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Ny tider for Kvartetten
Kære læsere og brugere af Skensved Idrætsforenings klubblad Kvartetten.
Nogle af jer har sikkert undret jer over, at der
ikke, ligesom de sidste 38 år, kom et blad ud først
på året.
Årsagen er, at man i bestyrelserne har besluttet,
at der fremover kun kommer to blade ud, nemlig
et forårsblad, som kommer ud i maj og et efterårsblad, som kommer ud i oktober.
Som supplement til disse blade vil man løbende
kunne holde sig orienteret om, hvad der foregår
ved at gå ind på Idrætsforeningens hjemmeside
www.skensvedif.dk.
Det er naturligvis intentionen, at denne hjemmeside løbende er fuldt opdateret med, hvem der er
i bestyrelsen for de enkelte afdelinger, resultater,
stillinger samt kommende aktiviteter.
Der mangler endnu en del, men al begyndelse er
jo svær, så det skal nok komme på plads og blive
til stor glæde for de interesserede.
Som tiderne har udviklet sig, er der flere og flere,
der får alle deres informationer fra de elektroniske medier og så godt som aldrig læser blade eller
aviser.
Der er dog fortsat personer, der udelukkende
betjener sig af informationer på papir og med det
nye tiltag forsøger man at ramme begge målgrupper. Redaktøren er jo godt nok ingen årsunge,
men er altid åben for nye ideer og ny teknik og
tager derfor med store forventninger imod det
nye tiltag og ønsker, at det samme vil gælde for
rigtigt mange af jer kære læsere.
Men som nævnt, får I fortsat et klubblad i hånden,
selvom det nu kun bliver 2 om året.
Red.
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Larsens
Plads

Supplerende medie
Vi har i mange år her i Skensved Idrætsforening været meget privilegerede af, at
vores klubblad er udkommet 4 gange
om året.
Bladet har i hele sin levetid ( fra l974 og
til i dag ) været redigeret af Ole Wodstrup - og det fortsætter. Kvartetten har
udmærket sig ved, at det har været et
godt talerør for idrætsforeningens mange
afdelinger. I bladet har man kunnet – og
kan man læse om de mange forskellige
ting der er sket – eller vil ske i vores forskellige idrætsgrene. Samtidig har vi haft
den glæde, at egnens mange forretninger
og virksomheder ved annoncering har
støttet vores blad.
Og når man dertil lægger – at bladet er
udformet og redigeret på en så sober
og flot
måde som tilfældet er – ja så kan jeg som
tidligere beskrevet kun give udtryk for
– hvor er vi privilegerede.
Spørgsmålet er - om vi kan gøre endnu
mere for, at nå ud til en endnu større
kreds, end vi har gjort hidtil. Det forsøger vi ved, at have oprettet en hjemmeside www.SkensvedIF.dk. her vil
man løbende kunne gå ind og holde sig
ajour med, hvad der vil ske – og er sket
i vores forening. Jeg håber I vil tage godt

∆ ig ind og få
inspiration
- til hverdag
og fest

Loppemarked
Indsamling lørdag den 9. juni og søndag den 10. juni.
Salg lørdag den 16. juni 10-15 og søndag
den 17. juni 10-12.

imod det.
MEN,bare rolig. KVARTETTEN vil fortsat udkomme – men nu kun 2 gange om
året. Efter min opfattelse kan vi ikke undvære en husstandsomdelt publikation
der på en god og sober måde fortæller
om livet i en aktiv idrætsforening.

Loppemarked
Igen i år afholder Rishøjhallen sit loppemarked. – Jeg vil opfordre alle til at levere
effekter til dette, når den årlige indsamling
foretages den 9. og 10. juni – og til, at møde
op som købere ved salget den 16. og 17.
juni. – Et overskud her lægger grunden
til et godt og aktivt liv i vores forening.

Ny hal
For 21 år siden indviedes Skensvedhallen.
– I disse mange år har den dannet rammen
om et helt fantastisk idrætsliv i vores lokalsamfund.
Det har vist sig, at pladsen i hallen er aldeles for trang. Vi har bl.a. en bordtennisafdeling, som må dyrke sin aktivitet
på Højelse skole. Det samme gælder for
3 store hold i gymnastikafdelingen. – Og
rammerne for de øvrige afdelinger er ikke
store nok.
Når dertil kommer, at vi har to store og
aktive foreninger – såsom Skensved Pensionist-forening og Familie og Samfund.
Som i den grad også har brug for plads til
at udøve deres aktiviteter – ja så er intet
mere naturligt end, at vi samlet via Rishøj
Idrætscenter overfor Køge kommune har
givet udtryk for, at de 10 millioner kroner
der er afsat på kommunens budget over
idrætshaller, bedst kommer til sin ret ved
at opføre en tilbygning til Skensvedhallen.
Det er mit håb, at denne tilbygning vil
begynde at se dagens lys i løbet af efteråret.
Erling Larsen
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Indsamling
til
loppeTandlægerne i Ll. Skensved
Østergade 36
markedet
4623 Ll. Skensved
Tlf. 56 14 24 30
www.skensvedtand.dk

Sandvadsvej 17
4600 Køge
Telefon 56 64 60 00
Telefax 56 64 60 01

Som bekendt foretages
der en gang om året,
nemlig i juni måned, en
stor indsamling i hele
Køge området.
Det er dog også muligt
på andre tidspunkter
at få afhentet ting til
loppemarkedet ved at
ringe til 21 82 91 14
Der samles dog ikke
ind i disse perioder :
Sommerferie uge 26-33
Efterårsferie uge 42
Juleferie uge 52-53

Opvisningen
2012
Søndag d. 11/3 havde vi forårsopvisning
i hallen, med ca. 250 tilskuere, til en forrygende eftermiddag i gymnastikkens tegn.
Junior Rep. Holdet fra Roskilde gæstede
igen hallen, og leverede som sidste år en
hæsblæsende opvisning. Sikke en start!
Endnu et gæstehold underholdt os med
spændende akrobatik, der så så legende
let ud, men det viser jo kun at de er meget
dygtige og har trænet benhårdt! Det var
et hold fra Rishøj, under ledelse af Charlotte Bornebusch, som tidligere har været
instruktør i Skensved gymnastik.
Vores egne hold kom som perler på en
snor….
Meget forskellig gymnastik blev der vist,
for børn og voksne i alle aldre.
Der har været trænet hårdt på alle holdene, og instruktørerne fortjener et stort
tak fra bestyrelsen for den opfindsomhed,

og ildhu, de lægger for dagen. I gjorde et
supert arbejde!!
Alt i alt en dejlig, men hård, dag med en
bred vifte af oplevelser for øjet.
Bestyrelsen glæder sig allerede til den nye
sæson 2012-2013 der måske bliver endnu
vildere?
Tjek hjemmesiden ud , og afvent folderen,
der omdeles først i august.
Lene Metz

Ropeskipping
Søndag den 25/3 tog en gruppe sjippere
til Ejby gymnastikforenings opvisning.
Det var Ropeskipping hold 2 for over 12 år.
Dette var en stor oplevelse både for trænere
og sjippere og vi var meget spændte på
hvordan vi ville blive modtaget og om de
ville synes om vores lille show.
En af vores udfordringer var, at vi lige
pludselig skulle lave en serie på 15 min.
og dette havde vi ikke prøvet før, da vi jo
er et meget nyopstartet hold og vi havde

Vigtige datoer i gymnastikken:
Sæson 2012/2013
20/8-12 ”åbent hus” i hallen, Alle redskaber er fremme - kl. 17-19

v/ Kenneth Hansen
Hovedgaden 9 • 4623 Ll. Skensved
Tlf. 56 16 71 16

27/8-12 gymnastik sæsonen starter (se dagene på hjemmesiden, el i folderen)
17/12-12 Jule gymnastik afslutning for børneholdene.

Vi holder Danmark i god form

BERTELSEN SPORT
BROGADE 7

• ☎ 56 65 25 00 KØGE

Jersie Autolakering
v/ Jack Hansen

Tlf. 56 16 95 13
Hjørnegårdsvej 11 . 4623 Ll. Skensved
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Husk, der modtages
ikke gulvtæpper, dæk,
hårde hvidevarer
(dog undtaget små
bordovne, mikroovne
og bordkomfur), EDB
udstyr og industriskriveborde (dem med
metalunderstel).

6/2-13 GENERALFORSAMLING kl. 19.00
17/3-13 OPVISNING kl.ca.13-17
Vi søger frivillige til at arrangere julefrokost for voksengymnasterne
i nov. eller dec. Er du interesseret i at være med i dette ”festudvalg” så
kontakt bestyrelsen.
Lene Metz
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Vigtig information:
Der er nu mulighed for at tilmelde sig, og betale for at gå til gymnastik, på vores
hjemmeside, fra sæsonen 2012/2013.
Tjek hjemmesiden ud.: www.skensvedgymnastik.dk
(har du ikke mulighed for dette, er der tilmelding i hallen mandag d.20/8 kl.17-19
Eller til instruktøren på holdet.)
Bestyrelsen.
vores første opvisning i vores egen forening 14 dage før.
Men vi fandt på en større serie og nogle
mindre dele, hvor vi vidste hvad vi kunne
og det var et stor succes for alle og publikum var meget begejstrede og der var
mange klapsalver.
Så i alt en rigtig god dag og opvisning.
Monika og René
Ropeskipping

Sommersjip
Mandag efter en vellykket opvisning startede der et nyt tiltag i Skensved gymnastik
forening.
Nemlig Sommersjip som en erstatning for
sommergymnastik og det var en meget
spændt træner og hjælpetræner, som stod
klar for at se hvor mange der dukkede op.
Det har vist sig at være en klar succes med
over 25 elever, hvor af en del er kommet
fra Solrød.
Det har givet mange udfordringer med
mange ny elever og en aldersfordeling med
de mindste elever på 8 år og de ældste på 16
år, så der var rigtig mange ideer på spil, så
alle kunne få noget ud af undervisningen.
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Holdet blev derfor delt op i 2, så alle kunne
få lært nyt og repeteret det vi havde lært
i sæsonen.
Det er blevet til 7 mandage med en masse
sjov og sjip på tværs af hallen og vi har
sluttet af med at holde en miniopvisning
for os selv.
Men sjip slutter ikke der, nogle af de små
elever skal nemlig til Sjippetræf i Allerød
og nogle af de store tager til Jylland til en
Ropeskipping camp i pinsen.
Vi håber på at se rigtige mange igen, når
sæsonen starter og gerne store sjippere
over 12 år.
Ready set go
Monika og René

Bordtennis

Bordtennisnyt
holdturneringerne
sæson 2011/2012
Skensved I.F. Bordtennis har i denne sæson
deltaget med hele 4 hold i diverse turneringer, ret godt da vi kun er 14 medlemmer i
alt, heraf 12 oldboys spillere over 40 år…

1. holdet

Veteran 60

1.holdet rykkede sidste år op fra serie 1 til
østserien, hvor de har spillet i denne sæson,
det er dog ikke gået helt som vi håbede,
holdet rykker ned til serie 1 igen efter en
sølle høst på kun 3 point ud af 36 mulige.
Uheldige omstændigheder så som skader
og afbud har gjort, at vi ikke lige har stillet
stærkeste hold hver gang i de kampe der
skulle give point og dertil så har rækken
været uhyggelig stærk i år med mange af
de store klubbers divisionsspillere og reserver. Vi har været tæt på i mange kampe,
men ikke haft det fornødne held og spil,
sådan er det bare, vi må op på hesten igen.
På holdet spillede Anders Jensen, Jørn Mogensen, Carsten Thomsen, Danny Larsen
og Brian Ganzhorn og som reserver Dennis
Oreskov og Jakob Bielefeldt.

I Veteran 60 danmarksturneringen deltog
Skensved for første gang med et hold i den
øverste række og måske var det nerverne
over at være i det fine selskab, der spillede holdet et puds, for de fandt aldrig
helt formen og tabte desværre alle deres
kampe ved de to første samlinger og også
i nedrykningsspillet blev det til nederlag i
to kampe, ærgerligt for med bare en sejr,
så havde holdet sikret sig endnu en sæson i den bedste række. Det skal dog lige
nævnes, at flere af kampene var ret tætte,
men skal man vinde, så kræver det, at
alle spiller op til deres bedste og helst på
samme tid og det lykkedes så ikke. Spillerne skiftedes til at toppe i forskellige
holdkampe og så er det svært at vinde mod
mere stabile hold. Men en stor oplevelse
for spillerne har det været at være med, og
til den første samling mødte holdet Sisu/
MBK med Claus Pedersen på holdet, en af
Danmarks bedste spillere gennem tiden,
regerende Europamester for spillere over
60 år og stadig en giftig herre at spille
mod Måske får holdet lov at få en plads i
Veteran 60 næste år, vi har lagt en billet ind
på en evt. ledig plads. På holdet spillede
Gunde Jensen, Roald Ganzhorn og Gunnar
Storm/Esrum.

2. holdet
2. holdet lå længe i toppen af serie 2 og
nød godt af, et par gange at have en spiller
med fra 1. holdet, når der var oversiddere
herfra, men desværre kunne holdet ikke
holde den gode stime kørende og også
her var det afbud og skader der gjorde,
at holdet ikke rykkede op. Når der ikke
er så mange spillere til rådighed så er det
svært at stille stærkeste hold hver gang.
På holdet spillede Jakob Bielefeldt, Dennis
Oreskov, Gunde Jensen, Roald Ganzhorn,
Jørn Mogensen, Carsten Thomsen, Anders
Jensen og som reserver Harry Laursen,
Morten Nielsen og Lars Øgaard.

SUS flagene
henvendelse
Dirck Jensen, tlf. 5616 9522

Guldmedaljer til
Veteran 40A
I Veteran 40A under ØBTU stillede vi også
med et hold, og i de sidste mange år har
holdet været meget tæt på oprykning til
2.division under DBTU, så i år skulle det
være! Turneringen var dog skåret ned til
kun 2-mands hold i stedet for 3-mands
for at undgå de mange afbud til lørdagssamlingerne, flere af samlingerne var i år
henlagt til at foregå på hverdagsaftener.
Skensved vandt suverænt rækken med
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Billed taget umiddelbart efter holdkampen mellem Skensved og Sisu/MBK i Veteran 60, 1, division.
Fra venstre ses Skensveds Gunde Jensen, Roald Ganzhorn og Gunnar Storm og Sisu/MBKs Claus
Pedersen(europamester i single, Veteran 60), Jens-Erik Linde og Tommy Samsing.

9 sejre i 10 kampe og en kampscore på
hele 44-6, i år var rækken ikke så stærk
som tidligere, der var kun Amager og
Jægerspris der reelt udgjorde en trussel men med en stærk indsats af Danny
og Brian så blev Jægerspris besejret med
4-1 i første møde, ligeledes blev Amager nedsablet med hele 5-0 også i første
møde og så kunne resten af kampene
foregå i ro og mag, og det blev alligevel
en sikker 1. plads, og guldmedaljer og
oprykningen var sikret. På holdet spillede
Danny Larsen (6 sejre i 8 kampe og 9´er
på toplisten), Dennis Oreskov (11 sejre i
12 kampe og 4´er på toplisten) og Brian
Ganzhorn (18 sejre i 20 kampe og 1´er på
toplisten i rækken). Vi glæder os helt vildt
til at skulle bide skeer med de lidt bedre
hold i 2. division til næste sæson, og til
weekendsamlingerne forskellige steder i
landet, som plejer at være ret hyggelige
Formanden
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Første DM-Guld
nogensinde til
Skensved Bordtennis!!
Ved DM for Veteraner, som blev afholdt
i Bellahøjhallen søndag den 15/4, deltog
Skensved med kun en spiller i år, Brian
Ganzhorn - og for første gang nogensinde
lykkedes det en spiller fra Skensved Bordtennis at sikre sig en guldmedalje ved et officielt mesterskab under Dansk Bordtennis
Union. Det skete i mix-double over 40 år,
hvor Brian med sin makker Pia Hansen/
Virum BTK højst overraskende vandt guld.
Normalt spiller Brian sammen med Inger
Gadegaard/Skovby BTK, men hun havde
en 70års fødselsdag i Jylland på programmet denne søndag og kunne således ikke
deltage. Parret vandt sidste år bronze i
mix-double og Brian måtte så derfor ud
på markedet og støve en ny makker op, og
valget faldt på Pia Hansen fra Virum BTK,
og dette skulle vise sig at være et særdeles

godt valg. Pia spiller normalt i 1. division
dame senior, hvor hun i den forgangne
sæson har ligget i top 3 blandt alle spillerne, så en forholdsvis stærk makker til
Brian. Der var kun fem deltagende par i
rækken, så lodtrækningen gjorde, at parret
var seedet direkte i semifinalen, men Pia
og Brian vidste ikke, om de skulle le eller
græde, for her skulle de møde sidste års
vinder Henrik Vendelbo/Virum BTK, som
i år spillede sammen med Christel Frederiksen/TPHU, begge tidligere landsholdsspillere, og Henrik Vendelbo stadig godt
spillende, næsten ubesejret i 1. division,
en hård nød at knække i den første kamp.
Men det var som om parret helt glemte,
hvem de stod over for, da først kampen
var i gang, et flot første sæt blev belønnet
med 11-9 til Pia og Brian, som virkelig
spillede godt trods det faktum, at de aldrig
før havde spillet double sammen, andet
sæt var ikke parrets favoritopstilling med
Henriks server til Pia, hun tog kun en ud
af fem i dette sæt, men alligevel havde Pia
og Brian sætbold ved 10-9, trods det at de
havde være bagud 5-9, de kunne dog ikke
holde dampen oppe og tabte sættet med
10-12. I 3. sæt fandt parret igen det gode
spil frem, og nu var den gode opstilling fra
1.sæt også tilbage med Brian servende til
Christel og sættet blev vundet med komfortable 11-7, nu lugtede parret blod, 2-1
i føring over meget stærke modstandere,
men blev slemt skuffet i 4.sæt, her fandt
Henrik Vendelbo storspillet frem og gjorde
hvad der passede ham, 4-11 blev cifrene
i 4.sæt. I 5. og afgørende sæt var Pia og
Brian bagud 3-5 ved sidebyttet, men tog
herefter 6 bolde i træk til føring 9-5 og det
kom modstanderne sig aldrig over, sejren
blev sikret med 11-7 og Pia og Brian var
klar til finalen, en kæmpe overraskelse for
alle i hallen, men fortjent sejr til parret.
Finalen stod mod Jan Risom Petersen med
kone Gitte Steffensen, begge Hvidovre

BTK, som via en højst overraskende sejr
med 11-9 i 5. sæt over Carsten S. Nielsen
og Karin Lind, begge Københavns BTK
og sidste års finalister, flot sejr af Jan og
Gitte. Sidste år mødte Inger og Brian netop
Carsten og Karin i semi-finalen og tabte
1-3, så det var godt at undgå disse to i
år. Men Jan og Gitte kom dog til kort i
finalen mod Pia og Brian, Brian ligefrem
glædede sig over at skulle møde disse to,
da han med Inger Gadegaard sidste år
også mødte Jan og Gitte i 1/4-finalen og
uddelte slemme stryg til dem med scoren
3-0 og de overbevisende sætcifre 11-2, 11-3
og 11-5. Måske derfor blev finalen aldrig
det helt store, Pia og Brian cruisede i sikker
stil sejren hjem med 3-0 og sætcifrene 11-9,
11-5 og 11-3 og dermed guld til Skensved/
Virum efter en flot præstation ved bordet,
skal måske også lige ses i relief af at Henrik
Vendelbo tog titlen helt suverænt i single
40 år, samt blev nummer to i double med
makker Niels Ramberg, det gør måske
præstationen i semifinalen endnu større.
I herresingle i 40 års rækken blev Brian
nummer 9 ud af 30 deltagere.
I herredouble i 40 års rækken blev det ligeledes til en 9. plads og her spillede Brian

Lad os stå for jeres næste arrangement.
Vi sørger for alt - både før, under og efter
festen - I kommer som gæster.

Højelsevej 23. • 4623 Lille Skensved •
Tlf. 2540 2212 / 5616 9997 •
mail: lundager@hoejelsevinkaelder.dk
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sammen med Klas Dahlbæk Nielsen/
Amager BTK.
Alt i alt en god præstation af Brian til DM,
selv om mange af modstanderne er meget
højere rangeret på den danske rangliste.
Formanden

VM for Veteraner
Til det forestående VM for Veteraner (World
Veterans Tabletennis Championships) som
afholdes i Globen Stockholm i juni måned
25/6-30/6, stiller Skensved I.F. Bordtennis
med ikke mindre end hele 8! spillere samt
3 ledsagere af det modsatte køn, et imponerende antal i betragtning af, at vi kun er
14 medlemmer i afdelingen i alt:-) Heraf er
de syv spillere debutanter i VM-sammenhæng, hjvor kun Brian Ganzhorn før har
været med, i 2008 i Rio de Janeiro, Brasilien
og i 2010 i Hohhot, Indre Mongoliet i Kina,
hvor det blev til guldmedaljer i double til
Brian og hans finske makker Risto Salo i taberrækken (consolation), så ingen tvivl om,
at det bliver en meget stor og spændende
oplevelse for alle. Således har VM-komiteen
2 gange udvidet deltagerantallet, så man
nu er helt oppe på 3200! deltagere fra hele

verden og der er stadig nogle hundrede
på venteliste. VM-træningen er så småt
begyndt, og vi spiller hver mandag på Højelse Skole fra kl. 19.30 og selv her uden for
sæsonen, hvor alle holdkampe og stævner
er afsluttet, så er der ret flot fremmøde hver
mandag, træningsiveren ligger på et ret
højt niveau, også flere af de andre klubber
har VM-træning på programmet, Amager
BTK holder en ret stor træningsturnering
for alle VM-deltagere hver mandag fra nu
af frem til VM og også i Brønshøj er der
mulighed for at komme til at træne med de
andre danske VM-deltagere, dette kommer
til at foregå hver onsdag fra kl. 18.00. Alt
i alt stiller Danmark et kæmpe hold med
59 spillere og en del ledsagere oven i, så
det ser ret fornuftigt ud, vi plejer at sætte
vores præg ved VM og EM ved at have en
af de allerbedste cheerleadere i skikkelse af
Erling Nielsen/Slagelse, som altid er garant
for at sætte gang i tilskuerne. Til VM i Rio
2008 forsøgte den kinesiske delegation at
købe/bestikke Erling i dyb beundring over
hans evne til at sætte "bølgen" i gang og alle
slagsangene han kunne lire af, men Erling
var urokkelig og holdt sig til den danske
delegation trods flere lyssky forsøg på at
bestikke ham med alkoholiske drikke, så

spændende at se hvad han finder på denne
gang.
Fra Skensved I.F. Bordtennis deltager følgende personer:
Danny Larsen (double med Anders Jensen)
Veteran 40
Anders Jensen (double med Danny Larsen)
Veteran 40
Jørn Mogensen (double med Jan Risom
Petersen/Hvidovre BTK) Veteran 40
Gunde Jensen med frue Birthe (double med
Roald Ganzhorn) Veteran 65 single, veteran
60 double
Roald Ganzhorn med frue Joan (double

med Gunde Jensen) Veteran 60
Dennis Oreskov (double med Claus Rømer
Jensen/Københavns BTK) Veteran 50
Harry Laursen med frue Else (double med
Gunnar Hansen/Amager BTK) Veteran 70
Brian Ganzhorn (double med Risto Salo/
Finland) Veteran 40
Alle deltagere ser frem til en hyggelig uge
i bordtennisens tegn, der bliver dog også
lidt fritid i løbet af ugen, hvor onsdag er
hviledag, så her bliver der nok tid til lidt
sightseeing i Stockholm. Med hensyn til
spillet så skal vi nok ikke stille de store

Generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skensved I.F. Bordtennis i aulaen på Højelse Skole, mandag den 14/5-2012 kl. 20.00.
Dagsorden:
1: Valg af stemmetæller(e)
2: Valg af dirigent/referent
3: Formandens beretning
4: Fremlæggelse af regnskab
5: Valg til bestyrelsen:
På valg er: Formand Brian Ganzhorn (modtager genvalg?)
Kasserer Jens-Jørn Kristoffersen (modtager genvalg?)
Menig Harry Laursen (modtager genvalg?)
Menig Jørn Mogensen (materialeforvalteren:-) modtager genvalg?)
1. suppleant Roald Ganzhorn (modtager genvalg?)
2. suppleant Lars Øgaard (modtager genvalg?)
6: Valg af webmaster/presseansvarlig til hjemmesiden www.skensvedif.dk
samt til lokalaviserne i området.
7: Indkomne forslag (skal sendes til brianganzhorn@hotmail.com
senest 8 dage før) Forslag stillet af Brian om
forhøjelse af kontingent fra kr. 500,- til kr. 750,- årligt.
8: Eventuelt (herunder måske en orientering af Erling Larsen
om fremskridtet/tidshorisont/økonomi med ekstra hallen) Erling?
Klubben er vært ved en lille forfriskning ved arrangementet, og
vi træner selvfølgelig bagefter for dem som ønsker
det... Håber at alle møder op...
Med venlig hilsen
Brian Ganzhorn (formand)
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forventninger, da alle rækkerne er uhyggeligt stærkt besat, med bla.a. flere tidligere
topspillere i de forskellige rækker, her kan
nævnes Mikael Appelgren, som stiller op i
Veteran 50 og Philippe Saive (bror til Jean
Michel Saive, begge mangeårige topspillere
og stadig med på verdensranglisten) som
er med i Veteran 40 så vi skal nok ikke gøre
os de store forhåbninger om medaljer, og
det er heller ikke derfor vi er med, men
for oplevelsens skyld.
Interesserede kan følge med på hjemmesiderne her: www.wvc2012.com og www.
dppv.dk Der vil være live opdatering af
alle resultater fra VM og måske også lidt
sjove historier...
Formanden

Copenhagen
Veterans Open
9.-11. september 2011
Her stillede Skensved med de sædvanlige
3 spillere (fristes man næsten til at sige),

Dennis Oreskov, Roald Ganzhorn og Brian
Ganzhorn + debutant Harry Laursen og
det blev igen en sjov weekend med masser af kampe, Dennis og Brian startede
allerede fredag kl. 13.00 med at stille op
i landsholds/klubholds turneringen og
røg desværre ind i noget af et stormvejr
i puljen som bestod af 4 hold, Dennis og
Brian vandt kun en kamp med 3-1 og det
var desværre ikke nok til at gå videre
i turneringen, som havde hele 45! hold
tilmeldt ud af de i alt 138 spillere som
var tilmeldt stævnet, ret flot at kunne
samle så mange spillere til en turnering.
Så den stod herefter på consolation (taberrækken) for Dennis og Brian og man må
sige at de to Skensved-spillere snart har
udviklet sig til at være noget nær specialister i at spille taberrækken, for de
så sig ikke tilbage på noget tidspunkt og
spillede helt forrygende bordtennis i de
næste 4 kampe som alle blev vundet og
parret vandt dermed holdturneringen i
consolation (onde tunger påstår at vi kun
går efter consolation, ha-ha). I veteran 60
single var Roald kommet i en slem pulje

Tømrer- og snedkerfirma
Tlf.: 31 13 60 12
www.melgaardbyg.dk

med bl.a. Claus Biehl/Brønshøj (en af de
stærkeste spillere over 60 i Danmark) og
kunne ikke stille meget op da de to andre
spillere i puljen Janne Sunderlin/Sverige
og Svein Aaserud/Norge også viste sig
som stærke modstandere. Roald spillede
senere på dagen double i Veteran 60 og
fik spillet sig lidt op, da han sammen med
sin makker Sune Pettersson/Sverige nåede helt frem til semifinalen, hvor parret
dog tabte til Egil Aulie og Knut Helseth/
Norge, god indsats i en stærkt besat række.
Harry Laursen var også med i Veteran 60
double med sin makker Svein Aaserud/
Norge og parret blev nummer 5, mere end
godkendt indsats. Harry var også med i
single i Veteran 65, men kunne ikke gøre
så meget i en ret stærk række der bl.a.
indeholdt 2 tidligere Danmarksmestre i
Erling Nielsen/Slagelse og Niels Ramberg/Virum. Dennis var også kommet i
menneskehænder i Veteran 50 single og
tabte sine to kampe. Brian var også kommet i noget af en dynamitpulje med Håkan
Pettersson/Sverige, Michael Møller/DK
Næstved samt Ismo Lallo/Finland, des-

værre for Brian så kørte spillet ikke helt i
de første 2 kampe mod Håkan og Michael,
marginalerne var bare ikke med Brian den
dag. I den sidste kamp mod Ismo Lallo,
tidligere finsk landsholdsspiller, var der
derfor ikke mange som levnede Brian nogen som helst chancer for at vinde, men
Brian ville det anderledes i denne kamp
og efter at have været bagud 0-2 i sæt (og
som sædvanlig sagde Brian så er der 3 sæt
tilbage) så spillede Brian helt forrygende
de næste 3 sæt og ved stillingen 9-9 i 5.
havde Brian serven, servede Ismo ud på
den første for derefter at vinde en rigtig
god duel med loop og smash frem og tilbage, 11-9 til en godt kæmpende Brian
og måske stævnets største overraskelse.
I mix-double spillede Brian sammen med
Inger Gadegaard/DK Skovby, snart fast
makker gennem en del år og parret var
kommet i en stærk pulje med Flemming
Weinrich/Brønshøj og divisionsspiller
med sin makker Pia Hansen/Virum 1.
divisionsspiller samt Oscar Søndberg/
Randers 1. divisonsspiller og makker Jette
Vieg/Nyråd elitedivisionsspiller i dame-

Hovedgaden 18 · Ll. Skensved
Åbningstider
Mandag: 9-17 - Tirsdag: 7-17 - Onsdag: 9-17 - Torsdag: 10-18
Fredag: 9-17 - Lørdag: 8-12 - samt efter aftale.

Telefon 56 16 90 22
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rækken samt Ismo Lallo/Finland og makker Anita Hansson/Sverige, så det så ikke
for godt ud for Inger og Brian. Men parret
spillede frisk til og slog sikkert Flemming
og Pia 3-1 i den første kamp, tabte lidt
overraskende til Ismo og Anita efter at
have haft godt fat i kampen og skulle så
vinde den sidste kamp mod Oscar og Jette
for at gå videre fra puljen. Inger og Brian
var godt kørende og nærmest udraderede Oscar og Jette, sikker sejr på 3-1 og
specielt Inger var glad for sejren da hun
havde kørelejlighed hjem i Oscars bil om
søndagen, så havde de to lidt at snakke
om på vejen hjem til Jylland, lol. Klar
til semifinalen søndag 13.00 så Inger og
Brian havde lidt tid til at komme sig efter
de mange kampe lørdag og ikke mindst
festen lørdag aften. Den stod mod Lena
Johnsson/Sverige og Per Jönsson/Sverige, Lena er tidligere svensk mester og
en rigtig giftig spiller at møde, hun spiller
med knopper på begge sider af battet, en
rigtig materialespiller som gør det svært
for modstanderne for hun er eminent til
at sende bolden tilbage med det samme
skru man har sendt af sted. Men man er jo
ikke i en semifinale for ingenting, så Inger
og Brian gik frisk til sagen og kæmpede
godt i alle 5 sæt, cifrene 11-9, 8-11, 11-9,
3-11 og 7-11, det rakte dog ikke og parret
måtte tage til takke med en 3.plads efter
en mere end godkendt indsats, svenskerne
vandt da også finalen med 3-0 over Oscar
og Jette, Lena triumferede også i Veteran
40 damer som hun vandt sikkert, Inger fik
en 3. plads i single. Igen en god indsats
af Skensved Bordtennis som efterhånden
har gjort det til en god tradition at deltage
i dette sjove og velorganiserede stævne,
for selv om modstanden her er hård, så
har man aldrig tabt før den sidste bold
er spillet
Formanden
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Badminton

Klubmesterskab
2011/2012.
Selv om vores afdeling efterhånden er
blevet lille, fik vi alligevel stablet et klubmesterskab frem i år, desværre havde ikke
alle medlemmer tilmeldt sig, men der var
alligevel 23 medlemmer tilmeldt. Det forgik lørdag d. 24. marts 2012.
Vi spillede i alle kategorier og det blev til 21
kampe i alt. Herrerne dominerede tilmeldingen og her var der 2 puljer herre-double med
4 hold i hver og ligeledes var der 2 puljer i
mix-double med 3 mix i hver.
Dame-doublen, dame-singlen og herre-single, gik direkte til finalen uden gruppespil.
Her er resultatet af dagens anstrengelser:
Herre double A: Niklas L. Petersen/Danni
Bensler, nummer 2 blev Mikael L. Petersen/Jens Svane.
Herre double B: Jannick Kvist/John Filsø,
nummer 2 blev Nicklas Nielsen/Helge
Rørbæk.
Mix-double A: Gitte L. Petersen/Peter
Nielsen, nummer 2 blev Joan Nielsen/
Niklas L. Petersen.
Mix-double B: Nina S. Jensen/Henrik
Leth, nummer 2 blev Lene Klyver/Helge
Rørbæk.
Dame-double: Joan Nielsen/Gitte L. Petersen, nummer 2 blev Cindy Toft/Nina
S. Jensen.
Dame-single: Joan Nielsen, nummer 2 blev
Cindy Toft.
Herre-single: Mark Nielsen, nummer 2
blev Niklas L. Petersen.
Efter dagens anstrengelser, holdt vi afslutningsfest, hvor vi fik noget dejligt at
spise, fik snakket nogle af dagens kampe
i gennem, fik drukket lidt så smerterne i

benene blev glemt, vi fik afholdt det årlige lotteri, stor tak for sponsor gaverne til
Vidcom Danmark, Daglig Brugsen, Tiller
sport, Slagteren, Provstens Vinstue og Netavent, der var præmieoverrækkelse som
der plejer og det blev også til lidt dans.
Formanden fik udnævnt ”årets Badminton
spiller”. Jeg tror vi havde for lidt kampe
til mesterskabet, folk var ikke til at smide
hjem, vi sluttede kl. ca. 2.00.
Tak til alle der deltog og vi håber at se jer
alle igen, til den nye sæson som starter i
august. God sommer og pas godt på jer
selv og jeres nærmeste.
Formanden.

Årets Badmintonspiller 2011/2012.
I år har jeg måttet have hjælp fra min bestyrelse omkring valget af årets badmintonspiller, dels fordi vi ikke er særlig mange i
klubben og dels fordi flere af dem, der har
været det før, var i søgelyset igen.
Får at komme i betragtning, skal man opfylde flere betingelser, såsom at gøre sine
medspiller/modspiller bedre, være positiv
og glad, hjælpe til i klubben og selvfølgelig
deltage i afslutningsfesten.
Alle disse krav opfylder hun. Hun deler
gerne hold til fællestræningen, hun har
før i tiden hjulpet klubben ved at træne
ungdommen i rigtig mange år. Hun har
spillet badminton i klubben i mange år og
hun har også deltaget i rigtig, rigtig mange
klubfester, så alle i bestyrelsen var enige
om, at titlen som ”Årets badmintonspiller”,
i år skulle tildeles Joan Nielsen og hun
modtog, til sin egen store overraskelse og
et kæmpe bifald fra os andre, titlen som
”Årets badmintonspiller” og en stor buket
blomsterne.
Formanden.

Lidt nyt fra badminton-ungdomsafdeling.
Vi startede sæsonen ”lidt over hals og hoved” og var lidt nervøse over, hvor mange
unge mennesker, som ville komme til træning igen i år.
Men vi havde heldigvis ingen grund til
bekymring! Vi har ca. 50 dejlige unge mennesker, hvor en del af dem, er spillere fra
tidligere år, men vi har også været så heldige, at få en del nye spillere.
Vi prøver at bestræbe os på, at hver træningstime bliver delt op i slagtræning/
benarbejde/forståelse af spillet og at der
skal være plads til, at de også kan spille frit.
5 af ”vores” børn har deltaget i en juleturnering, hvor Amalie & Katrine blev nr. 1 og
nr. 2 i damesingle og nr. 1 i double.
Julius, Marko og Xenia vandt alle deres
puljer, og blev så derefter knebent slået ud.
En rigtig god præstation fra alle spillere.
Vi afholdt den årlige juleafslutning d.
15/12 2011, hvor vi havde en hyggelig
dag, hvor vi spillede ”lidt anderledes”
badminton og afsluttede med æbleskiver,
sodavand og slikposer.
Klubmesterskabet i år, blev afholdt den
4/3 2012 fra kl. 10 til ca. kl. 17. Det blev en
dejlig dag med 100 kampe hvor hele halen
sydede af glade stemmer og opbakning til
hinanden. Dagen blev vanen tro afsluttet
med pizza, sodavand og præmieuddeling
til alle klubmestrene.
Vi glæder os alle til at jer igen til næste år
(ultimo august 2012), og nye medlemmer
skal også være meget velkommende.
Et lille nødråb: Det er vigtigt at børnene
har sko, ketsjere og tøj, som de kan bevæge
sig i, med til træning.
MVH
Paul, Connie og Kira
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Håndbold
Efter en god sæson i 2011, hvor både Damer og Herrer rykkede op i vinderpuljen,
sluttede vi af med vores traditionsrige juleafslutning, som sædvanen tro foregik i
cafeteriet i hallen. Maden og de festlige
indslag stod Maria og Verner for, dejlig
julemad. Tak til begge for arrangementet.
I den nye sæson var vi Herrer så heldige
at komme i vinderpuljen med hold fra
Nørre Alslev og Fuglebjerg bl.a. Vi skal
åbenbart køre hele sjælland rundt og Damerne mødte hold fra bl.a. Faxe, Slagelse
og Nyråd, igen mange km på landevejene,
men vi gør det gerne for at få lov til at nyde
vores sport.
I 2012 er der mellem Skensved håndbold
og Ejby indgået et uformelt træningssamarbejde, da Ejby ikke længere har håndbold
for voksne. Vist nok et oldboys hold.
Dette samarbejde har betydet, at der er

kommet 2 nye spillere til Skensved og at
der er flere Ejbyspillere der kommer og
træner med, det er jo dejligt, da det giver
flere muligheder for træningen. Vi byder
dem velkommen i klubben! Og håber det
kan motivere flere til at møde frem.
Sæsonen for Herrerne i forår 2012, har
været en lige sæson, vi har tabt 5 kampe og
vundet 5 kampe, en sæson som vi måske
nok kunne have gjort bedre, men også en
sæson, som vi kan lære af og blive bedre
af. Vi har haft flere skader, som har betydet
at de nye spillere fra Ejby har været med i
en del kampe. De har begge gjort et godt
indtryk på os andre og er nu en fast del
af holdet. De har tilført holdet en del bl.a.
ungdom, vores gennemsnits alder er jo,
må vi erkende, ved at være lidt på den
høje side, men det er jo også guld værd.
Velkommen.
På Damernes hold er der jo som bekendt
også sket en del i denne sæson og de spillede jo en rigtig flot efterårs sæson, som
gjorde at de også rykkede op i vinderpuljen
og i denne pulje var de, må man sige, su-
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Deadline for indlevering af stof til Kvartetten nr. 2, 2012 er fredag
den 12. oktober 2012.

Redaktørens
mailadresse er
o.wodstrup@dlgmail.dk
Jeres indlæg må
meget gerne være
som vedhæftede
filer.
Dette gælder også
for billeder.
På forhånd tak
Ole
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veræne. De spillede sig igennem turneringen med max point, altså totalt ubesejret,
RIGTIGT FLOT. Denne fine præstation
indbragte dem en invitation til Sjællandsmesterskaberne i deres række.
Dette arrangement skulle finde sted i Svebølle, igen mange km hjemmefra, lørdag
d.13/4-12 . Hele holdet og nogle trofaste
supportere mødte op med stor kampgejst
til dette stævne. Der var sørget for lidt forplejning, ”Henry” havde lavet en dejlig
pastasalat og Majland havde bagt kager,
mums.
De skulle spille 2 semifinaler, den dag.
Første kamp var en nem match, de skulle
møde Rudbjerg håndbold, men de mødte
ikke op , øv for en skuffelse, alle havde
set frem til dette opgør. Anden semifinale
stod mod NFØ håndbold, som Skensved
fra kampstart havde fuldstændigt fat på, 7
mål foran, det ku’ da ikke gå galt; men….
træerne gror jo som bekendt ikke ind i

himlen og NFØ gjorde da også alt hvad
der stod i deres magt, med lidt hjælp fra
Skensved, for at bringe spænding ind i
kampen igen, uha uha, men de vandt 1917 og så var de i FINALEN….jubiiii. Dette
blev naturligvis fejret med lidt øl. Og denne
fejring fortsatte om aftenen i klubhuset,
der var nemlig inviteret til afslutningsfest.
Ca. 23 festklædte spillere med påhæng var
mødt op for at gøre denne aften god. Der
var lækker mad og god vin, mere måtte
hentes i brugsen?, som alle vist nød til
fulde. Dj Leon spillede som vanligt op til
dans., og dansegulvet var næsten aldrig
tomt. Verner manede til besindighed og så
helst at damerne gik hjem i seng kl. 2300, da
de skulle op og spille finale søndag kl.1550.
men sådan skulle det ikke gå.
Årets pokaler skulle udeles og spillerpokalen hos Herrerne gik til Verner Hansen, Tillykke. Han gav en lille en senere på aftenen.
Damernes spillerpokal gik til Maria Maj-

land, med stor tilslutning og der var efterfølgende en lille krammer til træner Verner.
Tillykke.
Årets klub pokal gik i år til Maria Majland,
for sit engagement og indsats i klubben,
hun stiller altid op med godt humør og
iderighed og hjemmebag. Tillykke.
Festen sluttede ikke kl. 2300 men derimod
tidligt søndag morgen og alle var vist nok
i stand til at komme hjem, selv.
Årets sidste og største begivenhed, FINALEN i sjællandsmesterskaberne, skulle løbe
af stablen søndag 14/4-12 kl.1550 i Viby
hallerne og alle Damerne var mødt op også
Verner og et par supportere med tømmermænd, måske, klar til at vise at de var værdige mestre i deres række. Kampen blev
fløjtet op og allerede fra kampstart kunne
forskellen ses, Skensved blev rendt over
ende af et meget yngre mandskab og det
kan da heller ikke afvises, at havde kam-

pen været afviklet på et andet tidspunkt,
var resultatet måske blevet et andet, men
Damerne gjorde alt hvad der stod i deres
magt for at kæmpe sig til sejr. Desværre
blev det ikke til sejr, de tabte 8-17 til et, ikke
bedre men yngre mandskab, fra Egedal.
Guldet røg, MEN en flot 2. plads og en flot
sølvpokal kunne Damerne hjembringe til
minde om deres triumf.
Et stort tillykke til
Skensveds Sølv Sjællandsmestre Damer
A serie 4 2012.
HURRA
Tak for denne sæson og en rigtig god sommer til alle.
p.s. hvis du stadig gruer lidt over om du vil
spille håndbold eller ikke , så har du hele
sommeren til at bestemme dig, vi starter
igen til August.
John.

Skensved
Selskabslokaler
Et godt tilbud, dog kun for borgere
hjemhørende i Køge Kommune.
For ca. 5 år siden overtog Rishøj IC udlejningen af Skensved Selskabslokaler,
det vil sige har man behov for leje af et selskabslokale med tilhørende køkken
kunne dette måske være muligheden ved afholdelse af fødselsdage og lignende.
Lokalerne kan rumme op til ca. 50 personer.
For yderligere oplysninger kontakt da venligst
RISHØJ Idrætscenter,
halinspektør Leif Gøthler ,Tlf. 56656112.
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Fodbold

Kamprogram for
seniorholdene
Serie 4A (pulje7)
Efter de første 4 kampe har holdet 5 point
Hjemmekampe på stadion:
Lørdag den 12. maj Kl. 14.00 imod Ørslev GIF
Onsdag den 23. maj Kl. 19.00 imod AIKI 65
Strøby
Lørdag den 9. juni Kl. 14.00 imod Lellinge
Serie 5 (pulje 10)
Efter de første 4 kampe har holdet 9 point
Hjemmekampe på stadion
Tirsdag den 29. maj Kl. 19.00 imod Spjellerup
Søndag den 10. juni Kl. 13.00 imod Lellinge
7-Herresenior 1 (pulje 7)
Efter de første 3 kampe har holdet 4 point
Tirsdag den 15 maj Kl. 19.00 imod Haslev
Tirsdag den 29. maj Kl. 19.00 imod AIK 65
Tirsdag den 12. juni Kl. 18.30 imod Fuglebjerg

Stort og småt i Rishøj
Idrætscenter foråret
2012
Efter en vel overstået sæsonafslutning i
Rishøj Idrætscenter, nærmer vi os det årlige
loppemarked, og starten på en forhåbentligt god varm sommer.
Haludvalget meddeler, at udlejningen i
sæson 2012 – 2013 ser ud til at gå fint med
såvel idræt som andre aktiviteter f.eks.
træningslejre, udstillinger og mødevirksomhed m.v. Der er fortsat enkelte ledige
tider i weekender.
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Statusanalyse Selvejende Idrætshaller i
Køge
Kulturudvalget har på et møde i januar
2012 besluttet at igangsætte en analyse af
de selvejende haller i Køge.
Det overordnede formål er at bidrage til,
at kommunens idrætshaller – indenfor
de vedtagne budgetter – sikrer de bedst
mulige rammer for at kommunens borgere
kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed
Der er altså tale om et 360 graders eftersyn
af hallerne, herunder lovgivning, kommunalfuldmagten, institutionernes vedtægter,
beregning af driftstilskud, forsikringer, hallernes økonomi og økonomiske robusthed,
samt beskrivelse af fordel og ulemper ved
kommunale haller og selvejende haller.
Arbejdet udføres af en analysegruppe bestående af eksterne konsulenter og medarbejdere i kulturforvaltningen, samt en
halinspektør fra de selvejende haller. Der
er samtidigt nedsat en politisk styregruppe
bestående af politikere, medarbejder fra
forvaltningen og 2 repræsentanter fra de
selvejende haller.
Resultatet af analysen sendes til høring i
de selvejende haller fra den 11. juni til den
2. juli 2012 og skal behandles i Kultur- og
Ejendomsudvalget i september 2012.
Hvad politikerne beslutter på baggrund
af analysen er det svært at spå om, men
vi håber at de selvejende haller vil bestå
bemandet og med bred opbakning fra de
frivillige engagerede ledere i bestyrelser
og foreninger.
Rishøj Idrætscenter ser optimistisk på
fremtiden og håber på det bedste.

Utætte flade tage på
Rishøjhallen
Rishøjhallens 1.500 m2 flade tage er utætte.
Garantien på tagbelægningen er overskredet med flere år. Efter snetryk i vinter og
skybruddene i sommeren 2011, viser skaderne sig stadig hyppigere.
Vi planlægger nu med bistand fra arkitekt
og rådgivende ingeniør at renovere tagene.
Ved renoveringen stilles skærpede krav
til energibesparelse ved efterisolering af
tage og varmegenvinding fra ventilationsanlæggene. Skønnet energi besparelse ca.
3.500 M3 naturgas
pr. år. Opgaven er så stor (kr. 2.300.000),
at den ikke kan afholdes inden for nuværende budget, og vi har derfor indsendt
ansøgning om anlægstilskud i årene 2012
- 2015.

Tilbygning til Skensvedhallen – Funktionsanalyse
Rishøj Idrætscenter har med arkitekt Niels
Norus og brugergrupper i Ll. Skensved og
Lellinge gennemført en funktionsanalyse,
som beskriver behov og ønsker til aktiviteterne og lokaler i Skensvedhallen.
Analysen peger på behovet for dels en
længe ønsket udvikling af ældre aktiviteterne i lokalområdet, og dels forbedringer
for idrætsforeningernes aktiviteter.
Der er lokalt et ønske om, at understøtte samarbejdet mellem pensionister og
idrætsforeninger. Pensionisterne hjælper
bl.a. med drift af hallens cafeteria og er et
vigtigt element ved planlægning og gennemførelse af det årlige loppemarked m.m.
Skensvedhallen har igennem de sidste
25 år været et samlende midtpunkt i Ll.
Skensved.
Det har med det høje aktivitetsniveau, som
idrætsforeningerne har, vist sig umuligt at

opfylde i de ønsker som et moderne samfund fordrer, under eksisterende rammer
En tilbygning vil derfor give mulighed for
dække et længe næret ønske for udvidelse
af aktiviteter og samling af foreningernes
aktiviteter.
Derfor ønsker den selvejende institution
Rishøj Idrætscenter at opføre en tilbygning
til eksisterende Skensvedhal, for at kunne
dække aktiviteterne i lokalområdet.
Tilbygningen skal dække et aktuelt behov
for plads til aktiviteter, som det ikke er
muligt at udøve i den eksisterende hal.
Tilbygningen skal samtidigt ses i lyset af,
at Skensved området mere eller mindre
bliver ”isoleret”, med svær adgang til Køge
Kommunes øvrige fritidstilbud, bl.a. i Ølsemagle (Rishøjhallen) når den dobbelt
sporede jernbane til Ringsted er etableret,
samt udbygningen af transportcentret er
udført. Begge projekter medfører lange
transportveje som især for unge og ældre
mennesker, kan være medvirkende til minimere deres aktivitetsniveau
Konklusion på funktionsanalysen og
ansøgning om opførelse af tilbygning til
Skensvedhallen er afleveret til Kulturudvalget den 5. marts 2012. Afventer nu politisk behandling.
Pressemøde afholdt med Køge Onsdag.
Kronik i Køge Onsdag d. 21.marts 2012.
Interviewet handler om den udarbejdede
analyse for Skensvedhallen med særlig
fokus på ungdom og pensionisters aktiviteter/integrering i lokalområdet.
Bestyrelse og personale ønsker alle velkommen tilbage til sæsonen 2012 / 2013.
Rishøj Idrætscenter har ANLÆG for AKTIVITET.
Bjørn Jørgensen

21

Salon Ketty
FOR

Junckers Industrier A/S, 4600 Køge, Tlf. 56 65 18 95

HENDE OG HAM

Maling til Discount-priser
ved Leif Pedersen

Åben: Tirsdag-torsdag  9-17
Fredag9-18

Lørdag  9-13
Mandag lukket

Lyngvej 56 - 4600 Køge . Telefon 56 82 13 08

Ring og bestil tid på

v/ Preben Kristoffersen
Ejbyvej 37 Ejby 4623 Ll. Skensved – Tlf. 20295679

O. P. AUTO

56 16 94 20

v/ Ole Petersen

Knudsvej 30 - 4623 Ll. Skensved

Hjørnegårdsvej 4, Ll. Skensved

Åben: Onsdag-torsdag-fredag

Tlf. 56 16 83 40

SWIMMING POOL - SPA-BADE

ÆRESPORTE

FLAG OG FLAGSTÆNGER
UDLEJES

Alt i autoreparation

Kiosken
i Klubhuset

RISHØJHALLENS VENNER
TLF 56 65 61 12
Rishøjhallens Kontor

– når kampen
er færdig!

•
•
•
•

Hovedgaden 13 • 4623 Lille Skensved

56 16 90 17

forsikringsskader
pladearbejde
klargøring til syn
malerarbejde

Køb og salg af brugte biler

Vi er i topform
- fordi vi skal yde
vort bedste hver dag

Peter Meisler
Vognmand
Højelsevej 12 - Tlf. 56 16 91 13

Din
lokale bank

VVS & Gasteknik A/S

GTA 63

Mølbak

Haveaffald fjernes m. grab

Hjørnegårdsvej 3 • 4623 Lille Skensved
Tlf. 5616 7000 • Fax. 5316 9514

TAGDÆKNING

Gratis tageftersyn og uforpligtende tilbud
Vi er specialister i nybygning og renovering af flade tag og
hældningstage med tagpap

Få dit på det tørre på www.multi-tag.dk
eller ring på tlf. 56 16 90 27
Ølby Torvecenter 27 - 4600 Køge - Tlf. 56 65 40 81
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Multi Tag Entreprise ApS
Ejbyvej 7
4623 Ll. Skensved
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