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Formanden har ordet
Kommende turneringer:
Til dette års holdturnering er Herning repræsenteret med hele 6 hold.
Nu hvor alle hold er kommet i gang, kan man se, at Herning i alle
rækker har prøvet at vinde. 1 holdet har med 2 sejre og 1 nederlag
højst overraskende placeret sig på en flot 2 plads – men nu venter 3
hårde udekampe inden sidste runde i Herning.
Årets klubturnering er kommet flot i gang. Vi er hele 39 deltagere.
Med 3 runder igen er der stadigvæk stor spænding. Følg med på
hjemmesiden.

Juleturnering i Silkeborg 28 december 2010
tilmeldingsfrist 26 december 2010

Årets Første Træk i Herning 8 januar 2011
tilmeldingsfrist 4 januar 2011

2011 starter Herning Skakklub op med vores traditionsrige
hurtigturnering Årets Første Træk.
Lige efter Herning Skakklub har afsluttet klubturneringen begynder
Plus Office 2011. Jeg håber, at mange af klubbens medlemmer
bakker op om dette, da det er vejen til succes.
Håber at se klubbens medlemmer til vores juleafslutning Gule Ærter
aften.

¨Ringkøbing Amt¨/Plus Office start 24 januar 2011
tilmeldingsfrist 16 januar 2011

Kjellerup EMT start 21 januar 2011
tilmeldingsfrist 17 januar 2011

Jeg ønsker alle klubbens medlemmer og familie rigtig glædelig jul og
med ønsket om et godt skak år i 2011.
Til alle turneringer foreligger der tilmeldingslister i klubben.

Herning Byturnering 2010
Skoleskak
I perioden 23. august – 4. oktober blev Herning Byturnering afviklet
for 70. gang med et rekordstort deltagerantal på 72 spillere.
3 tidligere vindere af turneringen deltog nemlig: Holger Vestergaard
(vandt i 1950 & 1951) Henning Pedersen (vandt i 1984) og Finn
Pedersen som har vundet turneringen 14 (!) gange, bl.a. 10 år i træk
fra 1995-2004.
Jeg deltog i basis 2 i en meget styrkemæssigt lige gruppe og havde
som næsthøjest ratede ikke de store forventninger om at stige.
Virkeligheden blev heldigvis en anden!
Med 7 af 7 fik jeg en helt unik oplevelse, som aldrig sker igen.
Ratingmæssigt var gevinsten på dejlige 126 point og jeg blev for 2.
gang mesterspiller. Efter turneringen sagde min (tidligere) ven Ole Ø
det meget rammende: ”Midtjyllands blødeste mesterspiller”. Jeg
forsøger som altid at leve op til ros….
Sidst jeg var det, holdte det indtil næste turnering og det mønster er
ved at gentage sig i klubturneringen, hvor jeg med en forventet på
3,48 og en score på 1/4 er på vej ned hvor jeg hører til.
Finn Pedersen vandt sin 15. byturnering med 6½/7. Alle resultater
kan ses på http://www.herningskakklub.dk/ under arkiv.
Min interesse var udover egne partier specielt samlet om Jesper
Thybo, som spillede i basis 1.
Jeg mødte ham i Holstebro i deres forårsturnering og han imponerede
med sit spil. I holdturneringen 2009/10 stillede han op med 1000 i
rating. I byturneringen med 1821 og pt. ligger styrken på 1884 (2001 i
elo), ungdoms VM kostede mestertitlen.
Han vandt naturligvis basis 1 med 6/7, remis mod Steen Juul og
Mads Svendsen. Jesper er i øvrigt kun 11 år og bliver spændende at
følge i fremtiden.
(Søren Gøgsig)

Lørdag den 20. november 2010 afholdt Herning Skoleskak en
hurtigskakturnering for ungdomsspillere og skoleskakspillere. 16
spillere (inkl. 3 forældre) deltog.
Søren Gøgsig stod for arrangementet og undertegnede og Birgit hjalp
med det praktiske.
Turneringen startede kl. 9 og sluttede ved 3-tiden, hvorefter der blev
uddelt præmier. Til frokost havde Søren sørget for pizzaer.
Gruppe 1 blev vundet af Adam Vergara foran Alexander Jessen.
I gruppe 2 vandt Simon Amdi fra Herning Skoleskak foran Thomas
Thybo fra Morsø (Ja, han er lillebror til ham I ved nok).
I gruppe 3 vandt Thor Andreas Wøhlk fra Viborg foran Magnus
Merrild fra Herning Skoleskak. Han er i øvrigt nevø til Andreas og
Staffan Wiwe.
Flere af spillerne brugte turneringen som opvarmning til DM i
skoleskak, som blev afviklet i den efterfølgende weekend.
(Leif Hamborg)
DM 2010 Skoleskak DM
Ungdommen i 9 hovedkreds var fint repræsenteret ved årets DM i
skoleskak og opnåede flotte placeringer. Ialt 18 børn/unge var med
fra vores kreds, heraf flere nye ansigter som fik en god oplevelse. I år
var kredsen repræsenteret med spillere fra Ringkøbing, Herning,
Holstebro, Viborg, Skive, Morsø, Tjele og Struer.
Jesper Thybo, (Skive/Morsø) blev nr. 2.i gruppe D og kvalificerede sig
samtidig til NM. Jesper vandt jo tidligere på året DM i langtidsskak
(DSU) og håbede nok på samme resultat til skoleskak DM.

Desværre måtte han ned mod den senere vinder af DM. Med Jespers
spillestyrke bliver det spændende at følge ham til NM i Oslo til
februar.
Men der var også andre som fik medaljer - Tor Joensen (Viborg) fik
en flot 3. plads i gruppe D og det samme skete for Rasmus
Thøgersen (Skive). Flere andre var med i top-10 og er nævnt
nedenfor.
A: 8) Rasmus Kvist, Skive
B: 6) Adam Vergara, Herning, 9) Alexander Jessen, Herning
C: 3) Rasmus Thøgersen, Skive
E: 2) Jesper Thybo (Morsø/Skive), 3) Tor Joensen (Viborg),
7) Christian Sejersen (Struer)
F: 6) Thomas Thybo (Morsø)
Op til DM var der et TV indslag med Jesper Thybo – linket er her,
bemærk at Jesper er på kl. 11:30 :
http://www.danskskak.dk/nyheder/der-er-ramasjang-i-skoleskak/
(Søren Gøgsig)
Hurtigskak i Herning 2010
Tidligere har Struer skakklub arrangeret hurtigskakturnering i
november måned, som opvarmning til DM i skoleskak som afholdes
sidste weekend i november. I år fik Herning Skoleskak lov at
videreføre traditionen i forbindelse med at Struer Skakklub p.t. er sat
på standby.

4 klubs turnering i Kjellerup

Torsdag den 30. september drog vi 17 mand til Kjellerup for at spille
lidt hurtigskak.
I 2009 deltog Herning for første gang og var så ubeskedne at vinde.
Dette blev gentaget i år!
Planen var at Kjellerup, Silkeborg, Herning og Evans hver skulle stille
med 16 spillere til denne aften. Evans meldte dog fra, men der blev
alligevel spillet 3 runder.
I 1. runde fik Herningspillerne 9½ point af 16, Kjellerup 8 og Silkeborg
6½. Efter denne gode start var vi varmet godt op og scorede i 2.
runde 11 point mod Kjellerups 7 og Silkeborg 6. Sidste runde gentog
vi succesen og fik 11 point igen. Kjellerup fik 6 og Silkeborg 7 point.
4 spillere vandt alle deres partier. Scot Christensen, Arne Sørensen,
Tommy Christensen og Jesper Jørgensen og kun 3 under 50 %. En
fin aften for Herning!
(Søren Gøgsig)

Holdturnering
1. Division, gruppe 2

I alt 13 spillere samt en række forældre og trænere valgte at bruge
lørdag den 20. november i Herning og der blev spillet 9 runder i en
stor gruppe, men blev præmiemæssigt opdelt i 3. Flere af de yngste
imponerede meget og fik også mulighed for at møde overmagten i
form af voksne og ældre spillere. Thomas Thybo fra de yngste
imponerede meget og tabte kun til de 4 ældste.
Nykøbing Mors, Vorgod, Viborg, Holstebro, Ringkøbing og Herning
var repræsenteret i turneringen. Pizza var en succes og ligesådan
var frugt og saft. Det kræver egentlig ikke så meget! Turneringen
startede kl. 9 og sluttede kl. 15 med præmieuddeling.
(Søren Gøgsig)

Efter sidste sæsons overlegne oprykning til 1. division er
målsætningen i år den beskedne at undgå nedrykning. Efter de første
tre runder ser det fint ud, da vi ligger nr. 2 efter prof-holdet fra
Skanderborg. Men alle de stærkeste hold venter efter julepausen, så
intet er sikkert endnu…

I 1. runde fik vi en særdeles god start da Aalborg blev sendt hjem
med et 6-2 nederlag, og vi var endda ikke specielt heldige, idet både
Ole Ø. og Steen pressede for gevinster.
Ole M og John vandt fine partier over gode modstandere, mens
Flemming og Leszek måtte vise at de var taktisk bedre end deres
modstandere i nogle uklare partier.
Jeg skulle være godt tilfreds med remis i en lidt trykket stilling,
hvorimod Jesper så ud til at have overtaget det meste af partiet.

B Herning

Aalborg

F Parti Res. Forv DK

B Århus/Skolerne 2
IM Nicolai Vesterbæk
Pedersen

Herning

F Parti Res. Forv DK

2452/2441 2 - 2 2148/2197 Ole Helmer Mikkelsen

1-0

0,86-0,14

2 Kresten Skytte Hagen

2206/2169 15 - 3 2080/2047 John Noe

1-0

0,67-0,33

3 Jakob Bjerre Jensen

2142/2180 16 - 4 2108/2051 Steen Vitus Bering

½-½ 0,55-0,45

4 Peter Husted

2092/2138 18 - 5 2051/2029 Ole Østergaard

½-½ 0,56-0,44

Sjurdur Mortan
5
Thorsteinsson

Jesper Maul
2095/2095 19 - 6 2033/2160
Vidriksen

1-0

0,59-0,41

1-0

0,49-0,51

1

Flemming Ekas
Nielsen

1 Erik Søbjerg

2287/2302 1 - 3 2124/2173 Jørgen Gustav Nielsen

½-½ 0,72-0,28

6 Hans Henrik Grand

2041/2088 21 - 7 2046/2093

2 Ole Helmer Mikkelsen

2148/2197 2 - 4 2123/2154 Torben Hjorth

1-0

0,53-0,47

7 Martin Knudsen

1958/1955 25 - 8 2010/2013 Leszek Kwapinski

0-1

0,43-0,57

3 John Noe

2080/2047 3 - 5 2072/2108 Bjarne Sønderstrup

1-0

0,51-0,49

8 Jesper Hammer-Larsen

1911/1987 28 - 10 1918/1960 Holger Vestergaard

1-0

0,49-0,51

4 Steen Vitus Bering

2108/2051 4 - 6 2062/2066 Kim Houlberg

½-½ 0,56-0,44

6-2

4,64-3,36

5 Ole Østergaard

2051/2029 5 - 7 2051/2095 John Nyholm Hansen

½-½ 0,50-0,50

6 Jesper Maul Vidriksen

2033/2160 6 - 8 2024/1983 Jens Johan Christensen

½-½ 0,51-0,49

7 Flemming Ekas Nielsen

2046/2093 7 - 9 2020/2037 Finn Winther Nielsen

1-0

0,54-0,46

8 Leszek Kwapinski

2010/2013 8 - 10 2019/2063 Jan Peter Lysberg

1-0

0,49-0,51

6-2

4,36-3,64

I 2. runde måtte jeg melde afbud med kort varsel. Heldigvis kunne
Holger træde til med kort varsel, men da alle måtte rykke en plads og
skifte farve i forhold til det forventede var det ikke det bedste
udgangspunkt for en på papiret svær kamp.
Det blev til 2 point, men det forlyder at Steen var tæt på at vinde, og
at Ole M. kunne have fremtvunget et remisslutspil imod ”næstenstormesteren” Nicolaj V. Pedersen. Øv!

I 3. runde var det oplagt at vi skulle gå efter en stor sejr over
Kjellerup. Men som så ofte før spillede de lidt over ratingtallenes
forventning. Ole M. havde afbud, og Holger var igen klar. Han tog den
første sejr efter godt et par timers spil, da modstanderen kom galt
afsted i midtspillet.
Jeg havde hvad der lignede (computeren er enig!) afgørende fordel
efter ca. 15 træk, men på vej i tidnød overså jeg en simpel fidus, og
lavede kort efter en ny fejl som kostede partiet. Ikke godkendt!
Det var de følgende tre partier derimod: Leszek udspillede stille og
roligt sin modstander. Han har nu 3 af 3. Jesper fik hele tiden sat
modstanderen under pres med giftigt spil og lige efter tidnøden fandt
Jesper en sikker vej til gevinst. Et godt kreativt parti. John var tæt på
at vinde et lovende slutspil, men måtte til sidst nøjes med remis imod
en godt kæmpende modstander.
Flemming var tæt på at vinde, men modstanderen kunne lige netop
holde sammen på slutspillet. Ole Ø. var ikke tilfreds med, at han ikke
fik udnyttet sin lovende stilling efter åbningen, og endte desværre i et
perspektivløst slutspil.

Steen blev efter et par ærgerlige remisser i de første to runder
dagens matchvinder. I et slutspil med to tårne og springer og
minusbonde lykkedes det Steen at få skabt så meget modspil, at
modstanderen kom i tidnød og tabte sin springer. 5-3 til Herning!

B Herning

Kjellerup

F Parti Res. Forv DK

1 Erik Søbjerg

2287/2302 1 - 1 2286/2308 IM Leif Søgaard Kristensen

0-1

2 John Noe

2080/2047 3 - 2 2044/2125 Erik Nilsson

½-½ 0,55-0,45<

3 Steen Vitus Bering

2108/2051 4 - 3 2097/2150 Søren Ladegaard

1-0

0,52-0,48

4 Ole Østergaard

2051/2029 5 - 6 2001/2096 Heinrick Dalsgaard Almind

0-1

0,57-0,43

1-0

0,76-0,24

5 Jesper Maul Vidriksen 2033/2160 6 - 10 1833/0

Peter Kock

6 Flemming Ekas Nielsen 2046/2093 7 - 11 1766/1903 Claus Kåre Nielsen

0,50-0,50

Her følger enkeltresultaterne
Holger Vestergaard
Søren Gøgsig
Steen Funch Petersen
Jens Lund Jensen
Leif Hamborg
Henning Lund Jensen
Martin Winding Ditlevsen
Alexander Jessen

- Thomas Jepsen
- Poul Erik Nielsen
- Erling Høiberg
- Thorkild Nielsen
- Jacob Jacobsen
- Alfred Thomsen
- Kim Schmidt
- Henrik Nielsen

0-1
0-1
0-1
½-½
½-½
½-½
½-½
0-1
2-6

½-½ 0,84-0,16

7 Leszek Kwapinski

2010/2013 8 - 12 1726/1773 Frank Gjerning Pedersen

1-0

0,84-0,16

8 Holger Vestergaard

1918/1960 10 - 18 1485/0

1-0

0,94-0,06

5-3

5,52-2,48

Bent Madsen

På forhånd håbede vi på et rimeligt resultat (3-4 point), men vi slut
blev 4 remisser og 4 tab.

Holger spillede et rigtig godt parti mod altid kombinationsfarlige
Thomas Jepsen. I dag kombinerede Holger som i ungdoms vår og
vandt et tårn. I forsøget på at vinde (han havde nemt remis ved
evigskak) fik Thomas en farlig bonde og til sidst gik det galt.

(Erik Søbjerg)
Mesterklassen

Ærgerligt. Som Holger sagde: ”efter sådan en afslutning, mister man
(heldigvis kortvarigt) lysten til skak”. Steen Funch mistede hurtigt en
bonde, men kom til at stå udmærket. Til sidst gjorde merbonden at
Erling vandt. Jens Lund spillede et godt parti, naturligvis med
tidnød(!), men havde styr på tiden og fik remis.
Leif var efter partiet ikke helt tilfreds. Han stod godt mod Jacob
Jacobsen, men fandt ikke noget vindende og kørte en sikker halv
hjem. Henning Lund stod i overkanten set fra referentens side, men
måtte ”nøjes” med remis. Martin spillede et godt parti og fik remis.

Herning 2 – Holstebro 1
1. runde i Mesterrækken søndag den 7. november.
Årets holdturnering blev indledt på hjemmebane denne søndag.
Samme dag skulle 1. holdet møde Aalborg, som er nedrykkere fra
sidste år.

Alexander spillede mod Henrik Nielsen, som i Herning bl.a. er kendt
for at sponsorere vores ”Plus Office” turnering i starten af året. Jeg
spillede troede jeg selv et parti under kontrol. Det vidste sig at være
Poul Eriks kontrol!
Vores forventede score var 2,06 og det fik vi, men det havde nu været
rart med lidt mere. Næste runde er mod Ikast og her skulle vi gerne få
flere point.
(Søren Gøgsig)

Runde 2: Ikast - Herning 2: 1½-6½

Til sidst et parti. Hvid Søren Gøgsig, Sort Henning Pedersen.
1.e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lc4, g6 usædvanligt og ikke godt. 4. d3, h6 5.
Sc3, Lg7 6. Le3, Sf6 7. h3, 0-0 8. Dd2, Kh7 9. 0-0-0, d6 10. g4 en
fejl. a3 var bedre. Løberen skal bruges i centrum og angreb. Sa5 11.
Lb3, Sxb3 12. axb3, c6 13. Se1 for passivt. d4 må være trækket. d5
naturligvis. 14. exd5, Sxd5 15. Lc5, Te8 16. f3, Sxc3 17. Dxc3 slås
med b-bonden, kommer Da5 med løber- og mattrussel. Minimum en
bonde går tabt. b6 18. Lf2, Lb7 19. d4, Dg5+ Det er jo bare en skak.

14 dage efter 1. holdkamp var vi klar igen. Denne gang på udebane.
Vi skulle helt til Ikast. Behageligt kort.
Steen Funch mente at en tur sydpå var at foretrække og jeg er
egentlig misundelig! 1. holdet blev søndag morgen ramt af sygdom,
så Holger var heller ikke med os denne dag. 2 stærke reserver fik vi
med og de vandt.
Efter kort tid fortalte jeg Arne at jeg ville tabe. Til gengæld mente han
at stå til gevinst. Heldigvis fik kun Arne ret. Bræt 4-8 gjorde rent bord
og sørgede for 5 point til os. Sådan!
Leif skulle egentlig have skrevet dette referat, men mistede lysten
under sit parti! Jens & Jens på bræt 2 udnyttede stort set hele
betænkningstiden og delte til sidst.

Løberen imellem! 20. Le3, exd4 Ups… 21. Lxg5, dxc3 22. Lf4,
cxb2+ 23. Kb1, c5. Resultat. Jeg tabte 2 bønder og har en ruin
tilbage. 24. Thf1, g5 25. Ld2, La6 26. Sd3, Tad8 27. Tfe1, Lxd3 28.
cxd3, Txe1 29. Lxe1, Te8.
Efter et par afbytninger overvejede jeg at opgive. Stillingen er håbløs.
Vi spillede dog videre og jeg vandt højest ufortjent.
(Søren Gøgsig)

Mesterrækken
Søndag 5. december 2010
Herning 2 – Ringkøbing 4-4

Her er enkeltresultaterne:
Henning Pedersen
Jens Kristian Jensen
Henry Kirkegård
Steen Skovmose Vestergaard
Kurt Nymann Olesen
Henrik Jensen
Bent Ravn Larsen
Bjarne Vigensø

0-1
½-½
1-0
0-1
0-1
0-1
0- 1
0- 1
2–6

Søren Gøgsig Broberg
Jens Lund Jensen
Leif Hamborg
Henning Lund Jensen
Martin Winding Ditlevsen
Alexander Jessen
Per Gram Pedersen
Arne Sørensen

I tredje runde af holdturneringen havde vi hjemmebane mod
Ringkøbing. Holger var kaldt til assistance på divisionsholdet mens
Steen Funch og Henning Lund havde meldt afbud, så vi måtte stille
op med 3 reserver.
Ringkøbing var dog hårdere ramt, da deres normale andet og tredje
bræt hellere ville spille bridge. Endvidere fik de et sidste minuts afbud,
som betød at de kun kunne stille med 7 mand.

Det betød at Adam vandt uden kamp. Vores eneste anden gevinst
stod Alexander for, da han efter en lidt ulden åbning fik bundet sin
modstanders brikker på kryds og tværs.
Jeg selv (Leif) spillede svagt og tabte (igen). Jeg kunne ikke udnytte
at min modstander spillede en hjemmelavet åbning, og pludseligt stod
jeg bare dårligt.
Kaj, Martin og Jens spillede temmelig fredelige remiser. Per Gram
spillede remis mod Patrick U. Kristensen, som i sidste sæson var til
DM i skoleskak for Herning Skoleskak.
Patrick spillede et flot parti og afslog remis i slutspillet, hvor Per måtte
ofre et tårn på en farlig fribonde. Per kunne dog lige akkurat nå at få
Patricks sidste bonde byttet af og holdt dermed remis.
På førstebrættet må Søren efter en lang kamp opgive mod Stefan og
dermed blev resultatet 4-4. På baggrund af Ringkøbings mange afbud
et lidt skuffende resultat.
(Leif Hamborg)
A-klassen

Holdturnering
1.runde A-rækken Herning – Vorgod 3-5

Vorgod var klar favorit men derfor kunne man jo godt håbe på en sejr.
Vi kom da også godt i gang, da Adam ret hurtig kom foran med en
kvalitet og vandt.
Kurt overså desværre en mate-trussel og så var den kamp slut.
Bedre gik det ikke Henning, da han satte en springer i slag.
Tommy og Jesper spillede begge remis.
Birgit fik dog rettet lidt op på tingene, da hun vandt i en ellers lige
slutspil. Jeg spillede alt for passiv og tabte. Tilbage sad Peer og
kæmpede hårdt for at begrænse nederlaget, men også han måtte
indkasserer et nederlag.
(Arne Sørensen)

9 Hovedkreds holdturnering 2010/11
B-klassen

9 Hovedkreds holdturnering 2010/11
C-klassen

Runde 1 : Lemvig 2 - Herning 4: 2-2
Holdkamp i C rækken d.22-11.
Herning 5 -Herning 6

Runde 2 : Herning 4 - Kjellerup 3: 2½-1½
I første runde skulle vi møde Herning 6.Det var spændende om vi
kunne vinde holdkampen,da det var os som skulle være favoritter.
Frank som er ny i klubben kom godt igang efter at have afværget et
dronningangreb fra Jens og vandt.
Johan kom i vanskeligheder mod John ,hvor han mistede begge
løbere for en bonde og en springer,derefter var der ikke rigtig noget at
gøre dermed stod det 1-1.
Poul havde en jævnbyrdig kamp med Flemming, men fik overtaget til
sidst og vandt. Jeg selv havde et rigtig spændende parti med Dennis,
som jeg var heldig med at vinde, Dennis var foran med en bonde det
meste af tiden og var godt på vej til at få en bonde byttet til dronning,
men satte sin tårn til afbytning med mitn tårn, hvorefter jeg fik en
springer og kunne derefter vinde.
Efter en god skakaften kunne vi konstatere at vi vandt 3-1.
(Niels Jørgen Ottosen)

Kalenderen 2010 / 2011
Runde 2: Vestsalling - Herning 5: 3½-½

2010
Dag

Dato

Aktivitet

DECEMBER

Runde 2: Herning 6 - Lemvig 3: 4-0

13
16
20

Klubturneringen 5. runde
Evt. udsatte kampe OBS!
'Gule Ærter' aften

3
8
10
16
17
24
30
31

Klubturneringen 6. runde
'Årets Første Træk'
Klubturneringen 7. runde
Kampdato 1. div + mester
Holdturnering
Plus Office Amtsturneringen 1. runde
Kampdato 1. div + mester
Holdturnering

Ma
Ma
Sø
Ma

7
14
20
21

Plus Office Amtsturneringen 2. runde
Udsatte kampe
Kampdato 1. div + mester
Holdturnering

Ma

28

Plus Office Amtsturneringen 3. runde

Ma
To
Ma

2011
JANUAR
Ma
Lø
Ma
Sø
Ma
Ma
Sø
Ma
FEBRUAR

HUSK:

Tilmelding til:
Suppeaften 20/12-2010

MARTS
6

Kampdato 1. div + mester

Ma

7

Holdturnering

Ma

14

Plus Office Amtsturneringen 4. runde

Ma

21

Plus Office Amtsturneringen 5. runde

Ma

28

Udsatte kampe

Sø

APRIL

Årets første træk 8/1-2011

Ma

4

Plus Office Amtsturneringen 6. runde

Ma
Ma

11
18

Plus Office Amtsturneringen 7. runde
Diverse

MAJ
Ma

2

Generalforsamling

