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Kære læsere af Kvartetten.
I sidder nu med blad nummer 150 i hånden og I skal i den anledning 
få lidt indblik i historien bag bladet og bag Skensved Idrætsforening.
Den 25. oktober 1972 blev Skensved Idrætsforening dannet ved en 
sammenlægning af Skensved Boldklub og Skensved Gymnastik-
forening.
Der var tale om 2 gamle hæderkronede foreninger. Boldklubben var 
stiftet i 1937 og tog sig af fodbold og badminton (blev indtil 1963 
spillet på afholdshotellet). Til næste år kan man således fejre, at det 
er 75 år siden, at boldklubben blev stiftet. Gymnastikforeningen 
blev stiftet i 1901 og tog sig af gymnastik og håndbold. Gymnastik 
foregik naturligvis også på hotellet, indtil Højelse skole stod klar i 
1963, medens håndbold var en udendørs sport. Gymnastikafdelingen 
har i år fejret 110 års dagen for stiftelsen.
Efter dannelsen af idrætsforeningen blev man rimeligt hurtigt enige 
om, at der var et behov for at finde en metode at holde hinanden 
opdateret på og efter godt et år, blev det første nummer udgivet i 
februar 1974.
Jeg havde den store ære at blive foreslået som redaktør og da der 
ikke var nogen modkandidater, blev det så mig – og det har det jo 
været lige siden.
At man i det hele taget turde give sig i kast med et projekt som at 
udgive et blad, og at jeg mente at det kunne lade sig gøre, skyldtes 
udelukkende, at vi havde Ernst Jensen iblandt os. Ernst var medin-
dehaver af Køge Maskinsats og vi var således særdeles godt funderet 
rent teknisk.
Alle indlæg var i form af håndskrevne sider og arbejdet med redige-
ring og opsætning var naturligvis noget mere tidskrævende end det 
er i dag, hvor al kommunikation foregår elektronisk.
Da jeg var med til at fremstille blad nr. 1, havde jeg ikke forestillet 
mig, at jeg i dag skulle sidde og skrive en forside til blad nr. 150.
Jeg har ind imellem brokket mig lidt over manglende indlæg, men 
alt i alt har det været en fornøjelse at arbejde med bladet og jeg kan 
glæde mig over, at jubilæumsnummeret  er fyldt til randen med 
gode indlæg.
Tak til alle jer, der igennem de næsten 38 år har leveret en masse 
gode indlæg.
Tak til alle annoncørerne, hvoraf nogle har været med i alle årene.
Endelig tak til jer, der nu sidder med bladet i hånden og derved  viser 
interesse for Kvartetten og er med til at understrege, at der fortsat er 
behov for et blad, der informerer om, hvad der sker og ikke mindst 
om, hvad der skal ske.
      
Red.
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Larsens
Plads

Nyt initiativ
For 20 år siden så Skensved-hallen dagens 
lys. Gennem alle disse år har hallen dannet 
rammen om et helt fantastisk idrætsliv i 
vores dejlige by.
Det gør den stadig.

Men nu må tiden være inde til, at alle 
idrætsforeningens aktiviteter samles et 
sted. I tyve år har vores højst rangerende 
afdeling – bordtennisafdelingen – udøvet 
deres aktivitet på Højelse skole. Kun på 
grund af velvillig dispensation fra bord-
tennisunionens side har det kunnet lade 
sig gøre.

Når skolen har et arrangement skal idræts-
foreningen trække sig for - som det hed-
der – skolens primære formål. – Det har 
betydet flytning af mange kampe i årenes 
løb. – Det er urimelige vilkår.

Det samme gælder vores meget aktive 
gymnastikafdeling. Her er flere hold hen-
vist til at udøve deres sport på skolen – 
bl.a. det meget populære herre-hold under 
ledelse af Peter Metz.

Alt dette kunne løses ved en udvidelse af 
Skensvedhallen således, at vores idræts-
aktiviteter kan afvikles under samme tag. 
I min beretning ved vores nyligt afholdte 
hovedgeneralforsamling fremhævede jeg, 
at også to andre organisationer i vores by 
har behov for lokaler.

Skensved Pensionistforening har behov 
for at få lokaler, hvor medlemmerne kan 
mødes hver dag – med muligheder for, 
at udøve mange aktiviteter.  – Det skulle 

glæde mig, hvis vi på den måde kan sige 
tak til pensionistforeningen for det store 
arbejde de gør for idrætsforeningen ved 
afholdelse af den årlige indsamling til Ris-
højhallens loppemarked – samt den store 
hjælp der ydes i hallens cafeteria. –Her har 
vi et unikt eksempel på, at ældre hjælper 
de unge mennesker. Hvor mange steder 
sker det?

Herudover har vi i vores by en organisa-
tion – Familie og Samfund – der via deres 
store arbejde afholder mange arrangemen-
ter bl.a. foredrag.

Også her er man afhængig af, at der ikke 
sker aflysning af arrangementer på grund 
af at der sker skoleaktiviteter.  

SÅ DERFOR

Lad os samles om, at vi får lavet en udvi-
delse af Skensvedhallen. Vi får dermed et 
sted, hvor vi får givet mulighed for, at alle 
idrætsaktiviteter kan udøves hver dag på 
samme sted – og at Familie- og Samfund 
kan afholde deres foredrag uden at skulle 
aflyse med få dages varsel. 

Lad os nu komme i gang.

Erling Larsen

SUS flagene

henvendelse
Dirck Jensen, tlf. 5616 9522
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Indsamling
til 

loppe-
markedet

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 af hentet 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

Husk, der modtages 
ikke gulvtæpper, dæk, 

hårde hvidevarer 
(dog undtaget små 

bordovne, mikroovne 
og bordkomfur), EDB 

udstyr og industri-
skriveborde (dem med 

metalunderstel).

Jersie Autolakering
v/ Jack Hansen

Tlf. 56 16 95 13
Hjørnegårdsvej 11 . 4623 Ll. Skensved

Tandlægerne i Ll. Skensved
Østergade 36 

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

v/ Kenneth Hansen
Hovedgaden 9 • 4623 Ll. Skensved

Tlf. 56 16 71 16

Vi holder Danmark i god form

BERTELSEN SPORT
BROGADE 7 •  ☎ 56 65 25 00  KØGE

Formandens beretning på hovedgeneral-
forsamlingen den 11. marts 2011

På sidste års hovedgeneralforsamling ind-
ledte jeg med at omtale gymnastikafslut-
ningen i Skensvedhallen.
I år vil jeg omtale afdelingens 110 års jubi-
læum, hvor afdelingens unge mennesker 
gav en virkelig flot opvisning.

Jeg havde ved den lejlighed den store 
glæde, efter indstilling fra gymnastikafde-
lingen, at kunne udnævnte Mogens Jensen 
til æresmedlem.  Mogens har i mange år 
gjort et fantastisk stort arbejde både som 
leder og træner og bestyrelsesmedlem i 
afdelingen. Igen i dag vil jeg sige et stort 
tillykke.

Det er dog ikke slut med hædersbevis-
ningerne til personer, der har sin gang i 
gymnastikafdelingen. I sidste uge blev 
Peter Metz begunstiget med Rishøj Idræts-
centers lederpokal – en pokal der hvert år 
uddeles til en person, der gennem en år-
række har gjort et stort arbejde for idrætten 
i Køge Nord.

Peter har været formand for gymnastikaf-
delingen og Peter er leder for flere forskel-
lige hold ( bl.a. herreholdet – hvor jeg har 
forstået, at det sociale er i endog meget høj 
kurs ).  Desuden er Peter leder af en bod 
i Rishøjhallens loppemarked. Du gør et 
fantastisk uegennyttigt arbejde. Tillykke 
med prisen.

Men det er ikke kun i gymnastikafde-
lingen, at ildsjælene findes. Jeg har den 
store glæde – på min gang i de forskellige 
afdelinger – at kunne konstatere, at ved 

generalforsamlingerne, er der medlemmer 
der stiller sig til rådighed til bestyrelses-
poster. Det vil sige, at kontinuiteten er 
der, og man kan hele tiden rekruttere, når 
andre stopper.

Det betyder også – for mig at se – at triv-
selen er stor i afdelingerne. Man har sim-
pelthen en lyst til at gøre et stykke arbejde 
for fællesskabet.

Udvidelse af Sken-
sved hallen 
Endnu en gang vil jeg plædere for en ud-
videlse af Skensvedhallen.
Jeg ser Skensvedhallen som det naturli-
ge midtpunkt i vores lokalsamfund. Og 
det viser sig til stadighed, at vi mangler 
gulvplads. Lad mig minde om, at vi har 
en bordtennisafdeling der altid har måttet 
afvikle deres aktivitet på Højelse skole ( en 
afdeling der spiller på højt niveau – og som 
også kræver stor plads ). Det er kun fordi 
bordtennisunionen velvilligt giver dispen-
sation år efter år, at dette kan lade sig gøre. 
De burde naturligt spille i hallen.

Flere gymnastikhold må også afvikle deres 
aktiviteter på Højelse skole.  Når aktiviteter 
afvikles på skolen, skal man rykke for sko-
lens aktiviteter. Det vil sige, at hvis der er 
forældrearrangementer eller andet, så må 
man aflyse de idrætslige aktiviteter. Det er 
uacceptable forhold at byde os.

Samtidig har vi i vores område 2 meget 
aktive foreninger, der overhovedet ikke 
har deres egne lokaler. Jeg tænker her på 
FAMILIE OG SAMFUND og Skensved 
Pensionistforening.
Jeg vil opfordre til, at vi tager kontakt til 
disse to parter og får indledt nogle drøf-
telser om, hvordan vi får lagt pres på de 
bevilgende myndigheder med henblik 

Hovedgeneral- 
forsamling
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på at få bedre mulighed for, at de tre for-
eninger kan udøve deres aktiviteter meget 
bedre end nu.

En vigtig brik i puslespillet for, at en udvi-
delse af Skensvedhallen kan lykkes er, at 
vores repræsentation i bestyrelsen i Rishøj 
Idrætscenter er intakt. – Det er derfor en 
glæde for mig, at kunne konstatere, at det 
er lykkedes, at formå Andreas Nielsen til, 
at tage en ny 2 års periode.

Loppemarked
I 2010 blev afviklingen af Rishøjhallens 
Loppemarked endnu en gang en succes. 
Jeg kan ikke nok rose det store arbejde, der 
gøres fra afdelingernes side. Det være sig 
ved årsindsamlingen – ved indsamlingen 
i week-enden op til loppemarkedet – el-
ler ved afviklingen af salget. En stor ros 
skal også lyde til formanden for Skensved 
Pensionistforening Vita Kristoffersen, der i 
mange år har ”styret” indsamlingsholdene, 
der samler ind hver uge.

Kvartetten
Vores idrætsforening har været så privile-
geret, at vi i mange år har fået udgivet fores 
klubblad Kvartetten i en meget flot udform-
ning. Bladets redaktør har i alle årene været 
Ole Wodstrup. ( Det er 38. årgang i år  der 
udgives – fantastisk arbejde ).

Bladets layout udføres nu af en af idræts-
foreningens medlemmer Thomas Schrøder. 
Velkommen i arbejdet. Tomna Sats, der i 
mange år har udført layout arbejdet, skal 
have en stor tak for veludført arbejde.
Men yderligere en person skal have ros 
for sit store arbejde gennem årene. – Nem-
lig Peter Nielsen. Peter, du har med dit 
”klippe/klistre arbejde” i forbindelse med 
fremstillingen af Kvartetten gjort et uvur-
derligt arbejde.

Hvad gør Peter så, når det ikke længere er 
arbejdet med udformningen af klubbladet 
der skal udfylde fritiden. – Jo Peter er for 
nylig blevet valgt som ny som formand 
for badmintonafdelingen. – Velkommen 
tilbage på den post.

Samarbejde
Jeg vil gerne rette en stor tak til Skensved 
Erhvervsklub – og til Skensved Ungdoms 
Støtteforening ( SUS ) for et godt samar-
bejde i årets løb. Tak for jeres støtte.

Afslutningsvis vil jeg gerne rette en tak til 
alle, der gør et arbejde for vores forening – 
herunder personalet i Rishøjhallen. 
En særlig tak til mine kolleger i hoved-
bestyrelsen for et godt og konstruktivt 
samarbejde i det forløbne år.

Referat fra hoved- 
generalforsamlingen 
den 11.marts 2011
Formanden bød de fremmødte velkom-
men, hvorefter man overgik til valg af 
stemmetællere, som blev Peter Metz og 
Peter Nielsen. 
Valg af dirigent blev efter bestyrelsens 
indstilling Ole Wodstrup, som konstate-
rede at indkaldelsen var sket lovligt og 
rettidigt. Ordet blev herefter overdraget 
til formanden, som kunne fortælle om 
gymnastikafdelingens flotte 110 års jubi-
læum og udnævnelsen af Mogens Jensen 
til æresmedlem,samt lederpokalen (RIC) 
til Peter Metz. Endvidere at der stadig 
manglende gulvplads i hallen og bordten-
nis der år efter år lever med dispensation 
for at kunne dyrke idræt på HøjeIse skole. 
Og problematikken med manglende loka-
ler til Familie & Samfund samt Skensved 
pensionistforening. Derfor gælder det om, 
at indflydelsen bliver styrket gennem vor 

repræsentation i RIC, hvor Andreas har 
indvilget i at tage endnu 2 år. Igen stor 
succes med loppemarkedet og vort klub-
blad har fået ny hjælp til layout arbejdet 
idet Thomas Schrøder har overtaget Peters 
arbejde, da han nu igen er blevet formand 
i badmintonafdelingen. Formandens be-
retning herefter godkendt. Regnskab og 
budget blev fremlagt af Chritian Danielsen 
til godkendelse. Godkendt. Ingen forslag 
fremsendt. Der var nyvalg til posten som 
kasserer da Torben Høyer måtte stoppe 
på grund af arbejde i udlandet. Valgt blev 
Laila Jeppesen. Genvalg af revisor Chri-
stian Danielsen og Morten Rasmussen 
som revisorsuppleant. Under eventuelt 
fik formanden (DL)for SUS ordet og kunne 
fortælle, at overskuddet ville blive fordelt 
ligeligt med 10.000 kr. Kunne ønske sig 
bedre opbakning fra idrætsforeningen. 
PM bad om opbakning det betød meget 
for lokalsamfundet. DL oplyste at over 200 
personer giver arrangementet overskud. 

Preben

Peter Metz kåret som 
årets leder
På Rishøj Idrætscenters årlige repræsen-
tantskabsmøde den 2. marts blev årets 
leder kåret.

Peter Metz fra Skensved IF Gymnastik 
afdeling blev kåret som årets leder.
Formanden Bjørn Jørgensen begrundede 
valget af Peter således :
Peter har i mange, mange år været invol-
veret i Skensved  IF på mange forskellige 
niveauer.

Peter er i øjeblikket instruktør for herre-
holdet, som ikke tegner mindre end 28 
deltagere, hvilket vi synes er et flot antal 
i betragtning af afdelingens størrelse. Nye 
gymnaster kommer hurtigt til at føle sig 
hjemme på holdet, da Peter er meget op-
mærksom på, at alle på holdet får noget 
ud af timen og at niveauet kan tilpasses 
den enkelte persons gymnastiske evner.
På dette hold er det ikke kun de ugentlige 
gymnastik aftener, som trækker herrer til, 
men også den traditionelle efterårsaften, 
hvor stort set hele holdet cykler til Køge 
og spiser stegt flæsk og persillesovs - og 
selvfølgelig også cykler hjem igen - om 
ikke andet så for motionens og samværets 
skyld. Derudover er der også bøf-aften i 
slutningen af vinteren, hvor holdet laver 
en rigtig herre-bøf med store bøffer og 
masser af sovs.

Der er slet ingen tvivl om, at både gym-
nastikken og det sociale samvær sættes 
meget højt på dette hold, og flere af gym-
nasterne har gået på herreholdet i rigtigt 
mange år.
Peter er også foregangsmand på det nyligt 
opstartede Boot.camp hold, som Peter fik 
inspiration til efter en enkelt lektion på et 
inspirationskursus i Herning for to år si-

Årets leder

Pokalen overrækkes til Peter af formanden Bjørn 
Jørgensen.
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den. Vi er sikre på, at med Peter som leder, 
er det et hold, som er kommet for at blive.
Peter har ydermere gennem årene været 
bestyrelsesmedlem og formand for Sken-
sved Gymnastikafdeling. Han er en af dem, 
som lægger mange timers frivilligt arbejde, 
også i forbindelse med hans deltagelse i 
Rishøjhallens loppemarked.
Peter er en af de personer, som med sin 
positive indstilling gør, at man bliver i 
godt humør af at være sammen med ham 
og for Peter findes der ikke problemer, 
men opgaver der skal løses.
Derfor var der ingen tvivl  da udvalget i 
år skulle indstille årets leder. 
Sammen med rosende ord, en stor buket 
blomster fulgte også en check på kr. 2000,00
udstedt af NORDEA FONDEN.
Stort tillykke til Peter.

Siden sidste gang er der også sket en del i 
fodboldafdelingen. Sæsonen er startet for 
stort set alle holdene. Første hold, som var 
i aktion, var seniorholdet. Holdet kvalifi-
cerede sig jo i ganske overbevisende stil 
til serie 4B, hvor der spilles om en plads 
i den “Rigtige” serie 4. Derudover er hol-
det tilmeldt DBU`s U/21 turnering men 
på grund af holdtrækninger er værdien 
af den deltagelse ikke det, som klubben 
havde håbet på. 2  ud af 4 hold har trukket 
sig, så turneringen spilles så med 2 kampe 
imod Solrød FC, hvoraf den første blev 
tabt med 5-1.
I serie 4B har man tabt de 2 første kampe 
men fik vendt billede skærtorsdag, hvor 
Nordstevns blev sendt hjem med et 4-2 
nederlag. Målet for foråret er stadig en 
oprykning til serie 4 og mon ikke det kan 

lade sig gøre hvis holdet formår at holde 
fokus i resten af foråret.

Vores talentfulde U/11 hold har haft en helt 
utrolig indendørssæson, som kulminerede 
med at man vandt C-træf under DGI, så 
holdet kan nu kalde sig for Sjællandsme-
ster under DGI for række C hold. Jeg kan 
kun rose holdet for den flotte præstation.
Foråret skal bruges til at holde den flotte 
1.plads, som giver adgang til landsmester-
skabet i Slesvig IF.

Det nye pigehold ( årgang 02/01/00) skal 
her i foråret forsøge sig i 5-mands turne-
ringen under SBU. Første stævner skal af-
vikles i Næstved, så både spillere, forældre 
og ikke mindst træneren er meget spændt 
på, hvordan det vil gå det nye pigehold.
 
De helt små poder ( årgang 04/05/06) 
er lige startet på udendørssæsonen, men 
mangler desværre en ny træner, da den 
gamle ikke kan fortsætte på grund af nyt 
arbejde. Så skulle der blandt læserne være 
en, som skulle have tid og lyst til træne 
disse små poder, hører klubben meget 
gerne fra dig.
 
Klubbens veteranhold, som i mange år har 
spillet i klubben, har valgt ikke at deltage 
i nogen turneringer i år. Men træningen 
foregår stadig hver søndag og som noget 
helt nyt også om onsdagen, så skulle du 
have lyst til lidt fodbold og socialt samvær, 
så kom ned og vær med.
 
Old-boys holdet har som resten af klub-
bens hold, der er med i DGI´s turnering 
været hårdt ramt af holdtrækninger. Det 
betød, at DGI Roskilde forsøgte sig med at 
slå turneringen sammen med tilsvarende 
række under DGI Vestsjælland. Umid-
delbart var det ikke en succes. Som spiller 
på oldboysholdet går det mere ud på lidt 

hyggebold og så er en tur til Fuglebjerg og 
lignende ikke lige sagen.
Så de hold i klubben, som er tilmeldt turne-
ringen under DGI, går alle med overvejelse 
om at finde andre turneringer at deltage i.
 Derudover har klubben brugt vinteren og 
det tidlige forår til at få opfrisket klubhu-
set med en gang maling. Huset trænger i 
den grad til at blive “Shinet” op , så det 
igen kan bruges som klubhus. I den for-
bindelse vil jeg meget gerne slå et slag for 
det frivillige arbejde, som ALLE klubber 
har brug for.

Det kan ikke være rigtigt, at det kun er de 
samme 4-5 stykker, som skal lave det hele 
i klubben. Alle vil gerne have de bedste 
forhold, men kun få vil deltage i den smule 
arbejde, der trods alt vil være, hvis alle 
tog del i det. Dette gælder både i forbin-
delse med færdiggørelse af klubhuset, men 
også omkring halvagter og indsamling til  
loppemarked. 

Der er flere som har foreslået, at vi “drop-
per” de ting som giver penge til klubben, 
mod at vi “bare” kan hæve kontingentet 
tilsvarende. men det er sjovt nok præcis 
de samme folk, som stadig skylder i kon-
tingent, her 3 måneder efter det skulle 
være betalt. 
Kan/vil man ikke betale kontingent for-
svinder de små foreninger og klubber. og 

hvad skal vi så tilbyde dem som gerne vil 
dyrke idræt???
Til sidst kan jeg fortælle, at klubben d 13/3 
blev netværksklub under HB Køge. Som 
formand har jeg stor tiltro til, at dette sam-
arbejde kan give klubben det skub som 
man har ventet på i mange år. Et af tilbu-
dene fra HB Køge er, at alle ungdomsspil-
lere får gratis adgang til HB Køge`s hjem-
mekampe, samt at ungdomsholdene kan 
komme til at spille forkamp til en kamp i 
enten 1.division eller superligaen. 

Med ønske om et rigtig varmt og solrigt 
forår til alle i og omkring Skensved IF.

Jens Molen
Formand Skensved IF Fodbold. 

Her er lidt fra håndboldafdelingen.
Nu er sommeren startet og det betyder at 
håndbolden holder pause. Det sluttede 
godt for de 3 hold vi har, i hvert fald for 
damer og oldgirls, som sluttede i toppen af 
deres rækker. Herrerne sluttede i bunden 
af deres række, men havde en sjov sæson 
alligevel med masser af godt sammenhold. 
Vi starter op igen først i august og vi træner 
tirsdag 18.30 (damer/oldgirls) Herrerne 
træner 20.30.

Når nu holdboldsæsonen er sluttet, vil jeg 
gerne takke alle medlemmerne i klubben 
for deltagelse i det forskellige klubarbejde, 
der er bl.a. cafeteria tjans, indsamling til 
Rishøj loppemarked, dommerbord mm.
Jeg glæder mig til, at vi starter op igen, ha' 
en rigtig god sommer.

Hilsen Thomas

Nyt fra 
fodboldafdelingen

Håndbold
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HJÆLP vi mangler ungdomstrænere til 
begge vores ungdomshold i den kommen-
de sæson. Både Fie og Ronnie har desværre 
meddelt, at de stopper deres store arbejde 
med at træne vores ungdomsspillere. De er 
begge flyttet langt væk fra Skensved og har 
derfor ikke mere mulighed for at træne de 
unge mere. Derfor står vi nu i afdelingen 
med et meget stort problem, vi mangler 2 
til 4 nye trænere. 
Som mange sikkert ved, er det ikke let 
for en lille klub som vores at finde nye 
trænere, men skulle der være nogen in-
teresserede voksne lokalt, der har lyst, 
så skal de være mere end velkomne til at 
kontakte mig(se side 2 i Kvartetten). Det 
drejer sig om begynderne, dvs. dem fra 6 
til 9 år, som træner torsdag fra kl. 17 til 18 
og så de mere øvede, dem fra 10 til 18 år, 
som ligeledes træner torsdag, fra kl. 18 
til 19. I værste fald bliver vi så nød til at 
lukke ned for ungdoms afdelingen, som 
i dag ellers er meget velfungerende med 
ca. 45 unge spillere.
Vi har et fint samarbejde med DGI badmin-
ton, som tilbyder trænerkurser og meget 
andet, så hvis du skulle have lyst, men 
ikke har nogen trænererfaring, skal du 
ikke holde dig tilbage; der er masser af mu-
ligheder. Håber at høre fra nogen lokale, 
der er interesserede hurtigst muligt, ellers 
har vi et kæmpe stort problem i Skensved 
badminton.

Peter

Landsmesterterskaber 
i badminton 2011
Lørdag d. 12 marts 2011 drog 57 glade U15 
badmintonspillere + 5 ledere afsted i bus 

fra DGI Roskilde mod LM i Fredericia.
Efter indkvartering i gymnastiksal på sko-
le blev vi kørt ud til en af de mange haller, 
hvor kampene skulle foregå. Jeg fulgte 
kampene i U15 C (4 piger og 7 drenge fra 
Roskilde) Der var fælles aftensmad i en 
af Fredericia-hallerne, derefter fri aften-
badminton.

Søndag var der vækning kl. 05.30. Efter 
morgenmad var der kvartfinaler/finaler 
i single, derefter afvikledes doublerne.
Da bussen ved 17-tiden atter satte kurs 
mod Roskilde, var det med en del medaljer 
i bagagen.

Henrik K. Leth
Forælder, med som leder

Årets badminton spiller.
Efter et par års fravær, er Årets badmin-
tonspiller genfødt. Det er 100% forman-
den, der vælger spilleren. Kriterierne får 
at komme i betragtning er følgende : har 
gjort noget ekstra for klubben, har gjort det 
sjovere at spille badminton, har gjort de an-
dre spillere bedre og selvfølgelig deltaget i 
afslutningsfesten efter klubmesterskabet.
Den spiller jeg har valgt i år, har gjort 
mange glade, specielt dem der har spillet 
onsdag mellem kl. 19 og 20. Han har også 
gjort sit til, at cafeteriaet igen får overskud 
og kun 2-3 gange har han ikke holdt åben 
på hele sæsonen.
Under stor jubel ved afslutningsfesten, fik 
årets spiller, måske lidt overrasket, over-
rakt en flot buket blomster med bånd, ven-
ligt sponsoreret af ”Den Gamle Smedje”, 
og årets spiller 2011 er Michael Nielsen 
også kendt som Nølle, stort tillykke og 
tak for indsatsen, vi håber du forsætter 
næste sæson.

Peter

Klubmesterskabet.
Lørdag d. 26. marts afholdte vi sæsonens 
klubmesterskab. 23 medlemmer havde 
tilmeldt sig i 5 rækker og det blev til 30 
kampe i alt. Vi havde mange godt, vel-
spillet og tætte kampe, og heldigvis uden 
skader og hvis jeg skal nævne en kamp, 
så bliver det herredoublen mellem Helge/
Nicklas og John/Nølle som trak ud, efter-
følgende har jeg hørt, at den blev afgjort, 
bedst af 3 kampe, hvor John/Nølle vandt, 
dejligt at formen er i top sidst på sæsonen. 
Vi sluttede omkring kl. 16 og så var det 
til til en kold kylle kylle, samt præmie 
overrækkelse til de vindere, der ikke kom 
om aftenen.

Her kommer resultatet af dagens anstren-
gelserne: klubmester i Herresingle Nik-
las Laage Petersen, nr. 2 Mikael Laage 
Petersen, klubmester i damesingle Fie 
Kraa, nr. 2 Cecillie Larsen, klubmester i 
Herredouble Niklas L. Petersen/Danni 
Bensler,nr. 2 Michael Bo Hansen/Brian 
Höyer, klubmester i Damedouble Fie 
Kraa/Nina Jensen, nr. 2 Lene Klyver/
Winnie Rørbæk, klubmester i mix-double 
Nina Jensen/Mark Nielsen, nr. 2 Joan 
Nielsen/Niklas L. Petersen. Kæmpe til-
lykke til vinderne og kæmpe tak til alle 
der deltog og gjorde dagen festlig og for-
nøjelig for alle. Håber vi ses igen til næste 
sæson. Et specielt tillykke skal lyde til 
Nina, som vores ældste og stadig aktive 
spiller, med de 2 mesterskaber, i dame-
double og mixdouble. 

Som vi plejer, afholdes der altid afslut-
ningsfest om aftenen. Selv om vi kun blev 
19 til festen, havde vi en dejlig aften, med 
lækker mad fra Jersie forsamlingshus, som 
Lene havde arrangeret, præmie overræk-
kelse, kåring af årets spiller og Kæmpe 
lotteri med  60 præmier til 2 serier, og her 
en speciel tak til vores sponsorer, Netavent 

(rødvin), Erhvervsklubben (gavekort for 
1000 kr. købt hos de lokale), Milas Pizza 
(gavekort) og Tiller Sport i Køge (Yonex 
t-shirt, strømper, håndgreb). Joan vandt 
godt nok 7 ud af 8 flasker rødvin, med 
ellers tror jeg præmierne blev fordelt no-
genlunde omkring bordet. Det blev også 
til en eller to svingom, selv om benene var 
lidt trætte og alt i alt havde vi en dejlig 
dag/aften/nat. På bestyrelsens vegne vil 
jeg takke alle der deltog i mesterskabet og 
afslutningsfesten og ønske jer en dejlig 
sommer og så håber vi at se jer alle igen 
til næste sæson, der starter i august måned 
og forhåbentlig også en masse nye med-
lemmer, der har fået blod på tanden efter 
at have læst dette indslag. Der kommer i 
næste blad et mere deltaljeret indlæg om, 
hvad vi kan tilbyde i Skensved badminton.

I samarbejde med Hedehusene Gymnastik 
arrangerede Skensved Gymnastik for 3. år 
i træk en weekend-tur den 6.-7. november 
2010 for Juniorspring-gymnasterne til Vej-
strup Efterskole på Fyn.
Lørdag formiddag mødtes vi – 15 gym-
naster, 3 trænere og 2 hjælpere – ved 
Lokalbrugsen i Skensved, hvor vi skulle 
samles op af bussen med 40 gymnaster 
fra Hedehusene.
Turen til Fyn gik fint. Nogle fik spist hele 
weekendens ration af slik og selvfølgelig 
kom det uundgåelige spørgsmål ”Hvornår 
er vi der?” et par gange.
Men frem kom vi og blev hurtigt indkvar-
teret i klasselokaler. Inden vi gik til frokost, 
præsenterede efterskolens leder os for sko-
lens fantastiske springcenter og gav os lidt 
praktisk information.

Gymnastik-tur til 
Vejstrup.

Ungdoms-
badminton
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På trods af en dejlig frokost (stor ros til 
efterskolens køkken for god mad både 
lørdag og søndag) så trak springcenter 
alligevel mere i alle.
Dagens træning blev indledt med opvarm-
ning i den tilstødende hal. Tre af de unge 
trænere fra Hedehusene stod for opvarm-
ningen. Og der kom både sved på panden 
og smil på læben hos alle gymnasterne. Der 
var bl.a. samarbejdsøvelser på tværs af de 
to gymnastikforeninger, der var fysiske 
hårde øvelser, der blev trukket gulerødder, 
fundet guld og meget mere. 
Og så var det endelig tid til at slå sig løs i 
springcentret. Gymnasterne blev inddelt 
i 4 grupper, der svarede til deres alder og 
niveau. 
Hver gruppe trænede på forskellige baner 
og skiftede løbende i mellem banerne.
I springcentret var der en fasttrack-bane, 
der var bygget ned i gulvet, to andre spring-
baner, som kunne rykkes rundt i spring-
centret, der var fire store springmadrasser, 
som kunne hæves fra gulvhøjde og op til 
omkring 2 meters højde, der var fire stor-

trampoliner bygget ned i gulvet og endelig 
var der en ”pommesfrites”-grav, som nok 
var weekendens mest populære aktivitet.
På væggen var der ophængt fire fladskær-
me, som med en lille tidsforskydning viste 
den enkelte gymnasts spring på stortram-
polinerne, så gymnasten kunne nå derhen 
og se sig selv springe. Fantastisk.
Af og til kunne man fra springcentrets 
hjørne høre en skibsklokke ringe. Når en 
gymnast udførte et nyt spring korrekt for 
første gang, så måtte han/hun ringe med 
klokken. Som belønning fik man så en 
klapsalve fra alle de øvrige gymnaster.
Der var fuld knald på i springcentret resten 
af lørdagen kun afbrudt af eftermiddags-
frugt/boller, aftensmad og en gå-tur i den 
stjerneklare aften.
Omkring kl. 21 var det tid til et bad og 
bagefter var der kage og hygge resten af 
aftenen, men mange af gymnasterne ville 
efterfølgende tilbage til springcentret og 
klokken var over 23 inden vi lukkede helt 
for dagens springgymnastik.
Lørdag aften sluttede af i det klasselo-
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kale, hvor man nu skulle sove – pigerne 
i et og drengene i et andet. Der var nogle 
enkelte, der ikke havde fået spist al deres 
slik, så det kunne de nyde nu. Engang efter 
midnat var ro hos pigerne og drengene 
fulgt – efter et par opfordringer - med lidt 
senere. Omkring klokken 2 var de sidste 
trænere rundt og slukke lys og lukke ned 
for denne dag.
Søndag var der morgenmad fra kl. 8 og til 
trods for, at alle var godt brugte og trætte 
efter lørdagens lange træning, så var vi i 
gang igen med opvarmning kl. 9.
Opvarmningen var knap så hektisk som 
dag før – de unge trænere fra Hedehusene, 
der havde overnattet i springcentret med 
de andre unge derfra, var lidt trætte og 
tunge i hovederne.
Det blev til en time eller halvanden med 
spring, hvor man lige kunne få finpudset 
det som man havde lært om lørdagen.
Kl. 11 var det tid til søndagens bad og så 
skulle vi pakke sammen og rydde op efter 
os i klasselokalerne. Efter en dejlig frokost 
blev bussen pakken og vi kørte hjemad 

mod Skensved og Hedehusene. En del af 
gymnasterne benyttede hjemturen til at 
indhente noget af nattens manglende søvn. 
Og mon ikke en enkelt eller to af trænerne 
også fik sig en lille lur.
Det var i hvert fald en dejlig tur fyldt med 
gode og positive gymnastikoplevelser.

Opvisning 2011
Foråret kom endeligt. En dejlig lun dag var 
det søndag d. 10/4, da vi skulle vise hvad 
vi har lavet hele den kolde vinter.
Var det varmt udenfor, steg graderne ef-
terhånden også i hallen, af anstrengelserne 
på gulvet, og af alle de ca. 250 tilskuer, som 
valgte at benytte denne solskinsdag, til at 
se deres familie og venner opvise.
For at starte bagfra, fik vi besøg af Ros-
kilde junior rep. Som sluttede opvisnin-
gen, og hold da op hvor de kunne det der 
gymnastik!!!
Man blev helt forpustet som tilskuer, af de-
res hurtige ”sceneskift”, og deres smukke 
rytmiske serier, og mega flotte spring.  OG 
så er det jo lidt sejt, at vi kan prale af, at to 
piger fra Skensved gymnastik, er repræ-
senteret på netop dette hold. 
Anne- Mette Rasmussen og Louise Jen-
sen, som har været hjælpetrænere i vores 
afdeling, et par år.
De kommer begge ud af ”gymnastik-fami-
lier” og har været gymnaster hos os, siden 
de var helt små.
Vi kan håbe, de en dag får mod på at 
springe ud i at være træner på deres eget 
hold..??
For vi kommer ikke udenom, at det i år 
også var lidt vemodigt! En del trænere 
og hjælpetrænere valgte at stoppe, for at 
lave noget andet.
Først stoppede han i bestyrelsen, nu stop-
per han desværre også som instruktør. Og 
minsandten om ikke også hans hustru, 
datter (og søn), gør det samme…
Det er ikke uden grund, at Mogens Jensen 

fik tildelt titlen som æresmedlem ved vores 
jubilæum i fjor.
Han er en ildsjæl. Han har i mange hense-
ende været Skensved gymnastik udadtil, 
når han år efter år har været til opvisning 
med springhold rundt omkring på sjælland. 
Og Hanne Jensen har i lige stor grad været 
medvirkende til at give et idrætstilbud for 
børn i alle aldre. For en del år siden var 
det de helt små børn, og i de senere år har 
hun haft springtøserne.
Og bag enhver stor mand står bekendt en 
kvinde med støtte og hjælp, og en igennem 
flere år, beundringsværdig interesse, fra 
dem begge, for at give Skensveds børn og 
unge et tilbud om motion og bevægelse.
Den flotte ”udstilling” af holdtrøjer Mo-
gens hang op på bagtæppet, var kun et lille 
udsnit af de opvisningstrøjer Mogens har 
båret gennem de sidste mange år.  
Vi vil benytte lejligheden til her at ønske 
dem held og lykke fremover, I vil blive 
savnet.

Vi håber så at se dem på andre hold i de 
kommende sæsoner. 
Men nu må vi hellere starte fra starten. 
Boot-camp lagde ud med en hæsblæsende 
smagsprøve på, hvad de lavede der oppe 
på skolen, hver torsdag.
Så kom holdene ellers på en efter en hele 
eftermiddagen. 
Flotte spring fra springholdene, sjove 
indslag fra børneholdene, med både red-
skabsbaner, småredskaber, sjippetov i flotte 
anderledes opvisninger.
Et farvel, og mange tak, til krudtugle med-
træner Helle, der stopper fra denne sæson. 
Monika fortsætter alene til næste sæson.
Yndefuld motion af både seniorer og da-
merne. Med Gurli og Kirsten ved roret, i 
et lidt zumba- inspireret indslag. Kirsten 
har også valgt at stoppe, da Dameholdet 
stopper, og der skal findes på et nyt tiltag 
til næste sæson. Vi takker hende meget 
for hendes tid i afdelingen. Det har været 
dejlig, at hun har haft tid i sin travle ka-
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lender, til at ”dele-træne” damerne sam-
men med Gurli, som heldigvis fortsætter 
med at træne seniorerne,( der ville lyde 
et ramaskrig, hvis det ikke var tilfældet!!) 
Dagen fortsatte med ”modne” MODIGE 
damer, på latin fitness, og step holdene. 
Der blev svunget med hofterne, til tidens 
toner, og grinet bag tæppet bagefter, for 
på trods af få fodfejl, så det da ret godt 
ud eller hvad???
Et meget stort Herrehold svingede armene, 
og brillerede med boldene i en flot opvis-
ning af gymnastik ”uden recept” (der er 
få ledige pladser til næste sæson).
Alt i alt en dejlig, men hård dag, med en 
vifte af oplevelser for øjet.
Bestyrelsen takker alle for en god sæson.
Gro ikke fast i sofaen….kom og vær med 
i vores nye sæson  11/12.

Lene Metz

Mandag den 7/3-2011 kl.20.00 blev der 
i aulaen på Højelse Skole holdt general-
forsamling i Skensved I.F. Bordtennisaf-
deling .
I generalforsamlingen deltog 10 af bordten-
nisafdelingens medlemmer samt forman-
den for hovedbestyrelsen Erling Larsen.
Generalforsamlingen fulgte den alminde-
lige dagsorden for generalforsamlinger: 
Valg af stemmetæller, valg af dirigent, 
formandens beretning, fremlæggelse af 
regnskab, Indkomne forslag, valg til be-
styrelsen og eventuelt.
Under formandens beretning orienterede 
Brian Ganzhorn specielt om Skensveds 
succes i ØBTU’s holdturnering og det 
sandsynlige avancement for 1. holdet til 
Østdanmarksserien.  Holdturneringen og 

deltagelse i stævner og mesterskaber er 
omtalt  andre steder  i dette nummer af 
Kvartetten. Derudover orienterede Brian 
bl.a. også om sin deltagelse ved VM for 
veteraner i Kina; her  vandt Brian sam-
men med en finsk makker taberrækken i 
veteran 40 års rækken. Næste bordtennis 
VM for veteraner  afholdes i Stokholm 
juni 2012 og her vil flere af Skensveds  ve-
teranspillere deltage. Under ”indkomne 
forslag” var der flertal for kontingentfri-
hed for bestyrelsesmedlemmer for deres 
indsats.  Under ”valg til bestyrelsen” blev 
kasserer Jens Jørn Kristoffersen valgt for 
en ny periode på to år. Ud over Jens Jørn 
Kristoffersen består  den nuværende be-
styrelse  af  formand Brian Ganzhorn  samt 
Jørn Mogensen og Harry Lauersen. Under 
”eventuelt” var der enighed om en højere 
prioritering af klubmesterskaberne; med 
bl.a. mere end en række.

GJ

DGI Landsmesterskaber
DGI Landsmesterskaber i Bordtennis i 
Fuglsøcentret 18.-20 marts 2011

Igen i år afholdt DGI Bordtennis landsme-
sterskaber for senior, oldboys og veteraner 
og Skensved stillede som sædvanligt op, 
denne gang i skikkelse af Roald Ganzhorn, 
Dennis Oreskov og Brian Ganzhorn,  fak-
tisk var det 14. år i træk at Brian var med 
til Landsmesterskaberne, trofast deltager 
siden Silkeborg 1998… Som altid var der 
ankomst fredag aften, men denne gang var 
der ikke noget stress på, da spillerne selv 
kørte til Fuglsø i bil og derfor selv kunne 
bestemme ankomsttidspunkt. Det betød 
at der lige var tid til en lille visit i den 
hyggelige Ebeltoft by, hvor spillerne lige 
fik handlet lidt og fik lidt at spise inden 
aftenens kampe, normalt har man kun lige 
5 minutter på værelset, før man skal spille, 
når vi kører med bussen derover.

OldboysA/VeteranA
Fredag aften stod den på double i de for-
skellige aldersklasser, Roald havde fået 
Gunnar Storm/Esrum som makker igen og 
det skulle vise sig at blive en god kombina-
tion. Parret blev landsmestre i OldboysA/
VeteranA double efter sejre mod Remy 
Korsgård/Kurt Olesen (begge Rønne IK/
Bornholm) samt mod Jimmy Amdisen/
Hans E. Sørensen begge ÅBV1986. Ikke så 
dårligt af parret, da begge modstanderpar 
spiller for spiller rent ratingmæssigt lig-
ger højere end Gunnar og Roald, men det 
er som sagt evnen til at spille sammen i 
double der tæller og her var Gunnar og 
Roald flyvende og knuste al modstand.

Herre klasse 2 double
I herre klasse 2 double var Dennis og Brian 
i en på papiret overkommelig pulje, men 
som altid fristes man næsten til at sige, 
så havde parret svært ved at komme i 
gang og tabte således den første kamp 
mod Erling Nielsen/Torben Ryttersgaard 
begge Slagelse, med 3-1. Men kommer så 
i gang i den anden kamp, her bliver Jes-
per Haarkjær/Alan Værum, begge Esrum 
BTK, sikkert besejret med 3-0. Den næste 
kamp skal vindes for at parret kan gå vi-
dere fra puljen og det bliver den også, 
Tim Duholm og Peter A. Jørgensen/Fåre-
vejle får ikke et ben til jorden eller et bat 
til bordet, Dennis og Brian vinder igen 
sikkert 3-0 og er i semifinalen. Den stod 
mod Jonas Bo-Mansen/KFUM´s IF og 
hans makker Mikael Nyeng/B75, nu var 
Dennis og Brian ved at være varme kl. 23 
fredag aften og de vinder 3-1 og er klar til 
finalen. Skensved starter som lyn og tor-
den mod Mike Hemmingsen/Max Seeger, 
begge Alsted Fjenneslev, og bringer sig 
med forrygende spil foran 2-0 i sæt, men 
går herefter fuldstændigt i stå og smider 
de næste 2 sæt, så er modstanderne ved at 

lugte blod og det bliver et spændende 5. 
sæt med skiftende føringer, det bliver dog 
Mike og Max der trækker det længste strå 
med 11-9 i femte og dermed landsmestre, 
sølv til Skensved. Kl. 23.30 var det tid til 
mix-double, her spillede Brian sammen 
med Inger Gadegaard/Skovby og parret 
stillede op som forsvarende mestre, da 
de også vandt i 2010. Denne gang blev 
det ikke meget anderledes, i finalepuljen 
stod parret over for Erling Nielsen/Sla-
gelse og Anette Høxbro/Skive, kampen 
blev vundet sikkert 3-0, også det interne 
væddemål med Erling om øl blev vundet, 
det var han ikke helt tilfreds med. I den 
anden kamp ydede Christina Steen Zim-
mer Nyeng og hendes ægtefælle Mikael 
Nyeng noget mere modstand og tog sæt 
fra Inger og Brian, stærkt baghåndsspil 
af Inger sikrede dog at kampen endte 3-1 
til parret som fortjent blev landsmestre 
for andet år i træk. Derefter stod den på 
hygge hele natten på værelserne og det 
blev ud på de små timer før spillerne fik 
deres velfortjente søvn.

Old Boys A
Lørdag morgen var det tid til holdkampene 
i Old Boys A og her var Dennis og Brian i 
en finalepulje med 4 deltagere, første kamp 
var næsten et rent Skensved- og familie 
opgør mod Gunnar Storm/Esrum BTK 
og Roald Ganzhorn/Skensved, Dennis 
lægger ud med at besejre Roald 3-1 og 
Brian vinder sikkert 3-0 over Gunnar, som 
tidligere har voldt Brian store problemer, 
men ikke denne gang Doublen vindes også 
sikkert 3-1 og første sejr i puljen er hjemme, 
desværre blev det ikke til det store familie-
opgør mellem Roald og Brian denne gang. I 
næste kamp stod der Bornholm på menuen 
og det blev en ufatteligt spændende kamp. 
Dennis taber  første kamp 3-1 mod Kurt 
Olesen som var stærkt spillende den dag, 
Brian vinder med nød og næppe lige over 

General-
forsamling
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Remy Korsgård 3-2 i sæt og doublen bliver 
vundet i 5 sæt efter en spændende kamp, 
Bornholm ydede god modstand denne 
dag. 2-1 til Skensved efter doublen, før 
Brian skal møde Kurt Olesen, normalt ville 
det ikke være noget problem for Brian at 
slå Kurt, men han returnerede simpelthen 
alle Brian´s hårde slag og gjorde det svært 
for Brian at spille uden om ham. Første 
sæt endte 12-14, andet 15-13, tredje 11-13, 
fjerde 12-10 og i femte sæt var Brian nede 
med 6-10 og havde 4 matchbolde imod 
sig, kæmper sig op på 10-10 for igen at 
komme bagud 10-11, 11-12, 12-13 og slut-
ter så lidt heldigt med at vinde 15-13, stor 
kamp af både Kurt og Brian (som havde 
hele 9 matchbolde imod sig i alt), meget 
seværdig bordtennis 3-1 sejr til Skensved 
før den sidste kamp som stod mod Jim-
my Amdisen og Hans E. Sørensen, begge 
ÅBV1986, Brian lægger ud med at besejre 
Hans sikkert 3-0, men Dennis taber så til 
Jimmy med 3-2, doublen bliver vundet 
3-1 og så er det Brian´s tur til at møde 
Jimmy, som før har voldt store problemer 
for spillere som gerne vil angribe. Hans bat 
får simpelthen bolden til flyve underligt 
gennem luften, og kombineret med en god 
føling med bolden så er det mange bolde 
man får tilbage når man møder Jimmy. 
Eneste våben mod dette er at få Jimmy 
ud og løbe lidt bag bordet for så at slå til, 
når bolden kommer lidt højt tilbage. Dette 
gjorde Brian og vandt 3-1 over Jimmy. Den-
nis havde dog i kampen forinden vundet 
sikkert 3-0 over Hans E. Sørensen og sikret 
parret sejren i holdkampen. Igen 3-1 sejr til 
Skensved og et fortjent landsmesterskab 
for hold i Oldboys A til Dennis og Brian.

Old Boys A single
Efter frokosten var det så tid til singlerne i 
Old Boys A , Brian stillede op som forsva-
rende mester de sidste 5 år og på papiret så 
det hele lidt lettere ud for Brian end sidste 

år, da hverken Niels Ramberg, Morten Hyt-
ting eller Ronnie Teining var med denne 
gang. Men papir er en ting, og spillet en 
anden. Finalepuljen bestod af hele syv spil-
lere, så det var mange kampe, der skulle 
spilles før vinderen var fundet, Brian var 
allerede i den første kamp i problemer mod 
Mike Hemmingsen/Alsted Fjenneslev og 
vinder lidt heldigt med 11-8 i femte sæt. 
Allerede i næste kamp skulle Brian møde 
Kurt Olesen/Rønne IK Bornholm, som 
havde voldt Brian kæmpe problemer i 
holdkampen tidligere på dagen, men Kurt 
var lidt træt efter de mange kampe denne 
dag og Brian vinder 3-1. 2 sejre til Brian 
som så skulle møde Dennis Oreskov i et 
rent Skensved-opgør, Dennis slår tit Brian 
til træning og også i denne kamp går Den-
nis godt til den og bringer sig foran med 
2-1 i sæt, inden Brian tager sig sammen 
og får tvunget kampen ud i et femte sæt, 
og her vinder Brian 11-8, efter at Dennis 
har ydet virkelig god modstand. Fjerde 
kamp stod mod Remy Korsgård/Rønne 
IK Bornholm, godt nok har Brian aldrig 
tabt til Remy, men han er altid garant for 
god fight og når hans slag rammer, så er 
han ret uhyggelig at spille mod. Heldigvis 
for Brian rammer Remy ikke lige dagen og 
Brian vinder fortjent 3-1. 4-0 i sejre til Brian, 
som er godt på vej til at tage titlen for 6.! år 
i træk, der var dog lige et par forhindringer 
mere, da der stadig resterede 2 kampe, den 
første mod Peter A. Jørgensen/Fårevejle, 
en spiller Brian før har tabt til. Peter er 
ret dygtig til at stå helt inde ved bordet 
og simpelthen blokere sine modstandere 
ud af bordet, næsten ligegyldigt hvilken 
fart man sætter i bolden, så kommer den 
tilbage med samme fart, så mod Peter må 
man nogen gange ændre lidt på taktikken 
og spille anderledes end man plejer. Det 
gælder om at spille bolden hen hvor Peter 
ikke forventer den kommer, så kommer 
der altid nogle chancer til at afgøre bolden. 

Det gjorde Brian, godt nok efter en lidt 
sløv start og sikrede sig sejren med 3-2 
efter en spændende og velspillet kamp fra 
begge sider. Den sidste kamp på vej mod 
guldet var mod Mikael Nyeng/B75, også 
en spiller som Brian flere gange har haft 
store problemer med at slå. Således fører 
Nyeng i indbyrdes opgør over Brian, og 
har også spillet noget højere end Brian, 
nemlig i den tidligere 3.division den gang 
den eksisterede. Men Brian satte tingene på 
plads sent lørdag eftermiddag og vinder 
kampen med 3-1, heldigvis for Brian kom 
Nyeng´s frygtede baghånd aldrig helt op 
og køre og Brian kan efter 6 kampe og 
lige så mange sejre fortjent lade sig hylde 
som landsmester i Oldboys A 2011. Dennis 
vinder desværre kun 1 kamp i puljen (over 
Remy Korsgård Rønne IK Bornholm) og 
ryger uden for medaljestriden. Lidt ær-
gerligt da Dennis for kun 2 år siden vandt 
sølv efter at have spillet helt forrygende, 
men sådan gik det ikke i år.

Fest og hygge og der-
efter åben række.
Lørdag aften stod den så på fest og hygge 
og her var alle deltagere landsmestre, i 
hvert fald i at feste, og det blev sent lørdag 
nat, da der altid er et eller andet værelse 
man lige skal forbi, festen fortsætter altid 
på værelserne, med en masse hygge og 
lidt kortspil. Søndag morgen 09.00 var 
der så kaldt til åben række, både Dennis 
og Brian deltog her men begge blev slået 
ud i puljen og Brian kunne dermed ikke 
forsvare sit landsmesterskab fra året før. 
Det hårde program og ret mange kampe 
havde gjort sit til, at der ikke var mere i 
posen søndag morgen. Dog fik Dennis 
noget af en skalp, da han i sin pulje fik 
ram på Max Seeger/Alsted Fjenneslev, 
som normalt ligger flere hundrede pladser 
over Dennis på den danske rangliste, og 

samtidig hævn for nederlaget i double 
om fredagen. Igen en god medaljehøst 
af Skensved, 1xguld og 1xsølv til Dennis 
Oreskov, 1xguld til Roald Ganzhorn og 
3xguld og 1xsølv til Brian Ganzhorn. En 
god omgang frokost og så var det slut 
for denne gang, vi deltager også næste 
gang hvis det overhovedet bliver til noget, 
faldende tilmeldinger og heftigt stigende 
priser i Fuglsø-centret gør at der måske 
ikke bliver noget landsmesterskab næste 
år, mange spillere synes det er for dyrt at 
betale omkring 1.000,-  for 2 overnatninger 
og selv medbringe linned og håndklæder, 
især når man bliver sat 3 personer ind på 
et 2-mands værelse og en skal sove på 
en madras på gulvet i det i forvejen alt 
for lille værelse. Der må nytænkning til, 
kan være at man går tilbage til at afholde 
landsmesterskaberne på en skole som i 
de helt gamle dage, dette er heller ikke 
helt så dyrt som at bruge Fuglsø-centret, 
som jo også skal tjene penge til driften. 
Ligegyldigt hvad det bliver til, så deltager 
Skensved I.F. Bordtennis også næste gang

Formanden

Senior mesterskaber
ØM – ØBTU´s Senior mesterskaber i Fa-
rum Arena 12.-13. februar 2011

Her deltog Skensved I.F. Bordtennis med 
2 spillere, Dennis Oreskov og Brian Ganz-
horn. Begge spillere var med i flere rækker 
både lørdag og søndag.

Brian stillede op i 
klasse 1
Lørdag morgen stillede Brian op i klasse 
1, normalt er Brian klasse 2 spiller, men 
stiller op i klasse 1 for at få en omgang god 
træning mod lidt bedre modstandere, som 
alle rangerer noget højere på den danske 
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rangliste, Brian var kommet i en stærk 
pulje denne gang og fik kun en sejr ud af 4 
mulige. De første 3 kampe endte med hæ-
derlige nederlag til Per Rasmussen/Herlev 
1-3, til Thomas Lorentzen/Brønshøj 1-3 
og til Jan M. Sørensen/Amager 0-3. Men 
i den sidste kamp mod Esben S. Larsen/
Virum som normalt spiller i 2.division og 
vinder mange kampe der, så ville Brian 
have en skalp med hjem og det kom til at 
gå ud over Esben, som fik slemme slemme 
klø af Brian med cifrene 3-0, 11-9 11-5 11-3. 
I sidste sæt førte Brian endda 9-0, inden 
Esben kom på tavlen, inden han nærmest 
stortudende måtte sige tak for kampen 
til Brian, dog først efter at hans træner 
havde beordret ham tilbage og sige tak 
for kampen. Mærkeligt at man ikke lærer 
ungdomsspillere lidt takt og tone ved bor-
dene, idet Esben også i sine andre kampe i 
puljen havde opført sig mindre pænt over 
for sine modstandere samt slået til diverse 
bander med sit bat, hvilket også indbragte 
ham en advarsel fra overdommeren.  God 
skalp til Brian som lige hentede 22 point på 
ratinglisten, og god træning inden klasse 
2 skulle afvikles om søndagen.

Dennis i veteran A 50 år
Dennis Oreskov var også i kamp om lør-
dagen og stillede op i veteran A 50 år, 
dog blev det kun til en sejr over René 
Georgsen/Køge Bugt BTK (og tidligere 
Skensved-spiller), nederlag på 1-3 til Steen 
Erik Nielsen/Frederiksværk og i den sidste 
kamp i puljen taber Dennis med 2-3 i sæt 
mod den senere finaledeltager og sølvvin-
der i rækken Lars G. Hansen/Helsingør, 
stærkt af Dennis at yde så god modstand 
mod Lars, som spiller i 1. division til dag-
lig. Dennis var også sidste år tæt på at 
overraske mod Lars, og taber 11-9 i femte 
og afgørende sæt. Næste gang må være 
lykkens gang…

Dennis og Brian i 
klasse 1 double
Dennis og Brian stillede også op i klasse 
1 double, men måtte lade livet allerede 
i puljen, som bestod af tre hold, en sejr 
her havde ellers været nok, men første 
kamp mod Klas D. Nielsen og Jacob Lau-
sted, begge Amager, blev tabt 1-3 og så 
skulle der en sejr til i den anden kamp, 
som stod mod 2 ungdomsspillere, Lasse 
Haahr Petersen og Marcus Gøgsig, begge 
Brøndby. Dennis og Brian er godt med 
i kampen. Ungdomsspillere er normalt 
ikke særligt glade for at møde de (lidt) 
ældre spillere, der som regel spiller meget 
skævt, Dennis og Brian fører 2-1 i sæt og 
har styr på kampen, lige indtil en tvist med 
modstanderne om en ombold til dem, som 
aldrig skulle have været der, Dennis og 
Brian havde afgjort bolden lang tid før en 
anden bold hoppede ind på banen, men 
usportslige som de var, så forlangte de to 
unge, at bolden skulle spilles om. Dennis 
og Brian taber helt tråden, aldrig før havde 
de oplevet to så usportslige modstandere i 
alle henseender, de jublede over kant- og 
netbolde som aldrig set før, det gør man 
altså normalt ikke, og desværre fører det 
til et 2-3 nederlag til Dennis og Brian og 
ingen mulighed for videre avancement. 
Der var også flere andre situationer, hvor 
de unge påstod, at de ikke var klar til at 
modtage serven, efter de var blevet servet 
ud af bordet og havde taget efter bolden… 
Håber ikke det er sådan vores unge spil-
lere lærer af deres trænere at opføre sig 
ved bordene .

Brian i Oldboys A
Brian stillede også denne dag op i Oldboys 
A, men gjorde ikke meget væsen af sig i 
puljen. 3 nederlag og kun en sejr over Klas 
Dahlbæk Nielsen, Brian´s mangeårige rival 
og gode ven. 

Brian og Dennis i 
klasse 2
Søndag var det tid til at spille på ”normalt” 
niveau, nemlig klasse 2 og her gjorde Den-
nis det nærmest umulige, han gik videre 
fra puljen for første gang nogensinde og 
det endda i en ret stærkt besat pulje. da 
alle hans modstandere var langt højere 
rangeret på den danske rangliste. Første 
kamp mod Jacob Kofoed blev dog tabt 
med 1-3, men herefter så Dennis sig ikke 
tilbage og ”øksede” de næste kampe hjem, 
således måtte både Elvis Klica/Gladsaxe, 
Henrik Hansen/Helsingør og Brian Stonor 
Werner/Furesø alle strække våben mod 
Dennis, specielt i kampen mod Elvis Klica 
spillede Dennis noget af det bedste bord-
tennis i årevis og gik fortjent videre fra pul-
jen som toer. Det holdt dog kun lige til den 
første cup-kamp efter puljen, hvor Dennis 
måtte se sig besejret med 3-1 af den senere 
bronzevinder Stefan Ahlquist/Herlev. Ær-
gerligt, for det kunne være blevet til et rent 
Skensved-opgør mod Brian senere i cup-
kampene, Dennis og Brian stod til at skulle 

møde hinanden i en eventuel kvartfinale. 
Brian gjorde i sin pulje rent bord og fejede 
al modstand til side. Den på papiret værste 
modstander Simon Baadsgaard/AIF blev 
rundbarberet med 3-0, mens der var lidt 
problemer i kampen mod Kim Henriksen/
Svalebæk, kampen blev vundet 3-2 af Brian, 
også Poul S. Nørgaard/Virum samt Kasper 
S. Nielsen måtte lægge ryg til et svidende 
3-0 nederlag til Brian, som herefter var 
videre som sikker 1´er i puljen. Brian sad 
over i næste kamp og var så i 1/8-finalen 
mod Najim Pedersen/Amager, en spiller 
Brian har trænet med et par gange og før 
besejret, men Najim har i det sidste års tid 
forbedret sit spil væsentligt og bød på god 
modstand, Brian kunne dog efter en god 
kamp fra begge sider trække sig sejrrigt ud 
af duellen med 3-0 og sætcifrene 13-11, 12-
10 og 11-9, spændende kamp. I ¼-finalen 
stod Lars Hoffmann/B77 på den anden side 
af nettet. Lars var ikke helt tilfreds med at 
skulle møde Brian allerede, da de to har haft 
mange gode kampe, men aldrig med sejr 
til Lars. Lars havde i sin foregående kamp 
netop slået 2 ´eren fra Brian´s indledende 
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pulje, Simon Baadsgaard/AIF ud. Brian 
lægger ud mod Lars, som lyn og torden 
og vinder sikkert de første to sæt 11-8 og 
11-5, men Lars arbejder sig ind i kampen 
ved at angribe boldene i stedet for at spille 
defensivt, som han normalt gør og det giver 
ham de næste 2 sæt med cifrene 12-10 og 
11-8. Så var det op ad bakke for Brian i 5. 
sæt, men heldigvis for Brian havde Lars 
helt tabt pusten ved at angribe så meget og 
Brian fører 9-0, før Lars kommer på tavlen, 
sættet ender 11-3 til Brian og dermed sejr 
og en plads i semifinalen efter en meget 
flot kamp med masser af helt vanvittige 
dueller. Publikum i hallen fulgte ivrigt med 
i denne kamp, ren tv-bordtennis. I semifina-
len mødte Brian Elvis Klica/Gladsaxe, som 
Dennis tidligere på dagen havde besejret, 
og Dennis var som coach for Brian fremme 
med et par gode fif til at slå Elvis, gode 
korte server og angreb direkte på serverne 
og returneringerne var opskriften til sejr. 
Brian spillede i denne kamp noget af det 
bedste bordtennis i lang lang tid, ultra of-
fensivt mod normalt lidt afventende spil, 
og det gav pote mod Elvis. Brian vinder 
3-0 med cifrene 11-5, 13-11 og 11-9 mod en 
meget stærk modstander og er i finalen i 
klasse 2. Her var Brians kræfter dog ved 
at slippe opefter de mange kampe både 
lørdag og søndag og kunne ikke stille så 
meget op mod vinderen, Danni Aakeson/
Gladsaxe. Danni som både havde heldet 
på sin side med hele 7 kant-og netbolde, 
men også  spillede utroligt flot i denne 
kamp, og åbnede med angreb på næsten 
alle Brians server, fortjent sejr til Danni 
med 3-0 og cifrene 11-5, 12-10 og 16-14. På 
grund af Brians finale var doublen udsat 
lidt, så Dennis og Brian måtte direkte til 
bordet og spille klasse 2 double, puljen blev 
vundet sikkert med sejr 3-0 over Erik Thue 
Jensen/Glenn Steiness, begge Ejby BTK. 3-0 
blev det også over Henrik Poulsen/ Rene 
Georgsen, begge Køge Bugt BTK, samt 3-1 

over Thomas Beierholm/Kim Henrik sen 
fra Svalebæk BTK. I 1/8-finalen besejrede 
Skensved-parret Søren Henriksen/Steen 
Erik Nielsen fra Frederiksværk med sikre 
3-0 og stod så over for Morten Jensen/Nick 
Christensen, begge Frederiksværk. Her 
kommer Dennis og Brian i lidt problemer, 
fører godt nok 2-1 i sæt, men er bagud hele 
0-7 i 4. sæt, hvor parret så vinder den næste 
bold til 1-7, hvorefter Brian udbryder: Så er 
vi med igen! Nu tager vi dem! Både Dennis 
og modstanderne er ved at dø af grin, men 
noget var der om snakken, Dennis og Brian 
tager de næste 10 bolde og vinder sættet 
11-7 og dermed kampen, stærkt comeback 
af Skensved. Skensved-parret tog sidste år 
sølv i denne række, og denne mulighed var 
igen inden for rækkevidde, men først skulle 
semifinalen overstås, men modstanderne 
Lars Hoffmann/Per Fischer, begge B77, 
var ikke med på denne idé. De ydede brav 
modstand mod Dennis og Brian, som måtte 
se sig besejret med 3-2 med mindst mulige 
margin i 5. sæt, 11-9, en flot og seværdig 
double som kunne være gået til begge sider. 
Dennis og Brian førte næsten hele 5. sæt, 
men kunne ikke holde fast i føringen og 
dermed måtte de se finalepladsen gå til 
B77. Bronze til Skensved som efter en lang 
dag var godt trætte i arme og ben. Begge 
spillere havde spillet langt over 20 kampe 
hver denne weekend, samt spillet kampe 
mod hinanden for sjov i de mellemliggende 
pauser. Næste gang må være lykkens gang 
for Skensvedparret.
Guldet skal hjem

Formanden 

Aarhus Veterans Open 
4.-6. marts 2011
Her deltog Skensved I.F. Bordtennis med 
3 spillere, Roald Ganzhorn, Dennis Oreskov 
og Brian Ganzhorn. Roald var med for 

første gang, medens Dennis og Brian også 
deltog året før. Normalt starter man med 
holdturnering (2 herrer + 1 dame) allerede 
tidligt fredag eftermiddag, men den var 
desværre blevet aflyst grundet for få til-
meldinger på damesiden. Så fredagen gik 
med at lade op til mini-bordtennis turne-
ringen fredag aften i Sisu-MBK´s hygge-
lige klublokaler, lidt familiebesøg og en 
god middag fredag aften blev der også tid 
til. Dennis og Brian deltog i mini-bordten-
nisturneringen, Brian var egentlig tæt på 
at melde afbud til hele turen grundet en 
alvorlig knæskade der gjorde at han næsten 
ikke kunne gå, krykkerne var da også med 
i bagagerummet for en sikkerheds skyld. 
Så den eneste chance for at få en titel med 
hjem, var turneringen fredag aften, da det 
ikke var sikkert at Brian kunne deltage i 
den normale turnering lørdag og søndag. 
Brian udtalte allerede før turneringen: 
Dette er den vigtigste turnering at vinde 
(mini-bordtennisturneringen), meget pre-
stige forbundet med denne titel. Brian blev 
da også mødt af buh-råb og sarkastiske 
bemærkninger fra flere af de andre spil-
lere. Men som sagt, så gjort; Brian fejede al 
modstand til side i sin pulje og gik ubesej-
ret igennem 8-9 kampe. Semifinalen blev 
også vundet sikkert og i finalen stod Brian 
over for Jens-Erik Linde, som også havde 
renset alle sine modstandere i puljen og i 
semifinalen havde slået Ahmet Cemil, en 
stærk spiller fra Tyrkiet. Linde var meget 
opsat på at vinde og vandt da også første 
sæt 11-9 ved meget usportsligt at slå meget 
hårdt på boldene, det er ellers en uskrevet 
regel i mini-bordtennis at man bare ”løfter” 
bolden over nettet, men det havde Linde 
glemt. I 2. sæt kommer Brian bedre med, 
gode server og en stærk defensiv giver 
sætsejr til Brian med 12-10, 3. sæt bliver 
lidt af en gyser, spillerne følges ad helt op 
til 10-10, men Brian får lukket kampen til 
12-10 til fortjent hyldest fra de mange til-

skuere… Derefter stod den på dame-herre 
superfinalen, Brian skulle møde Birgit Gall-
rein fra Tyskland, en meget stærk divisions-
spiller som havde vundet damefinalen helt 
suverænt, men også Birgit havde glemt 
den uskrevne regel om at man ikke ”må 
slå” hårdt til bolden og vinder første sæt 
11-7. Brian kommer sig over den dårlige 
start og vinder 2. sæt med 11-9, i 3. sæt 
kører Brian sejren sikkert hjem med cifrene 
11-8, til Birgits store ærgrelse. Sisu-MBK´s 
velassorterede bar måtte herefter på over-
arbejde for at slukke tørsten hos de mange 
spillere efter en velspillet turnering, Dennis 
og Brian tog sammen med Carsten fra Kø-
benhavns BTK videre i byen for at forbe-
rede sig til spillet om lørdagen, det blev til 
ca. 3 timers søvn fredag nat… Friske og 
veludhvilede (not!) var spillerne klar til 
mixdouble lørdag morgen kl. 09.30, Brian 
besluttede at prøve at spille trods knæska-
den og var sat sammen med sin snart faste 
makker Inger Gadegaard fra Skovby BTK 
og parret spillede frisk til i de første par 
kampe, således blev Ruth Jensen/Carsten 
S. Nielsen begge KBH´s BTK sikkert besej-
ret med 3-0, og meget bedre gik det ikke 
for Anette Høxbro/Skive med makker Er-
ling Nielsen/Slagelse, og de måtte se sig 
besejret med 3-1 af Inger og Brian. Puljefi-
nalen stod så mod Niels Ramberg/Virum 
og Lisbeth Rosendahl/Broager. Inger og 
Brian lægger hårdt ud med at vinde de 
første 2 sæt sikkert, men kommer så i pro-
blemer i de næste to, hvor specielt Niels 
Ramberg lægger et hårdt pres, så er kampen 
i 5. sæt, Inger spiller forrygende og bringer 
parret til føring 10-6 i afgørende, men af 
en eller anden mærkelig grund kan Inger 
og Brian ikke holde føringen og må se sig 
besejret med 12-10 i femte sæt. 2. plads i 
puljen og så en semifinale mod Claus Pe-
dersen/Sisu-MBK (mangeårig dansk se-
nior- og veteranmester) og Birgit Gallrein/
Tyskland, sidste års vindere af mix-double 
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mod netop Inger og Brian. Det blev en for 
stor mundfuld og Inger og Brian taber 
kampen efter 3 tætte sæt, 8-11 11-13 og 10-
12 og dermed bronze til Inger og Brian. 
Dennis Oreskov var lidt uheldig med til-
delingen af makker og parret tabte deres 
3 kampe i puljen mod noget stærkere mod-
standere, men det vigtigste er jo at være 
med og netop mixdouble er meget popu-
lært blandt spillerne da det er ren hyggeJ. 
Herefter var der frokost og en kort pause 
inden singlerne skulle spilles 13.30, Dennis 
var kommet i en stærk pulje i 50 års rækken 
med blandt andet sidste års vinder Jørgen 
Enevolsen/Randers Freja, men det lod ikke 
til at påvirke ham, Dennis lægger stærkt 
ud med at besejre både Hermann-Josef 
Brink/Tyskland og Günther Härle/BTK 
Viby. Netop sejren mod Günther var ekstra 
vigtig da Dennis endnu aldrig har tabt til 
Günther og da Günther næste sæson ryk-
ker i 60-års klassen, så kan de to ikke kom-
me til møde hinanden i en officiel turne-
ringJ. Dennis har i kraft af sit vigtigste 
våben ”økse-serven” et lille forspring over 
for sine modstandere, da de åbenbart ikke 
kender den særligt godt i hverken Jylland 
eller det store udland, og hvis det offen-
sive spil også kører, kan Dennis drille de 
lidt bedre spillere, selv om han på papiret 
rangerer langt under demJ. Dennis mang-
lede bare en enkelt sejr for at gå videre i 
sin pulje og i kampen mod Ahmet Cemil/
Tyrkiet lå Dennis til at vinde efter storspil 
mod den meget stærke tyrker, fører således 
2-1 i sæt og 10-6 i 4. og har fire matchbolde, 
men den sidste bold ville bare ikke på pla-
den og Dennis taber 14-16 i 4. sæt og 11-13 
i femte sæt, surt show… I den sidste kamp 
mod Jørgen Enevoldsen kæmper Dennis 
godt men taber alligevel 3-0, hertil var 
modstanden for stærk, godkendt indsats 
af Dennis. Og bare lige for sjov så spillede 
Dennis og Günther en kamp til, Günther 
skulle lige se om han nu også kunne vinde 

over Dennis inden deres alder skilte dem 
ad, men det lykkedes ikke, Dennis vandt 
kampen om en øl med 3-2, 13-11 i femte 
sæt, ha-ha… Brian var kommet i en lidt 
mere overkommelig pulje med Wilfried 
Sandkühle/Tyskland, Hans Henrik Niel-
sen/BTK Viby og Lars Sørensen/Tølløse 
(1.divisionsspiller), Brian besejrer sikkert 
Wilfried og Hans Henrik med 2 gange 3-1 
og spiller i sidste kamp mod Lars, men må 
se sig besejret med cifrene 10-12 9-11 og 
9-11 efter en velspillet kamp, måske kunne 
Brian have haft en lidt større chance uden 
knæskaden, det er ikke til sigeJ. 2.plads i 
puljen og så ventede ¼-finalen mod Hans 
Kristensen/Randers Freja, en spiller Brian 
aldrig har besejret og det skulle heller ikke 
blive denne gang. Brian lægger ellers stærkt 
ud med at vinde de første 2 sæt stort, men 
taber de næste to sæt, fører stort i femte 
sæt (10-6), men er så uheldig med et par 
kantbolde til Hans samt et par gode angreb 
og måtte se sig besejret med 11-13. Uheldigt 
for Brian, som trods knæskaden spillede 
godt, men måske var det skaden, der i sid-
ste ende gjorde udslaget, det vides ikke… 
Slut på spillet lørdag, hjem i bad og et par 
happy-hours (drinks inden maden) senere 
var næsten samtlige spillere og ledsagere 
klar til fest i Sisu-MBK´s klublokaler. Et af 
medlemmerne og hans kone stod for den 
overdådige middag med grillet flæskesteg, 
oksekød og kylling samt dejlig garniture i 
form af 3 slags kartofler og salat samt læk-
ker isdessert til kaffen. Under middagen 
var der præmieoverrækkelse samt en lille 
gave til ”debutanterne”, som altid et par 
dejlige sportssokkerJ, Og så blev der spillet 
op til fest og dans, sjovt at se alle spillerne, 
hvoraf flere havde humpet rundt ude ved 
bordene, en del med tømmermænd fra om 
fredagen, kaste sig ud på dansegulvet, som 
om de slet ikke havde hverken skavanker 
eller efterveer af de mange kampe om lør-
dagen. Slut på festen ca. 02.30, men der var 

absolut nogen som ville i byen så klokken 
blev mange (igen), før det var tid til lidt 
søvn. Heldigvis startede doublerne søndag 
først kl. 10.00, så lidt morgenmad og en tår 
kaffe var der lige tid til søndag morgen. 
Roald var desværre noget uheldig med sin 
double makker fra Tyrkiet, han havde 
store problemer med bare at få bolden over 
og parret taber sine tre kampe i puljen. 
Dennis og Brian spillede i deres pulje den 
første kamp mod favoritterne Jørgen Ene-
voldsen og Oscar Søndberg, begge Randers 
Freja, og det gik ikke særligt godt, nederlag 
på 3-0 til Skensved-spillerne og de skulle 
så vinde den næste kamp for at gå videre. 
Den stod mod Hermann-Josef Brink og 
Wilfried Sandkühle, begge Tyskland, og 
blev lidt for spændende, Dennis og Brian 
lægger hårdt ud med at vinde de første 2 
sæt komfortabelt, men går så helt i stå (må-
ske på grund af manglende søvn?) og taber 
de to næste sæt, 5. sæt er helt åbent og lige, 
parrene følges ad op til 9-9, men Dennis 
og Brian får taget de sidste to point og 
vinder kampen og er hemed i ¼-finalen. 
Den stod mod Günthe Härle/BTK Viby og 
Ahmet Cemil/Tyrkiet, som havde vundet 
deres pulje helt suverænt. Men mod Den-
nis´ stærke våben økseserven og angreb 
fra Brian på returneringen hvis de endelig 
fik den over, måtte Günther og Ahmet sluk-
øret se sig besejret 3-0 af Skensved-parret, 
som havde fundet deres anden ungdom 
frem og åbenbart havde glemt, at de næsten 
ikke havde fået noget søvn (og en del øl) i 
de sidste to døgn. Og igen havde Günther 
chancen for at vinde en kamp, hvor Dennis 
stod på den anden side, men desværre. 
Günther har senere udtalt, at han har ma-
reridt om Dennis´ økseserv og han nu vil 
gå i skarp træning for at lære at modtage 
den, hvis de skulle mødes igen. Semifina-
leklar, det havde hverken Dennis eller 
Brian regnet med i deres vildeste fantasi, 
flere onde tunger blandt spillerne mente 

da også. at Skensved havde spillet over 
evne i double-turneringen, hvilket andre 
selvfølgelig ikke var enige i, ha-ha… I se-
mifinalen stod Dennis og Brian overfor 
Hans Kristensen/Randers Freja og Les 
Eadie/England (i sine unge år landsholds-
spiller for England) og parret fortsatte det 
gode spil, de første 2 sæt kværnede Dennis 
og Brian med forrygende angrebsspil (og 
”øksen”) fuldstændigt modstanderne med 
11-3 og 11-5, før det igen blev hverdag, 
Hans og Les kæmpede sig flot tilbage og 
tog de næste to sæt med 11-9 og 16-14. 5. 
sæt blev vildt spændende. Dennis og Brian 
kunne ikke rigtigt komme i gang med de-
res spil og var bagud 1-5, 2-7, 6-9, 9-10, men 
så kom der gang i spillet og efter nogle helt 
vanvittige dueller i omboldene vandt Den-
nis og Brian 13-11 i afgørende sæt og var 
klar til finalen! Mod favoritterne Jørgen 
Enevoldsen og Oscar Søndberg, begge 
Randers, var der dog ikke meget at gøre, 
her sås tydeligt forskellen mellem 1. divi-
sion og serie 1/serie 2, hvor Skensved-
spillerne normalt befinder sig, Jørgen og 
Oscar vinder sikkert 3-0 (11-5, 11-7 og 11-9), 
fortjent finalesejr. Men en stærk og mere 
end godkendt indsats af Dennis og Brian 
at kunne begå sig i det selskab. Slut på 
stævnet, de sidste præmieoverrækkelser 
skulle lige overstås inden spillerne begav 
sig på turen tilbage til Sjælland i tankerne 
om at vi kommer igen næste år til dette 
fantastisk hyggelige og velarrangerede 
stævne.

Formanden

ØBTU’s holdturnering 
2010/2011
Skensved IF Bordtennis oprykket til Øst-
danmarksserien fra næste sæson.
Skensved IF  Bordtennis afdeling har haft 
3 hold med i ØBTU’s holdturnering i sæ-
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sonen 2010/2011. De 3 hold har spillet i 
hhv serie 1, serie 2 og old boys A.
Skensved IF’s hold i serie 1 sluttede på 
1.pladsen i deres kreds og er dermed ryk-
ket op i Østdanmarksserien. Holdet i old 
boys A rækken sluttede på en 3.plads og 
vinder ligesom sidste år bronze. Serie 2 
holdet sluttede midt i rækken som nr. 5.

Serie 1, slutstilling. Kreds 06
K V U T Score P

1.Skensved 1 16 12 2 2 149-75 26

2 Nyråd 2 16 10 2 4 128-96 22

3 Køge Bugt 1 16 9 3 4 121-103 21

4 Slagelse 2 16 8 4 4 126-98 20

5 Hashøj 1 16 7 2 7 105-119 16

6 Holme-Olstrup 3 16 6 3 7 117-107 15

7 Greve 3 16 4 2 10 90-134 10

8 Ishøj 1 16 3 1 12 90-134 7

9 Alsted-F. 1 16 2 3 11 82-142 7

Anders Jensen, Brian Ganzhorn, Jørn Mo-
gensen og Danny Larsen har været serie 1 
holdets stamspillere.  Anders Jensen blev 
placeret på Top 10 listen for kredsen som 
nr. 1; Danny Larsen og Brian Ganzhorn 
som hhv nr.8 og nr. 9.

Top 10 listen
Sejre Kampe

1. Anders Jensen-2128 (Skensved) 44 48

2. Søren Rasmussen-2068 (Køge Bugt) 40 48

3. Per Jørgensen-2034 (Nyråd) 38 48

4. Peter Holm-Hansen-2082 (Hashøj) 35 42

5. Jesper Hovgesen-1995 (Ishøj) 35 48

6. Simon Sørensen-1985 (Hashøj) 33 44

7. John Haagensen-1906 (Køge Bugt) 32 48

8. Danny Larsen-1921 (Skensved) 30 45

9. Brian Ganzhorn-1932 (Skensved) 28 42

10. Allan Hansen-1960 (Holme-Olst.) 27 42

Serie 2, slutstilling. Kreds 13
K V U T Score P

1 Fårevejle 1 16 14 0 2 155-69 28

2 Holbæk 1 16 12 3 1 145-79 27

3 Ejby 1 16 8 4 4 143-81 20

4 Karlslunde 2 16 8 3 5 117-107 19

5 Skensved 2 16 8 2 6 114-110 18

6 Jernløse 1 16 6 2 8 97-127 14

7 Holbæk 2 16 5 2 9 97-127 12

8 Greve 4 16 2 1 13 84-140 5

9 Køge Bugt 2 16 0 1 15 56-168 1

Skensved IFs hold i serie 2 sluttede midt i 
rækken som nr. 5. Flere af klubbens spillere 
har deltaget i serie 2 holdets kampe: Dennis 
Oreskov, Jacob Bielefeldt, Gunde Jensen, 
Roald Ganzhorn, Harry Lauersen, Lars 
Ø Hansen, Morten Nielsen og Steen Klit 
Andersen. Dennis Oreskov blev placeret 
på Top 10 listen for kredsen som nr 9.

Top 10 listen: Sejre Kampe

1.Lars Bretlau-1841 (Holbæk) 41 48

2. Hans Henrik Nielsen-1838 (Fårevejle) 39 48

3. Peter A. Jørgensen-1793 (Fårevejle) 35 45

4. Kenny Hansen-1793 (Karlslunde) 34 45

5. Glen Steiness-1757 (Ejby) 34 48

6. Rasmus Agger Bendtsen-1788 (Ejby) 32 48

7. Henrik Kristiansen-1886 (Jernløse) 31 45

8. Nikolaj Andersen-1766 (Fårevejle) 31 48

8. Dennis Oreskov-1750 (Skensved) 31 48

10  Torben Sørensen-1840 (Holbæk) 29 36

Old boys A, slutstilling. A, kreds 30
K V U T Score P

1 Esrum 1 10 9 1 0 59-19 19

2 Jægerspris 2 10 7 1 2 53-28 15

3 Skensved 1 10 6 0 4 42-37 12

4 Holme-Olstrup 1 10 3 1 6 27-48 7

5 Jernløse 1 10 2 1 7 35-54 5

6 BSI 1 10 1 0 9 24-54 2

I old boys A var der kun en kreds og Sken-
sved sluttede igen i år blandt medaljetager-
ne og vandt bronze. På old boys holdet har 
følgende deltaget:  Brian Ganzhorn, Danny 
Larsen, Dennis Oreskov, Roald Ganzhorn, 
Jørn Mogensen, og Gunde Jensen.  Brian 
Ganzhorn og Danny Larsen blev placeret 
på Top 10 listen for kredsen, som hhv nr. 
7 og nr. 8.

Top 10 listen:
Sejre Kampe

1. Mick Lindensgaard-2089 (Esrum) 23 25

2. Henrik Kristiansen-1886 (Jernløse) 20 28

3. Carsten Lindhardt Jensen-1908 (Esrum) 19 23

4. Klaus Mortensen-2109 (Jægerspris) 18 20

5. Thomas Lindholm-1903 (Jægerspris) 12 18

6. Brian Neerup-Jensen-1825 (Holme-Olst.) 12 20

7. Brian Ganzhorn-1932 (Skensved) 11 17

8. Danny Larsen-1921 (Skensved) 11 19

9. Claus Thomsen-1771 (Brøndby Str.) 11 24

10. Flemming Jørgensen-1668 (Jernløse) 11 27

Som kredsvinder havde Skensveds hold i serie 1 
kvalificeret sig til de afsluttende kampe om det øst-
danske mesterskab for serie 1 hold. I kvartfinalen 
mod Albertslund måtte Skensved dog se sig ”slået 
på målstregen”. Kampen sluttede 7 – 7, sætscoren 
var 24 – 24, men Albertslund havde vundet 451 
bolde mod Skensveds 441 bolde. På billede ses de 
2 hold efter kampen fejre Skensveds oprykning til 
Østdanmarksserien. Fra venstre: Albertslund(Mikki 
Mihaljevic, Simom Baadsgaard, Jacob Herrestrup 
og Lars Rasmussen) og Skensved (Danny Larsen, 
Anders Jensen, Dennis Oreskov og Brian Ganzhorn). 

på vej mod oprykningen til Østdanmarksserien. På billede ses doublerne i holdkampen mod Hashøj. Ved 
forreste bord Anders Jensen og Danny Larsen mod Hashøjs Simon Sørensen og Kasper Nielsen; på bageste 
bord Jørn Mogensen og Brian Ganzhorn mod Hashøjs Mikkel Larsen og Anders Andersen: Skensved vandt  
holdkampen med 13 – 1.



28 29

– bedst med sporten
TORVET 10 - 4600 KØGE - TELEFON 56 65 07 01

ARKITEKT 

THORBEN SAXHØJ
Bygningstegninger

Myndighedstegninger til nybyggeri, om- og tilbygninger for bolig og erhverv.

Tlf. 2032 1417 - www saxhoj.dk - Mail: arkitekt@saxhoj.dk

Kildegaards

VVS & Gasteknik

Nørre Boulevard 30 - 4600 Køge - Telefon 56 64 16 66

*På Top 10 listerne er der ud for hver spiller 
anført et ratingtal (f.ex 2128). Tallet viser 
den relative rangering under DBTU, jo 
højere tal, jo højere rangering.

Individuelle Østdan-
ske mesterskaber for 
veteraner 2011
To sølv og ’en bronzemedalje til Skensved IF.
Ved de individuelle Østdanske mesterska-
ber for veteraner den 14, februar i Farun 
Arena gjorde Skensved IF sig især bemær-
ket i rækken herre veteran 60 år.  Det blev 
til to sølvmedaljer  og én bronzemedalje 
for Skensved IF. 
I herresingle tabte Gunde Jensen finalen til  
den forsvarende mester Raffaele Zivadino-
vic , Brønshøj med sætcifrene 11-7, 11-9, 
0-11, 11-9. Forinden var  Bendt Birknend, 
Ølstykke-Slangerup  i semifinalen blevet 
besejret med  3-1 i sæt. Roald Ganzhorn 
tabte sin semifinale til Raffaele Zivadinovic 
, Brønshøj med 0-3.

Medaljeplacering:
1. Raffaele Zivadinovic , Brønshøj
2. Gunde Jensen , Skensved IF
3. Roald Ganzhorn , Skensved IF
4. Bendt Birknend , Ølstykke-Slangerup

I herredouble havde Skensveds Gunde Jen-
sen/Roald Ganzhorn  ikke marginalerne 

Fra præmieoverrækkelsen i veteran herre double 60 
år.  Fra højre :nr. 2 Gunde Jensen/Roald Ganzhorn 
Skensved IF, nr 1 og østdansk mester 2011 Bendt Birk-
nend, Ølstykke-Slangerup/Gunnar Storm, Esrum og 
nr 3 Raffaele Zivadinovic/Jørn Malmtorp, Brønshøj.

Billed  1.  Fra præmieoverrækkelsen i veteran herre 
single 60 år.  Fra højre nr. 2 Gunde Jensen,Skensved, 
nr. 1 Raffaele Zivadinovic,Brønshøj og nr. 3 Roald 
Ganzhorn, Skensved.

på sin side i finalen mod Bendt Birknend, 
Ølstykke-Slangerup/Gunnar Storm, Es-
rum , der vandt med sætcifrene 7-11, 11-4, 
11-6, 12-14, 11-9. I semifinalen var Børge 
Reich/ Per Mølholm Helsingør BTK blevet 
besejret med 3-0 i sæt.

Medaljeplacering:
1. Bendt Birknend , Ølstykke-Slangerup
1. Gunnar Storm , Esrum BTK
2. Gunde Jensen , Skensved IF
2. Roald Ganzhorn , Skensved IF
3. Jørn Malmtorp , Brønshøj
3. Raffaele Zivadinovic , Brønshøj
4. Børge Reich , Helsingør BTK
4. Per Mølholm , Helsingør BTK 

Sæson 11/12
Indskrivning mandag d.22/8.

Kl.17-19.
(holdstart for alle hold fra uge 35)

 Redskaber og air-track, samt andre legeredskaber 

vil være i hallen,

 nogle instruktører og bestyrelsesmedlemmer,

vil også være til stede, hvis du har spørgsmål. 
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