørgens favør.

Arne var ved at blande sig topstriden
med 3 point, hvorimod Arshak efter
tab i runderne 3 og 4 stadig stod på 2
point.

Vores andet nye medlem i denne
gruppe, Erkan, var på 21/

2
 point efter 5

runder. Ikke dårligt, da Erkan havde
spillet mod såvel Jens W. som Bjørn.

I de to sidste runder scorede Jørgen
max point og vandt dermed første
klasse med 51/

2
 point. Godt spillet, og

allerede fra efterårsturneringen
kommer Jørgen til at spille i Mester-
klassen.
Jens og Bjørn måtte nøjes med en delt
andenplads med 41/

2
 point. Arne

kunne have sluttet sig til denne
gruppe, men valgte at spille remis i
sidste runde mod Erkan og sluttede
dermed lige uden for præmierækken.

Tillykke til Jørgen med førstepladsen
i sin første turnering i Hvidovre
Skakklub. JB
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Klubmesterskabet
2. klasse 2011
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Erik Friberg tilmeldte sig anden
klasse lidt sent, idet han spillede med i
en anden turnering og derfor ikke
rigtigt kunne overskue, om 3 udsatte
partier kunne indhentes i løbet af tur-
neringen. Det lykkedes dog.

Anden klasse blev væsentligt mere
spændende end forventet.
Erik Friberg vandt med 6 point efter-
fulgt af 3 spillere med hver 51/

2
 point:

Børge Bengtsen, Bjarne Håkans-
son og Henrik Madsen.
Det skal skal nævnes, at Vagn
Jensen kunne være kommet á point
med Erik, hvis Vagn i sidste runde
havde vundet over Henrik.
Vagn tabte partiet, hvorved Henrik
fik del i andenpladsen og Vagn
havnede uden for præmierækken.
Men en flot turnering af Vagn; det
var 5 sejre og ingen remis!

Børge havde også chancen for at
vinden anden klasse, men det fordrede
en sejr over Bjarne i sidste runde. Det
lykkedes ikke, så derfor blev det til en
delt andenplads, men flot af klubben
næstældste aktive medlem.         JB

Læs lige:
Knud Højgaard
havde en artikel i
nr. 1 2011 om
hans første
turnering som
valbyspiller.
I den forbindelse
burde red. ha‘
skrevet, at Knud
stadig er medlem
af Hvidovre
Skakklub
– for det er han!

red.
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Først en undskyldning til de der gik for-
gæves til klubmesterskabet i LYN 2011.
Årsagen var, at der ikke var et turnerings-
skema til flere end 16 deltagere. Det sker
ikke igen til næste år eller til Julelyn!
Fremover skal vi nok sikre os, at skal
der kun spilles i én gruppe, så har vi de
relevante turneringsskemaer uanset antal
deltagere.
Så lykkedes det for Henning Jensen at
blive: Klubmester i LYN 2011.
Efter fem runder er Børge den eneste,
der har maksimumpoint, efterfulgt af Hen-
ning J. med 41/

2
 og Svend Sejersen med

4 point. Svend og Henning havde spillet
remis i første runde.
I syvende runde kom sensationen: Bjørn
slog med en afdækkerskak Børge. Desu-
den vandt Henning J. over Arshak og
Svend besejrede Benny.
I ottende runde spiller Børge og Henning
J. remis. Et parti, hvor Henning J. har
vundet en kvalitet og spiller på gevinst,
men pga. af reglen om rørt brik blev

Henning J. nødt til at bytte tårn for løber,
og så enedes man om remis.
Svend vandt over Peter, men det var først
efter denne runde, at det gik op for Henning
J., at Bjørn havde vundet over Børge, og
at Henning J. derfor nu var i spidsen.
Førstepladsen holdt Henning J. suverænt
ved at vinde de resterende syv runder, så
slutstillingen blev i mesterklassen: Nr.
1 Henning Jensen med 14 point af 15,
nummer to Børge med 131/

2
 og nummer

tre Svend med 13.
I første klasse blev førstepladsen delt mel-
lem Erkan Bayhan og Benny Bengtsen og
med Arne Rasmussen som nummer tre.
I anden klasse deltes førstepladsen
mellem Bjarne Håkansson og Henrik
Madsen og med Viktor Nielsen som
nummer tre. Godt gået af Viktor, som er
klubbens yngste medlem
Et stort tillykke til Henning Jensen med
det første klubmesterskab i lyn.
Præmierne må alle vinderne vente med
til generalforsamlingen i maj 2012.  JB

Viktor varmer op på vej til endnu en sejr
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Hjertesvigt
Det sker dagligt rundt om i landet; et hjerte

svigter, og skal den pågældende fortsætte
en fornuftig tilværelse, skal der hjælpes så

hurtigt som muligt.
Henning Gottfredsen og

Svend Sejersen har fået særlig uddanndelse.

Og hvordan kunne vi lige glemme
det. Nej vel, det har vi da heller
ikke, men pladsmangel i bladet
gør, at referat først kommer nu, og
det er trods alt bedre lidt sent end
aldrig. Men kort fortalt:
Same procedure as last year,..
yes Same procedure every year ,..
and we did our best.
Altså som sædvanligt festligt,
hyggeligt, spændende, med mange
konkurrencer, sjov, luksus
smørrebrød, øl og snaps, kaffe og
petit four, højt humør og præmier
til alle, masser af fællessang og
fløjtespil,… jo de gamle kan så
meget andet.

Vi var 15 tilmeldte, det var flot ud
af vore 20 aktive medlemmer.
Iversen måtte dog melde fra i
sidste stund, da han skulle på
hospitalet. Iversen er blevet frisk
igen. Vagn havde skrevet 7 vers
om de 20 træk til skafottet, et godt
initiativ af Vagn, som lige var
blevet medlem af klubben.
Hvad finder Vagn mon på til næste
år?
Som altid var der også sangen om
klubbens seje drenge med deres
uendelig mange skakkvaliteter. Og
den tager kegler, når Svend
akkompagnerer med sit sublime
fløjtespil. Nu var det sådan, at

05.02.2011
Hvad var det nu lige for en dag ?????.........Nå jahe..

se‚følig var det……………………

Nytårsfesten!
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Hjertestart
Hvidovre Badminton Club – HBC – har
anskaffet en hjertestartermaskine, som vi har
fået lov til at benytte, såfremt .... Den befinder
sig næsten lige inden for døren til hallen, og i
vores klubhus tv. i gangen hænger en entydig
brugsvejledning. Må den forblive ubenyttet!

begge sange går på melodien ”I en
kælder sort som kul”, så da vi
skulle synge klubbens sang, svitse-
de Svend lige over på melodien
”Højt for træets grønne top”, men
det klarede de seje drenge uden
problemer, især efter at have
styrket stemmebåndene i et par
glas klar Høker snaps.
Igen var det hold I og hold II, som
dystede om den ærefulde 1. præ-
mie. Der var f.eks. en quiz om den
gæve vikingetid, hvor hvert hold
havde en imponerende viden.
Der var også kasten med terninger,
og som noget nyt var der omvendt
lynskak, hvor man skulle slås først

ud af brættet. Finalen var igen
kampen på det store bræt, hvor de
2 hold udgør hvert sit sammentøm-
rede team. Specielt ved denne
kamphandling er, at hvert hold og
spillere skiftes til at trække, og det
er forbudt at tale sammen eller
give gode råd. Finalen blev meget
spændende. Hold I vandt på tid,
men stod også klart bedst. Samlet
vandt dog Hold II knebent og fik
dermed den ærefulde 1. præmie.
Igen i år blev det ”lidt senere”,
førend alle var gået hjem, og om
klublageret var tømt, ved jeg ikke,
men vi ses til næste år.

Torben
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Skakopgave fra fortiden

Løsningen

Opgaven blev præsenteret i nr. 1/2011,
og her er som lovet:
Løsningen, der jo er oplagt, når man
tænker sig om.
Det var der to, der gjorde, og de
kunne af stillingen se, at sorts seneste
træk kun kunne være b7–b5.
Derfor slår hvid: a5 x b6.
Derpå er sorts eneste træk K x a6,
hvorefter hvid lukker partiet med
T x a8 ++

De to dygtige var Henrik Madsen og
Viktor Nielsen, der begge havde
gennemskuet Vagn Jensens snedige
opgave.
Det er sjældent, at skakopgaver skal løses
ved at gå tilbage til fortiden i et parti.
Så stor tak til Vagn for at lytte til

redaktørens nødråb og reagere med
dette spændende bidrag til bladet.
Vagn havde som lovet lagt 5 kr. i
premie og yderligere hævet med en
æske chokolade til hver af 3 vindere.
Redaktøren havde lovet at supplere
med et beskedent nutidiigt
kontantbeløb – hhv. 40, 20 og 10 kr.
Der var som nævnt blot to rigtige
løsninger, og ved lodtrækning vandt
Henrik 1.-præmien og Viktor
snuppede således 2.- og 3.-præmierne.

red.
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Skakopgave – totrækker
med oprindelse i Financial Times

Opgaven er ikke helt dugfrisk, men lidt
pudsig. Det var derfor, Arne W. Larsen
sendte den til bladet, da redaktøren i nr.
4 bad medlemmerne bidrage med stof.
På vej hjem fra EM i NOVI SAD, fandt
to af vore GMere (britiske) denne opgave
i Financial Times.
Den ene opgav efter et kvarters tid. Så
kastede den anden sig over udfordringen,
og mens den første sad og smugkiggede,
løste han den på ca. 10 min.

Prøv selv, men lad computeren stå under
forsøget. Du behøver ikke skrive, hvor
megen tid du brugte – men det er da
tilladt.
Når du mener at have fundet løsningen,
så aflever den til redaktøren – senest
tirsdag d. 6. september 2011.
Der trækkes lod blandt de rigtige svar
om 3 præmier:
1.pr. 40 kr., 2.pr. 20 kr. 3.pr. 10 kr.

red.
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Dansk Skak Union 31. Maj 2011

Ratingliste – Hvidovre Skakklub
Tlf. nr. Navn Rat. År ELO

1. 3675 6883 Børge Hjerrild Nielsen 2015 2011 2084
2.  3880 0132 Poul Elgaard Hansen 1909 2004
3. 3210 0547 Esben Wilson Bruun 1888 2011 1974
4. 3675 1664 Arne Walther Larsen 1763 2011 1851
5. 8233 1029 Henning Jensen 1688 2011
6. 4047 4651 Bent O. Pedersen 1685 2011 1860

7. 3147 4410 Svend Sejersen 1656 2011 1859
8.        – Kim Frederiksen 1640 2010
9. 6614 2083 Palle Halkier Jørgensen 1609 2011

10. 5054 4853 Mohammed Zewain 1557 2011
11. 3645 8090 Jørgen Gammelgaard 1506 2011
12. 3647 2767 Jens Westergaard Madsen 1502 2011

13. 3634 1776 Bjørn Hemmingsen 1428 2011
14. 3675 0633 Jørn Brandt 1411 2011
15. 2898 4749 Steen Andersen 1401 2011
16. 2668 4204 Benny Bengtsen 1384 2011
17. 2143 6017 Erkan Bayhan 1323 2011
18. 3649 1295 Arshak Ikilikian 1312 2011

19. 2654 8486 Henrik Madsen 1220 2011
20. 3677 0470 Børge Bengtsen 1194 2011
21. 6010 1688 Torben Henriksen 1178 2011
22. 2032 4571 Bjarne Håkansson 1146 2011
23. 2624 6621 Robert Christensen 1124 2011
24. 2364 0742 Henning Gottfredsen 1122 2011

25. 3649 1410 Vagn Jensen 1092 2011
26. 5070 6957 Finn Gjerulff 1000 2011
27. 7553 0454 Peter Iversen 1000 2011
28. 3649 7968 Viktor Nielsen 1000 2011
29. 3649 6233 Bjarne Kildeskov 0
30. 4363 0222 Flemming Holten Nielsen 0
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SkakVitsen
Jeg besøgte en sønderjysk ven
og blev yderst forbløffet over
at se ham sidde og spille skak
med sin colliehund.
Jeg iagttog forbavset de to og
udbrød så:
„Jeg kan næsten ikke tro mine
egne øjne! Det er da den
klogeste hund, jeg nogensinde
har set!!“
Min ven rystede på hovedet:
„Den er nu ikke så kløgtig! Jeg
slår den i tre spil ud af fire ...“

Vagn Jensen

Efterårs-
turneringen

starter tirsdag

den 6. september

– har du husket

at melde dig til?

Det gør du hos formanden!

Henning Jensen spiller simultan i Hvidovre C
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Goddag
og velkommen til

Michell Daniel Szücs

Robert Christensen
Farvel til

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bayram Bozkurt

Husk at
melde dig til
Urmatchen
mod
Damhus Skakklub
(tidl. Rødovre
Skakklub).
Den bliver spillet
tirsdag d. 30. august
på hjemmebane i
vores klubhus –
mødetid kl. 19.00.

JULI
ON 06. Skakværkstedet
TO 14. Skakværkstedet

ON 20. Skakværkstedet
TO 28. Skakværkstedet

AUGUST
ON 03. Skakværkstedet
TO 11. Skakværkstedet

ON 17. Skakværkstedet

Kig ind i

Skakværkstedet
– tag et parti med, som Svend

Sejersen kan gennemgå
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Opkræves halvårligt for 2 kvartaler, henholdsvis hver d. 1.1 og d. 1.7
og kan indbetales på følgende måder:

Via Netbank
A: Vælg „Bankoverførsel fra egen konto“ til klubbens bankkonto nr.

1551-3307503050, eller
B: Vælg „Betal indbetalingskort“ til klubbens girokonto 6478948.

(Klik<01> i korttype, spring næste felt over og skriv girokontonummeret i det
sidste felt).
Husk at oplyse navn i meddelelse til modtageren
(tekst på modtagers kontoudskrift/meddelelse til beløbsmodtager).

På posthus
Indbetal med et giroindbetalingskort, som du har modtaget af klubben.
(Bemærk at posthuset opkræver gebyr ved denne betalings måde).

              Husk at oplyse navn på indbetalingskortet.

Kontant
Betal kontant i klubben til kassereren eller formanden.

Kvartalskontingentet er:
Seniorer 215 kr.
Pensionister 187 kr.
Studerende 187 kr.
Juniorer 95 kr.
Dobbelt medlemskab 160 kr.
Pensionister dobbelt medlemskab 95 kr.
Passiv 95 kr.

Bemærk: Udmeldelse kan kun ske i henhold til KSU´s regler,
dvs. med virkning fra hvert kvartals udgang,

henholdsvis  pr. 31.3,   pr. 30.6,  pr. 30.9 eller pr. 31.12.

Du skal derfor huske at give formanden eller kassereren besked allersenest
d. 14.3,  d. 14.6,  d. 14. 9  eller d. 10.12. Har du overholdt opsigelsesreglerne,

vil for meget indbetalt kvartalskontingent blive tilbagebetalt.

Kontingentet
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JULI
TI 05. Aktiv Sommer, Hovedbiblioteket
TI 05. Sommer Grand Prix

ON 06. Skakværkstedet
TI 12. Aktiv Sommer, Hovedbiblioteket
TI 12. Sommer Grand Prix

TO 14. Skakværkstedet
TI 19. Aktiv Sommer, Hovedbiblioteket
TI 19. Sommer Grand Prix

ON 20. Skakværkstedet
TI 26. Aktiv Sommer, Hovedbiblioteket
TI 26. Sommer Grand Prix

TO 28. Skakværkstedet

AUGUST
TI 02. Sommer Grand Prix

ON 03. Skakværkstedet
TI 09. Sommer Grand Prix

TO 11. Skakværkstedet
TI 16. Sommer Grand Prix

ON 17. Skakværkstedet
TO 18. Simultanskak
LØ 20. Simultanskak
TI 23. Sommer Grand Prix

LØ 27. Simultan skak
TI 30. Urmatch hjemme mod Rødovre

SEPTEMBER
TI 06. Efterårsturnering 1. runde
TI 13. Efterårsturnering 2. runde
TI 20. Klubaften, udsatte partier
TI 27. Efterårsturnering 3. runde

Hermed program for hele
sæsonen 2011- 2012. Der kan
komme ændringer, da KSU
holdturneringen først
fastlægges endeligt en gang i
september. Ligeledes er det
heller ikke afklaret, hvor
mange der vil spille med i
Efterårsturneringen og
Klubmesterskabet, men der er
i programmet regnet med
maksimalt 10 deltagere i hver
gruppe.

Programmet er desuden
udarbejdet med det formål, at
få en klar tilkendegivelse fra
alle medlemmer om, hvilke
turneringer de kunne tænke
sig at deltage i.

Hvidovre Skakklub
program 2011 - 2012

Programmet er lagt frem til og med generalforsamlingen
den sidste tirsdag i maj 2012.



OKTOBER
TI 04. Efterårsturnering 4. runde
TI 11. Efterårsturnering 5. runde
TI 18. Klubaften, udsatte partier

 FR 21. Danske Bank EMT, 1. runde
 LØ 22. Danske Bank EMT, 2. og 3. runde
  SØ 23. Danske Bank EMT, 4. og 5. runde

TI 25. Efterårsturnering 6. runde

NOVEMBER
TI 01. KSU holdturn. 1. runde – uge 44
TI 08. Efterårsturnering 7. runde
TI 15. Klubaften, udsatte partier
TI 22. KSU holdturn. 2. runde – uge 47
TI 29. Efterårsturnering 8. runde

DECEMBER
TI 06. KSU holdturn. 3. runde – uge 49
TI 13. Julelyn
TI 20. Klubaften, udsatte partier

2012
JANUAR

TI 03. Klubaften udsatte partier
TI 10. Efterårsturnering 9. runde; slut
TI 17. KSU holdturn. 4. runde – uge 3
TI 24. Klubaften
TI 31. KSU holdturn. 5. runde – uge 5

FEBRUAR
 LØ 04. Nytårskur

TI 07. Klubmesterskab 1. runde
TI 14. Klubmesterskab 2. runde
TI 21. KSU holdturn. 6. runde – uge 8
TI 28. Klubmesterskab 3. runde

MARTS
TI 06. Klubmesterskab 4. runde
TI 13. Klubaften, udsatte partier

 LØ 17. KSU holdturn. 7. runde – uge 11
Tapeten Ballerup - Afslutning

TI 20. Klubmesterskab 5. runde
TI 27. Klubmesterskab 6. runde

APRIL
TI 10. Klubaften, udsatte partier
TI 17. Klubmesterskab 7. runde
TI 24. Klubmesterskab 8. runde

MAJ
TI 01. Klubaften, udsatte partier
TI 08. Klubmesterskab 9. runde; slut
TI 15. Klubaften, evt. udsatte partier
TI 22. Klubaften, evt. udsatte partier
TI 29. Generalforsamling

SPECIALAKTIVITETER:

De 4 tirsdage i juli
„Aktiv Sommer, Hovedbiblioteket“ er for

skolebørn fra kl. 15.00 til kl.18.00.

Simultan skak
Torsdag den 18. august

fra kl. 15.00 til 18.00 i
Hvidovrevejens Butikscenter

Lørdag den 20. august
fra kl. 11.00 til 14.00 i Hvidovre C

Lørdag den 27. august
fra kl. 11.00 til 14.00 i
Frihedens Butikscenter

19
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Hvidovre Skakklub spiller hver eneste tirsdag året rundt – undtagen på hellig-
dage og ugen mellem jul og nytår. Skakken starter kl. 19.00 og alle er
velkomne til at kigge ind og få et parti eller tre med et medlem.
Særlige arrangementer og aktiviteter afvikles som det fremgår af kalenderen
på onsdage, torsdage eller i weekenden.

www.hvidovre-skakklub.dk
Klubhuset, Bibliotekvej 60 A
(lige overfor HBC-hallen)

Bestyrelsen 2011-12

HVIDOVRE

SKAKBLAD

Redaktion:
Bjarne Håkansson
      (ans.)

Redaktionen sluttet
d. 18. juli 2011

Næste nr. er planlagt
udsendt
oktober 2011

Sidste frist for
artikler,
egne partianalyser,
turneringsreferater
etc.:
tirsdag den
6. september 2011 til

Bjarne Håkansson
Rødager Allé 36 C 2.th
2610 Rødovre
M: 20 32 45 71
Mail: bjarne-haak@
hvidovre-skakklub.dk

Formand: Jørn Brandt, Brøndbyskel  20
2650 Hvidovre, tlf. 36 75 06 33 & 40 38 92 50
kj@kjbrandt.dk

Kasserer: Torben Henriksen, M. Bechs Allé 65,
2650 Hvidovre, tlf.: 36 75 70 85
wewerhen@yahoo.dk

Næstfmd: Henning Jensen, Lange-Müllersgade 2, 3.tv.
2100 Kbh. Ø, 82 33 10 29, M: 26 33 12 70
1029@ab-nymindegaard.dk

Ejd.chef: Henning Gottfredsen
Egevolden 212 st tv, 2650 Hvidovre
tlf. 23 64 07 42

Sekretær: Benny Bengtsen, c/o Ulla Larsson,
P.G. Ramms Allé 13 - 4. tv, 2000 Frederiksberg
tlf. M: 26 68 42 04, jomfruboy64@hotmail.com

Bestmedl.: Steen Andersen, Egevolden 24  4. mf.
2650 Hvidovre
Tlf. 33 31 83 53 & M 28 98 47 49

Bestmedl.: Svend Sejersen, Hvidovregade 31 B st tv
2650 Hvidovre, tlf. M 31 47 44 10
svend sejersen@gmail.com

Suppleant: Arshak Ikilikian, Bødkerporten 37
2650 Hvidovre, tlf. 36 49 12 95 & 21 43 59 45
Ikilikian@artmusic.dk


