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Til lykke med guldet Brian
Som inspiration til de godt 150 ledere, som jeg - den 
gamle redaktør -  har leveret til denne forside, kunne 
jeg jo have taget udgangspunkt i de store indenrigske 
eller udenrigske begivenheder, men det er der jo 
mange andre der gør, så derfor har min inspiration 
mere været, det der foregik i idrætsforeningens regi. 
Ofte er inspirationen kommet fra de aktuelle indlæg 
og da en af foreningens mindste afdelinger, målt på 
medlemstallet, meget ofte har været den flittigste 
med hensyn til at berette om disse medlemmers 
aktiviteter, er ideerne til forsiden ikke så sjældent 
kommet herfra.
Jo, I gættede rigtigt – det er naturligvis bordtennis-
afdelingen jeg tænker på, og også i dette nummer 
er denne afdeling rigt repræsenteret på de følgen-
de sider, hvor der i billeder og tekst på en meget 
spændende måde berettes om deltagelsen i VM for 
veteraner.
En af disse veteraner deltog tidligere på året i kampen 
om danmarksmesterskabet for veteraner og opnåede, 
som det første medlem af Skensved idrætsforening, 
at blive danmarksmester.
Denne danmarksmester er Brian Ganzhorn, som 
læserne af dette klubblad ofte er stødt på, når han 
berettede om sin deltagelse i store turneringer i det 
store udland.
Inde i bladet vifter Idrætsforeningen formand med 
flaget og det samme gør redaktøren fra denne plads.
Godt gået Brian, og vi er sikre på, at der venter mange 
flere triumfer for dig fremover.

Red. 
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Larsens
Plads

Kurt er ikke mere
Denne mangeårige kasserer i Rishøj Idræts-
center, hvorunder Skensvedhallen hører.
Kurt B. Nielsen døde pludseligt – og 
uden forudgående sygdom – lørdag den 
6. oktober.
Kurt har gennem mange år gjort et stort og 
uegennyttigt arbejde i bestyrelsen.
Samtidig var Kurt også kasserer i Rishøj-
hallens Venner, samt en uundværlig del af 
Rishøjhallens Loppemarked.
Kurt var altid i godt humør og der skulle 
derfor altid hygges efter et møde – det 
var lige Kurt.
Tak for godt samarbejde.
Æret være Kurts minde.

Danmarksmester
I sidste nummer af Kvartetten havde bord-
tennisafdelingen det glædelige indlæg, 
at man for første gang i historien havde 
fået en danmarksmester og dermed en 
guldmedalje.
Det var ikke alene første gang for bordten-
nisafdelingen, men også første gang for 
Skensved Idrætsforening. Medaljen  blev 
vundet i mixed-double over 40 år sammen 
med Pia Hansen fra Virum BTK.
Fra denne plads skal der lyde et stort til 
lykke – vi er stolte af dig Brian.
For denne præstation skal du selvfølge-
lig på Køge Rådhus for som danmarks-

mester at modtage en erkendtlighed fra 
Køge Kommune.
Dette vil foregå i november måned.

En appel
Når man gæster Skensvedhallens cafeteria, 
mødes man af frivillige der sælger kaffe, 
sodavand, øl og meget andet.
Det er blandt andet personer, som på den 
ene eller anden måde også gør et stort 
arbejde som trænere eller bestyrelsesmed-
lemmer i en afdeling.
Jeg vil gerne fra denne plads opfordre an-
dre til at melde sig til at give et par timer 
af deres tid, for derigennem at være med 
til at generere et overskud til gavn for ung-
dommen, men også være med til at skabe 
en god ramme for det sociale liv i vores 
lokalsamfund.
Man er meget velkommen til at henvende 
sig til undertegnede.

Loppemarked
Endnu engang er Rishøjhallens loppemar-
ked forløbet på en god måde, og i den 
forbindelse vil jeg gerne fra denne plads 
rette en tak til alle, der ydede en stor ind-
sats. Det skal være sig som indsamler eller 
som sælger.
Ved jeres hjælp er det muligt endnu en-
gang at give et pænt overskud videre til 
ungdommen – denne ungdom der jo er 
vores fremtid.
I løbet af året har vi alle mulighed for at 
kunne levere effekter til loppemarkedet, 
og det kan ske ved, at man benytter lop-
pemarkedstelefonen – telefonnummeret 
kan ses i en særskilt annonce i bladet.
Men nu bliver der en ekstra mulighed, idet 
man fra og med dette nummer kan benytte 
en mailadresse som er piabt@privat.dk så 
nu kan det ikke blive nemmere.

Erling Larsen

Loppemarked
Indsamling lørdag den 8. juni og søn-
dag den 9. juni.
Salg lørdag den 15. juni 10-15 og søndag 
den 16. juni 10-12.
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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 el-

ler ved at sende en mail 
til: piabt@privat.dk

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

Alle de ”gamle” hold er kommet godt fra 
start, og de nye hold, skal lige have en 
opstartsperiode, hvor der skal prøves efter, 
om det er et tilbud, der er ”kunder til”. 
De håber vi i bestyrelsen, for det er nogle 
dygtige instruktører der er på holdene.
Vi har i år haft problemer med at finde 
springinstruktører til junior spring, men vi 
har så mulighed for at udvide og afprøve 
flere hold med fx Rope skipping. Det er 
blevet meget populært i andre foreninger, 
og gennem D.G. F er der mange opvisnin-
ger rundt i landet. Spændende.
Vi har i år måtte undvære krudtugleholdet. 
Det er ærgerligt, at vi ikke kan tilbyde 
gymnastik til dette hold og derfor måtte 
udvide aldersgrænsen på Far mor barn og 
springmusene.   Vi håber, at i og jeres barn 

har fundet ud af, hvilket hold der passer 
dem bedst, der er mange børn på holdene, 
men derfor også nogle aktive hjælpere, 
der er klar til at hjælpe jeres barn under 
undervisningen. 
Vi har i år prøvet med et betalings modul 
på vores hjemmeside, med visse opstarts-
problemer. Den skulle I skrivende stund  
være kørende.!
Håber på en god sæson trods alt!
Kik ind på vores hjemmeside og se, om 
der er noget der kunne friste, læs også om 
det nye hold : ”RYTMEPIGER 2” mandage 
17-18, med Louise Jensen som instruktør. 
Dette hold er ikke i vores folder, da det 
først blev oprettet ved sæsonstart.

Lad sofaen i stikken… kom og vær med i 
gymnastikken!

På bestyrelsens vegne 
Lene Metz (formand)

Der er godt gang i 
gymnastikken

Vigtige datoer i gymnastikken:
17/12 kl. 17-19 Juleafslutning for alle børneholdene i Skensvedhallen.

Julegymnastik med instruktørerne, alle redskaber er ude til fri afprøvning.
 Julemanden kommer måske forbi?

Der serveres frugt, snack og saft.
ALLE ER VELKOMNE

6/2 kl. 19-ca. 20.30 GENERALFORSAMLING i selskabslokalerne ved hallen.
Stil op til valget, hvis du vil gøre en forskel. 

Der bydes på ost/pølsebord, øl og vand
Der er hårdt brug for nye bestyrelsesmedlemmer, hvis ikke gymnastikken skal 

lukke!!!! Skal du og dit barn have mulighed for at dyrke gymnastik i næste 
sæson, så kom og meld dig.

ALLE ER VELKOMNE

17/3 kl. 13-ca.17 opvisning i Skensvedhallen
Kom og se, hvad holdene har øvet sig på hele vinteren…

ALLE ER VELKOMNE
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Badminton for de 
unge fra 17-25 år.
Bestyrelsen har grundet faldende med-
lemstal og efter en snak med ungdoms-
trænerne, besluttet at tilbyde unge fra 
17 til 25 år, at de kan komme og spille 
badminton torsdag fra kl. 19 – 20. Vi stiller 
2 baner til rådighed, så kan de selv mikse 
de hold/kampe de ønsker. Hvis de vil 
prøve kræfter med os ”gamle” spillere, 
som spiller fællestræning fra kl. 19 - 21, 
forsætter de bare med at spille med os 
efter kl. 20. Da vi ved, at unge bruger 
penge på mange andre ting end kontin-
gent, har vi besluttet at prisen er 50 kr. 
(passiv medlemskab) + at de køber et 10 
turskort til 250 kr. De vil så få et ”klip” 
hver gang de spiller en time. De må selv 
købe fjerbolde, som kan købes hos besty-
relsen for 140 kr. pr. rør. 
Vi håber med dette tiltag at få flere unge 
til igen at spille badminton i Skensved, vi 
har gennem tiden opfostret rigtig mange 
gode spiller.

Juleafslutning i  
senior afd.
Vi afholder den traditionelle juleafslutning 
torsdag d. 13. december 2012. Vi starter 
med lidt sport i hallen, hvorefter vi går 
i cafeteriet og julehygger os med en let 
anretning. Husk tilmelding på opslags-
tavlen. Klubmesterskab og afslutningsfest 
i senior afd.

Der er stadig laaang tid, til vi skal til at 
koncentrere os om klubmesterskabet i 
seniorafdelingen, med efterfølgende af-

slutningsfest om aftenen. Vi spiller mester-
skabet lørdag d. 30. marts 2013, så husk at 
sætte kryds i kalenderen.

Peter

Skensved fodbold er i udvikling. I denne 
sæson har vi fået mange nye medlemmer.
Vi har siden udendørs sæsonen start opret-
tet et nyt hold for drenge årgang 95-98, og 
de er i øjeblikket 9 på holdet, men kunne 
godt tænke sig flere holdkammerater. Så 
kom og vær med til træning hver fredag 
fra kl. 19:30-20:30.

Vi prøver at starte et Oldladies hold, og vi 
er på nuværende tidspunkt 5 spillere. Man 
behøver ikke kunne spille fodbold, men 
blot komme i træningstøj og indesko. Vi gør 
det mest for hyggens skyld her i opstarten. 

Oldladies træner fredag fra kl 18:30-19:30.
Vi søger trænere til klubben, så hvis du har 
lyst og tid, så kom i hallen en fredag. Så kan 
de se, hvad vi laver og få en snak med os.

Vi har haft en god sæson med vundne og 
tabte kampe, men må dog tilføje, at det 
er blevet til flest vundne. Det er vi meget 
stolte af i Skensved fodbold, da en af vores 
værdier er fremgang. Dette ses tydeligt 
til træning og kampe. Det er nogle seje 
drenge og piger, som gerne vil have flere 
holdkammerater, så kom og vær med , 
det er sjovt, hyggeligt, men også lærerigt.

Vi vil gerne takke børn og forældre for en 
fantastisk ude sæson.

Med venlig hilsen
Remon og Helle Olsen

Skensved Fodbold

Nu er sæsonen startet op, begge hold både 
dame og herre er kommet godt fra start. I 
år har vi jo kun et damehold, som består af 
tidligere oldgirls spillere og damespillere. 
De er nu slået sammen og har allerede to 
sejre, og det skyldes at de er blevet godt 
sammenspillet nu og at alt fungerer godt 
på holdet.
Skulle der være nogen som tænker at 
senior håndbold er lige noget for mig, 
så træner damerne tirsdage kl. 18.30. På 
herreholdet har vi jo fået lidt tilgang af 
nye spillere fra det desværre lukkede Ejby 
hold. Nogle fine fyre, som er faldet rig-
tig godt til. Holdet består af en del unge, 
som er i alderen 20-30 år. Vi har spillet to 
kampe, vundet en og tabt en. Jeg vil tro, 
at vi om et par måneder har fået sam-
menspillet holdet perfekt, og jeg regner 
selvfølgelig med mange flere sejre! Selv 
om vi er en del spillere, og det er ca. 13, så 

kampråb!!

Medaljer til årgang 06-07

SUS flagene

henvendelse
Dirck Jensen, tlf. 5616 9522

Badminton

Skensved  
håndbold 2012

Fodbold

INDENDØRSSÆSONEN STARTER  
26.OKTOBER 2012:

Følgende træningstider:

06-07 drenge:  Fredag kl: 17:30-18:30

05-04 drenge:  Fredag kl: 16:30-17:30

01-02 piger   :  Fredag kl: 15:00-16:30

95-98 drenge:  Fredag kl: 19:30-20:30

Oldladies      :  Fredag kl: 18:30-19:30

Oldboys        : Torsdag kl: 20:00-22:00
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har vi brug for flere holdkammerater. Vi 
træner tirsdage kl. 20.15. Klubben arbej-
der meget med det sociale, og vi har lige 
afholdt en bowlingaften med spisning, 
som foregik i Ravnsborghallen. Det var 
en super hyggelig aften. Om det er hånd-
bold eller bowling, det er lige fedt for det 
gælder altid om at vinde!!! 
Til bowlingaftenen var vi både unge og 
modne der deltog. 
Der er oprettet en hjemmeside: www.
skensvedif.dk og her kan man gå ind og 
finde håndboldafdelingen. Der ligger bl.a. 
info om klubben og om holdene. På hjem-
mesiden kan I også finde et link til vores 
kampprogram, hvor I kan se alle vore tider 
på hjemme- og udekampe. 
Hvis I overvejer at spille håndbold, så er I 
meget velkomne til at komme op og være 
med til en prøvetræning tirsdag aften, på 
enten dame- eller herre holdet.

Hilsen Thomas 
Formand 

God start for Sken-
sved Bordtennis i  
ØBTU’s turnering
I den nye sæson (sæson 2012/2013) under 
ØBTU deltager Skensved med et hold i serie 
1 og et hold i serie 2. 
Efter anden runde er serie 1 holdet placeret 
som nr 4 efter sejr på 13-1 over Slagelse 2 og 
uafgjort mod BTK61,Roskilde 4. På Sken-
sveds serie 1-hold spiller Anders Jensen, 
Brian Ganzhorn, Jørn Mogensen og Danny 
Larsen. Efter de to holdkampe er Anders 
Jensen  stadig ubesejret og placeret som nr 
1 på rækkens Top 10 liste. 
Skensveds hold i serie 2 er også kommet 
godt fra start i den nye sæson. Det blev 
til et knebent 6-8 nederlag til Fårevejle 1 
og en stor-sejr på 13-1 over Årby 1. Efter 

anden runde er serie 2 holdet placeret på 
en foreløbelig 2. plads. På Skensveds hold 
spiller Dennis Oreskov, Jacob Bielefeldt, 
Roald Ganzhorn og Gunde Jensen. Dennis 
Oreskov er som ubesejret nr. 1 på rækkens 
Top 10 liste.
Ud over at deltage i ØBTU’s turnering, 
deltager bordtennis afdelingen også i Dan-
marksturneringen. Her stiller Skensved med 
et hold i herre veteran 40 år 1. division øst 
og et hold i herre veteran 60 år 1. division.  
Danmarksturneringen i disse rækker påbe-
gyndes i weekenden 17. & 18. november.

Otte spillere fra Skensved IF bordten-
nisafdeling deltog i VM i bordtennis for 
veteraner , der blev afviklet i Stockholm 
fra mandag den 23. til lørdag den 30. juni, 
2012. I alt deltog 3326 spillere fra ialt 61 
lande. Alle Skensveds spillere fik marke-
ret sig inden exit fra turneringen. Danny 
Larsen, Jørn Mogensen, Brian Ganzhorn 
og Dennis Oreskov kvalificerede sig såle-
des til hovedturneringen i single i hhv. 40 
og 50 års-rækken. Danny Larsen/Anders 
Jensen kvalificerede  sig  til hovedturne-
ringen i double, 40 år. I consolation nåede 
Roald Ganzhorn og Gunde Jensen  til  4. 
runde i deres respektive single- rækker(60 
& 65 år) mens Brian Ganzhorn /Risto 
Salo(Finland) og Harry Lauersen/Gunnar 
Hansen(Amager) nåede hhv. til 3. runde i 
40 år-rækken og 2. runde i 70 års-rækken.                                                                                                                        
Claus Pedersen fra Sisu/MBK blev ver-
densmester i single i 60 års-rækken.

Skensveds VM trup
Danny Larsen, Anders Jensen, Jørn Mo-
gensen og Brian Ganzhorn deltog  i 40 års-

rækken, Dennis Oreskov  i 50 års-rækken, 
Roald Ganzhorn i 60 års-rækken, Gunde 
Jensen  i 65 års-rækken og Harry  Lauersen 
i 70 årsrækken. 59 spillere fra Danmark 
deltog, 14 var debutanter, heraf var de syv 
fra Skensved. Ud over at være den klub i 
Danmark med flest deltagere, markerede 
Skensved sig også ved at have  to gange 
to generationer med; Brian Ganzhorn og 
Anders Jensen som den unge generation 
og Roald Ganzhorn og Gunde Jensen som 
den ældre generation. 

Tilbage i Ulriksdal og på en lokal café efter en begivenhedsrig 1. spilledag. Fra venstre Else Lauersen, Harry 
Lauersen, Birthe Jensen, Gunde Jensen, Roald Ganzhorn og Joan Ganzhorn.

Årets VM debutanter. Fra venstre 1. række: Henrik 
Kock (Virum), Anders Hansson (Sisu/MBK), Jes 
Arder (Helsingør), Harry Lauersen, 2. række: Gunde 
Jensen, Roald Ganzhorn, Jan M Sørensen (Amager), 
Gitte Risom Steffensen (Hvidovre KFUM), An-
ders Jensen, Dennis Oreskov, 3. række: Peter Bruhn 
(Brønderslev), Danny Larsen, Jørn Mogensen, Søren 
Norup (Sisu/MBK).

Sightseeing i Stockholm. Fra venstre Joan Ganzhorn, 
Birthe Jensen, Else Lauersen, Harry Lauersen. 

Skensved IF til 
VM i bordtennis

Bordtennis
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Optakt
Brian Ganzhorn  havde som den eneste 
af Skensveds spillere tidligere deltaget 
ved veteran VM , i 2008 i Rio de Janeiro, 
Brasilien og i 2010 i Hohhot, Indre Mongo-
liet i Kina og berettet om store oplevelser 
derfra. Med VM så tæt på som hos vores 
svenske naboer var der derfor hele otte 
Skensved spillere samt tre ledsagere(Joan 
Ganzhorn, Birthe Jensen og Else Lauersen), 
der besluttede sig for at deltage.  

Forberedelse
Tilmelding blev foretaget via Jens-Erik 
Linde fra DBTUs Veteranudvalg. VM dress 
blev indkøbt hos” Niels Ramberg, bordten-
nisartikler”. Inden afrejsen til VM i Stock-
holm blev der pr. e-mail rettet kontakt til 
enkelte lokalaviser. Der var stor interesse 
for vores VM-deltagelse. Omtalen kan ses 
på: www.koege-onsdag.dk/156/74, evt via 
www.google.dk.

Hotel All Seasons
Skensveds spillere og ledsagere boede alle 
på Hotel All Seasons i Ulriksdal, Solna. 
Omkring 25 danske VM deltagere boede 
på  dette hotel. Et centralt opholdsrum 
(hotellets store hall) med fjernsyn, ad-
gang til computere og fri kaffe/te dan-
nede ramme om hyggeligt aften sam-
vær for danskerne og VM deltagere fra 
andre nationer. Hotellet/Ulriksdal var 
beliggende i en passende kort afstand 
fra Globen i Stockholm, hvor selve VM 
turneringen blev afviklet. Tog(Pendeltog 
& metro) mellem Ulriksdal og Globen  
blev benyttet.

Sightseeing og gene-
ralforsamling
Både søndag inden turneringsstart, og 
onsdag, hvor der var bordtennis-fri, var 
der mulighed for sightseeing i Stock-
holm. Onsdag eftermiddag/aften var 
der generalforsamling i Ping Pong Vi-
kings, en forening for alle bordtennis old 
girls/boys og Veteraner i Danmark. Ved 
den lejlighed blev de 14 VM debutanter 
præsenteret.

VM arrangementet
Det svenske bordtennis forbund stod 
for VM arrangementet. Lørdag/søndag 
inden turneringsstart var der spillerregi-
stering og åbningsceremoni. Ved åbnings-
ceremonien, der blev afholdt i Globen, 
talte  Hans Westling, President for ”the 
World Veteran Championships Commit-
tee”, Stockholms borgmester m.fl.. To af 
Sveriges tidligere verdensmestre Michael 
Appelgren og Jan Ove Waldner spillede 
en opvisningskamp. Desuden underholdt 

Højelsevej 23. • 4623 Lille Skensved • 
Tlf. 2540 2212 / 5616 9997 • 

mail: lundager@hoejelsevinkaelder.dk

Lad os stå for jeres næste arrangement. 
Vi sørger for alt - både før, under og efter 

festen - I kommer som gæster.

Fra Globen Arena, mandag, VM turneringen er igang. 

Skensved spillere og supportere uden for Globen på 
vej ind til tirsdagens kampe i de indledende puljer 
i double. Fra venstre ses: Brian Ganzhorn, Claus 
Stenberg (fra Stubbekøbing), Danny Larsen, Dennis 
Oreskov, Roald Ganzhorn, Jørn Mogensen, Anders 
Jensen, Joan Ganzhorn og Birthe Jensen.

Danny Larsen og Anders Jensen efter en intens 
puljefinale mod  Kjell-Arne Agerfalk og Björn Tör-
nqvist, Sverige i herre double 40 år. Det blev til dansk 
sejr med sætcifrene: 11/4, 12/14, 11/9, 10/12, 11/9.  
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ger) nåede hhv. til 3. runde i 40 års-rækken 
og 2. runde i 70 års-rækken.

Fra kampene undervejs kan tilføjes:
•	at Brian Ganzhorn og Dennis Oreskov 

i single sluttede som nr. 1 i deres resp. 
indledende pulje

•	at Danny Larsen/Anders Jensen i double 
sluttede som nr. 1 i indledende pulje

•	at Anders Jensen i en indledende 
”dynamit”-pulje spillede lige kampe (1 
sejr) og efterfølgende i consolation i et 
tæt opgør tabte til svenske P. Eriksson 
og omtalt på Blekinge BTFs hjemmeside

•	at Gunde Jensen i sin første optræden ved 
et VM blev bortdømt på matchbolden i 
5. sæt mod Y. Inoue, Japan. Videoopta-
gelser fra ophidsede danske tilskuere 
dokumenterer dette. Den tyske dommer 
dømte Gundes smash-returnering ude, 
men bolden ramte rent faktisk bordet

•	at Brian Ganzhorn/Risto Salo fik mulig-
heden for at forsvare deres consolation 
VM-titel fra 2010, at det blev til nederlag i 
første spillede kamp i hovedturneringen 
for Danny Larsen, Jørn Mogensen, Brian 
Ganzhorn og Dennis Oreskov i single 
og for Danny Larsen/Anders Jensen i 
double; men rigtig flot at spille med om 
VM titlen. Det blev således ikke til me-
daljer i hverken single eller double for 
Skensveds spillere.

et svensk orkester med Abba melodier. 
Senere på ugen fredag blev der holdt Fa-
rewell Party i Solliden, Skansen.   

Turneringen
I kampen om VM medaljerne deltog 3326 
spillere fordelt på 61 lande. Tyskland, Sve-
rige og Japan stillede med flest deltagere, 
hhv. 731, 646 og 350. Den internationale og 
hyggelige atmosfære ved VM stævnet blev 
yderligere fremhævet ved, at der i forbin-
delse med kampene ofte blev udvekslet ga-
ver af national karakter spillerne imellem. 
Ofte blev kampe optaget på video og fulgt 
af et medlevende publikum. Kampene blev 
afviklet  i Globen og i to tilstødende haller 
på i alt 133 borde.

Resultater for Sken-
sveds spillere 
Danny Larsen, Jørn Mogensen, Brian Gan-
zhorn og Dennis Oreskov kvalificerede sig 
til hovedturneringen i single i hhv. 40 og 
50 års-rækken. Danny Larsen/Anders Jen-
sen kvalificerede sig til hovedturneringen 
i double, 40 år. I consolation nåede Roald 
Ganzhorn og Gunde Jensen  til  4. runde i 
deres respektive single- rækker (60 & 65 år) 
mens Brian Ganzhorn /Risto Salo (Finland) 
og Harry Lauersen/Gunnar Hansen (Ama-

Harry Lauersen i aktion i herre veteran single 70 
år, her i den indledende pulje mod Sven-Olof Kratz, 
Sverige.

Brian Ganzhorn med sin finske makker Risto Salo 
i herre veteran 40 år double i indledende pulje. Det 
dansk/finske par vandt consolation turneringen ved 
VM i Kina 2010; ved dette VM tabte de i consolation 
turneringens 3. runde. 

Den nykårede verdensmester i herre veteran single 60 år Claus Pedersen blev behørigt fejret af den danske 
delegation med nationalsang og champagne.

– 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
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Medaljer til Danmark
Lørdag sørgede nogle af de mere ”garvede” 
danske deltagere for, at det blev til 4 danske 
medaljer ved VM for veteraner i bordtennis.

Claus Pedersen, der er regerende europa-
mester, blev verdensmester i single veteran 
herre 60 års-rækken (billed 15).
Finalesejr over S. Fraczyk, Østrig med 3-1 
(5/11, 11/8, 11/7, 12/10).
Semifinalesejr over G. Skogsberg, Sverige 
med 3-1 (11/13, 11/2, 11/6, 11/6).

Claus Pedersen/Niels Ramberg vandt bron-

ze i double i veteran herre 60 års-rækken.
Semifinalenederlag til S. Fraczyk/R. Sor-
ger, Østrig med 2-3 (5/11, 9/11, 14/12, 
11/7, 5/11).

Annie Ramberg vandt bronze i single dame 
50 års-rækken.
Semifinalenederlag til Y.X. Wang-Fridén, 
Sverige med 0-3 (8/11, 9/11, 9/11).

Annie Ramberg/Susanne Pedersen 
vandt bronze i double i veteran dame 
50 årsrækken. Semifinalenederlag til T. 
Nakamura/T. Ono, Japan med 1-3 (7/11, 
10/12, 11/9, 6/11). 

Resultaterne i single betød, at Danny Larsen, Jørn Mogensen, Brian Ganzhorn og Dennis 
Oreskov kvalificerede sig  til hovedturneringen. Anders Jensen, Roald Ganzhorn, Gunde 
Jensen og Harry Lauersen fortsatte i  consolation. 

Double 
Kun Danny Larsen/Anders Jensen, der deltog i 40 års-rækken, kvalificerede sig 
videre til hovedturneringen. I puljefinalen blev K-A Agerfalk/B Törnquist, Sve-
rige besejret med 3-2 i sæt. Double parrene Brian Ganzhorn/Risto Salo (Finland), 
Dennis Oreskov/Claus Rømer Jensen (Københavns BTK), Roald Ganzhorn/Gunde 
Jensen og Harry Lauersen/Gunnar Hansen (Amager BTK) fortsatte i consolation, 
mens Jørn Mogensen/Jan Risom Petersen (Hvidovre BTK) kun deltog i det indle-
dende puljespil. 

Cupturneringerne

Hovedturneringen.
Single
Række/Skensved-spiller Modstander Resultat
40 årsrækken
Jørn Mogensen T. Beckman, Sverige 0-3 (3/11, 5/11, 5/11)
Brian Ganzhorn F. Jonsson, Sverige 0-3 (8/11, 7/11, 9/11)
Danny Larsen M. Palmér, Sverige 1-3 (11/9, 7/11, 13/15, 6/11)
50 årsrækken
Dennis Oreskov L. Segal, Ukraine 0-3 (4/11, 3/11, 6/11).

Double.
Danny Larsen/Anders Jensen var oversidder i hovedturneringens 1. runde og tabte 
kampen  i 2. runde til A.Adolph/D.Gässler, Tyskland med 1-3 (6/11, 13/11, 3/11, 2/11).

Resultatafsnit
Indledende puljer 
Single
40 års-rækken.

Danny Larsen mod:
D.Rødenbeck,Tyskland, 0-3
P.S Gallapudi, Indien, 3-0
T. Alsiø, Sverige, 3-0

Jørn Mogensen mod:
A.R.Arrazolae, Spanien, 1-3
E.Tams, Palestina, 3-0
H.Forsberg, Sverige, 3-1

Brian Ganzhorn mod :
T.Schmid, Østrig, 3-2
J. Lüder, Tyskland, 3-0
H.Hellgren, Sverige, 3-2

Anders Jensen mod :
P. Nyblom, Sverige, 2-3
A. Pavlow, Rusland, 3-2
R. Richter, Tyskland, 1-3

50-års rækken 60-års rækken. 65-års rækken. 70-års rækken.

Dennis Oreskov mod:

J. Heuer, Tyskland, 3-1

O. Pluscs, Letland, 3-1

J-E.Norrbacka, Sverige, 3-0

Roald Ganzhorn mod:

W. Reschke, Tyskland,0-3

A.Natoo, Indien, 0-3

S. Kawauchi, Japan, w.o.

Gunde Jensen mod:

Y.Inoue, Japan, 2-3

G. Ekstrøm, Sverige, 0-3

F.Haase, Tyskland, 0-3

Harry Lauersen mod:

S-O. Kratz,Sverige, 0-3

H-K. Rohr, Tyskland, 0-3

Z. Dubéczi, Ungarn, 0-3
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.

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 mu-

ligheden 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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Telefon 56 16 90 22

Tømrer- og snedkerfirma
Tlf.: 31 13 60 12

www.melgaardbyg.dk

•Alt el-arbejde udføres for erhverv og private

Ring 30 322 722 • www.energiel.dk
Aut. el-installatør Jens V. Meyerdierks & Tim Hartmeyer

Hasselvej 3, 4623 Ll.  Skensved •  info@energiel.dk

Døgnvagt

Deadline for indleve-
ring af stof til Kvartet-
ten nr. 1, 2013 er fredag 
den 19. april 2013.

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

Fælleden 5 . 4623 Ll. Skensved

Telefon 56 16 91 52
Fax 56 16 93 52

Ole, mobil: 30 53 29 52
Thomas, mobil: 40 57 35 66

Besøg Sken-
sved 

Erhvervs-
klubs 

hjemmeside

www.skensved 
erhvervsklub.dk

Nyheder fra 
Skensved 

Idrætsforening

Fodbold
Håndbold
Gymnastik
Badminton
Bordtennis
Floorball

Consolation.
Single

Række/Skensved-spiller Modstander Resultat

40 årsrækken

Anders Jensen P. Eriksson, Sverige 1-3 (0/11, 11/8, 6/11, 6/11)

60 årsrækken

Roald Ganzhorn, 1. Runde B. Yan, Kina Wo

                               2. runde M. Junghans, Tyskland (billed 13) 3-2 (8/11, 6/11, 11/9, 11/3, 11/5)

                               3. runde M. Henricsson, Norge 3-1 (13/11, 7/11, 11/6, 13/11)

                               4. runde C. Brewer, England 0-3 (4/11, 8/11, 2/11)

65 årsrækken

Gunde Jensen,    1. runde Oversidder

                              2. runde B. Chakravarti, Indien 3-2 (11/8, 11/6, 2/11, 12/14, 11/6)

                              3. runde I. Svensson, Sverige 3-1 (11/6, 11/8, 8/11, 11/5)

                              4. runde V. Liverov, Rusland (billed 14) 1-3 (9/11, 9/11, 15/13, 6/11)

70 årsrækken

Harry Lauersen A. Walter, Tyskland 1-3 (5/11, 7/11, 11/7, 0/11).

Double.
Brian Ganzhorn/Risto Salo nåede til 3. runde efter sejre over P.Engberg/K.Nordlund, 
Sverige, 3-1 (11/5, 9/11, 13/11, 11/4) og F.Mughrabi/E.Tams, Palestina, 3-1 (7/11, 
11/9, 14/12, 15/13). Kampen i 3. runde blev tabt til V.Shepel/P.Tkachenko (Ukraine) 
med 1-3( 8/11, 11/13, 11/9, 3/11). Harry Lauersen/Gunnar Hansen gik videre fra 1. 
runde uden kamp, men tabte i 2. runde til Y.Kerttula/P.Niukkanen, Finland med 0-3 
(3/11,2/11,3/11). De øvrige double-par ”overlevede” ikke 1. runde. 
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Junckers Industrier A/S, 4600 Køge, Tlf. 56 65 18 95

Salon Ketty

FOR

HENDE OG HAM

Ring og bestil tid på

56 16 94 20
Knudsvej 30 - 4623 Ll. Skensved

Åben: Onsdag-torsdag-fredag

Ølby Torvecenter 27 - 4600 Køge - Tlf. 56 65 40 81

Kiosken
i Klubhuset

– når kampen 
er færdig!

Din
lokale bank

ÆRESPORTE
FLAG OG FLAGSTÆNGER

UDLEJES
RISHØJHALLENS VENNER

TLF 56 65 61 12
Rishøjhallens Kontor

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

SWIMMING POOL - SPA-BADE

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
Multi Tag Entreprise ApS
Ejbyvej 7
4623 Ll. Skensved

G
T
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Mølbak

Hjørnegårdsvej 3 • 4623 Lille Skensved

Tlf. 5616 7000 • Fax. 5316 9514

VVS & Gasteknik A/S

Vi er i topform

- fordi vi skal yde

vort bedste hver dag

Maling til Discount-priser

Åben:  Tirsdag-torsdag  9-17 
Fredag 9-18

Lørdag  9-13 
Mandag lukket

ved Leif Pedersen

Lyngvej 56 - 4600 Køge . Telefon 56 82 13 08

Peter Meisler
Vognmand

Højelsevej 12 - Tlf. 56 16 91 13

Haveaffald fjernes m. grab

Hovedgaden 13 • 4623 Lille Skensved
56 16 90 17

O. P. AUTO
v/ Ole Petersen

Hjørnegårdsvej 4, Ll. Skensved
Tlf. 56 16 83 40

Alt i autoreparation
•	 forsikringsskader
•	pladearbejde
•	 klargøring til syn
•	malerarbejde

Køb og salg af brugte biler




