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Veteraner i divisionsturneringen
Bordtennisafdelingen er vel, målt efter medlemsantal, idrætsforeningens mindste, men dette gælder
bestemt ikke, hvis man ser på aktivitetsniveauet.
Som så ofte før kan man i dette nummer af Kvartetten
læse om store udenlandske stævner, som man har
deltaget i eller, som man har planlagt at deltage i.
I den hjemlige turnering er der også fuld fart på,
og for første gang i bordtennisafdelingens historie
deltager man i en divisionsturnering.
Dette er i Veteran60 danmarksturneringen og det
bliver rigtigt spændende at følge med i, hvordan de
gamle drenge klarer sig i dette fine selskab, som vil
tælle mange tidligere store navne i dansk bordtennis.
Af planlagte udenlandske aktiviteter er det netop
Skensved veteraner (ikke blot Veteran60), der deltager i VM i Globen i Stockholm i juni 2012.
Jo, der sker noget i bordtennisafdelingen og det er en
glæde for redaktøren, at man også vil delagtiggøre
os andre, i det der sker.
Således er dette nummer, som så mange tidligere
numre, stærkt domineret af bordtennis nyt og indlægget fra formand Brian har endnu en gang gjort
det muligt at strikke et blad sammen.
Tak til bordtennisafdelingen og held og lykke med
jeres aktiviteter, som vi glæder os til at høre mere
om i de kommende numre af Kvartetten.
Red.
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Larsens
Plads

IKKE EN SELVFØLGE
For tyve år siden blev vores lokale samlingspunkt – Skensvedhallen indviet.
Flere, der i de sidste mange år, er flyttet til
vores område, har oplevet hallen som et
fast og naturligt omdrejningspunkt for deres børn eller egne sportslige udfoldelser.

I lokalsamfundet er der også en anden
forening – Familie og Samfund – der med
deres mange medlemmer – har et stort
behov for lokaler, hvor de kan afholde
deres arrangementer.

Men sådan har det ikke altid været. Der
blev før dyrket gymnastik og badminton
på Højelse Skole. Ja – og før den tid blev
badminton og gymnastik udøvet på det
gamle Afholdshotel ved banen.

Dette sammenholdt med, at idrætsforeningen mangler gulvplads, gør at det giver
god mening, at Køge kommune i forbindelse med budgetlægningen bør beslutte at
sige OK til en udvidelse af Skensvedhallen.

Fodbold og håndbold blev som noget selvfølgeligt dyrket udendørs på Skensved
stadion.

Skensved Idrætsforening oplever, at afdelingernes ønsker om tildeling af tid i
hallen kolliderer. Og det betyder, at nogle
afdelinger derfor må sige nej til medlemmer, da man f.eks. jo ikke kan dyrke håndbold og gymnastik på samme tid. Det er
frustrerende.

Efterhånden, som der blev for trange forhold på skolen, lykkedes det for mange
gode kræfter, at lægge pres på Køge Kommune for at få en idrætshal placeret i Ll.
Skensved.
EN NY TID
Hallen har dannet rammen om mange
idrætsaktiviteter så som håndbold – badminton – gymnastik og fodbold. Bordtennis har på grund af pladsmangel i hallen i
alle årene spillet på Højelse Skole. Senest
er der kommet flor-ball på programmet.

∆ ig ind og få
inspiration
- til hverdag
og fest

rammen om aktiviteter hos vores lokale
pensionistforening. De skal have lokaler,
hvor de kan komme hver dag – og ikke som
nu kun mødes en gang hver 14. dag i selskabslokalerne på Stadion. Skensvedhallen
skal være stedet hvor alle generationer
mødes – til gavn og glæde for alle.

I vore dage skal vi se Skensvedhallen som
andet og mere end et sted, hvor vi udøver
vores idræt.
Som der flere gange fra denne plads er
blevet plæderet for – skal en kommende
udvidelse af Skensvedhallen også danne

Lad os nu få lavet Skensvedhallen til et
sted, der binder alle generationer sammen.
Og til en hal der igen tilbyder idrætsforeningens afdelinger forhold der gør, at de
ikke skal afvise potentielle medlemmer.
Erling Larsen

SUS flagene
henvendelse
Dirck Jensen, tlf. 5616 9522
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Indsamling
til
loppeTandlægerne i Ll. Skensved
Østergade 36
markedet
4623 Ll. Skensved
Tlf. 56 14 24 30
www.skensvedtand.dk

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

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

Vi holder Danmark i god form

BROGADE 7

• ☎ 56 65 25 00 KØGE

Jersie Autolakering
v/ Jack Hansen

Tlf. 56 16 95 13
Hjørnegårdsvej 11 . 4623 Ll. Skensved
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Skensved Gymnastik
Afdeling byder velkommen til sæson
2011-2012
Lad ikke sofaen klæbe sig fast på din ryg!
Kom i stedet og vær med til noget sjov
motion i selskab med glade mennesker,
få pulsen op og smidigheden tilbage i
kroppen!
Igen i år har vi et udvalg af flere børnehold
samt Junior holdet, der i år ledes af Christian Jensen, desuden har vi sjippeholdet
for både drenge og piger.
For de voksne er der Step- og Aerobichold
med gang i den! Friske herrer på herreholdet på Højelse Skole, hvor der også er
indlagt råhygge i form af ”fælles-spisning”
to gange i løbet af sæsonen.
Et nyt hold for damerne afprøves med
Karina i front. Boot Camp bliver mere og
mere populært og fortsætter igen i år på
skolen. Gurli styrer med ”hård hånd” og
masser af hygge sine seniorer hver onsdag
– med kaffe og kage bagefter!!

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

BERTELSEN SPORT

Gymnastik
Sæsom 2011-2012

Husk, der modtages
ikke gulvtæpper, dæk,
hårde hvidevarer
(dog undtaget små
bordovne, mikroovne
og bordkomfur), EDB
udstyr og industriskriveborde (dem med
metalunderstel).

Ja, vi kan tilbyde motion i alle aldre! Der
er helt sikkert også et hold for DIG!
Læs mere om holdene på vores hjemmeside: www.skensvedgymnastik.dk
Bortset fra Herreholdet, så er alle holdene
startet op – men hvis du er interesseret, så
mød op og få en snak med instruktøren.
Lene Metz (formand)

Nyt fra
fodboldafdelingen

Ungdomsholdene
Foråret 2011 har været en god succes for
de fleste af klubbens hold. De helt små har
skiftet træner, da Peter Desbo på grund af
jobskifte ikke kunnet afse tid til at træne
2 hold i klubben. De nye trænere er Helle
og Remon Olsen, som træner de helt små
(05-06) hver tirsdag fra kl. 17 til 18. Planen
er at holdet skal ud og spille nogle små
mini stævner i løbet af efteråret, så det
bliver rigtig spændene at følge klubbens
kommende stjerne.
Pigeholdet (01-02) vokser stille og roligt og
håbet her er, at der fra sommeren 2012 er så
mange, at klubben kan tilmelde et pigehold
i 7-mands turneringen. Her i foråret har de
været ude og spille 4 små 5-mandsturneringer med blandet succes. Et stævne er
tabt og 1 er vundet blandt andet med en
sejr over Køge Pigehold, så det var en stor
dag for pigerne ( og træneren).
Drengeholdet (01-02) deltog i DGI`s turnering, som desværre blev ramt af en del
holdtrækninger, men Skensved IF vandt
dog turneringen og dermed en tur til DGI`s
landsstævne, som blev afholdt i det nordlige Tyskland. Her blev det dog ikke til
nogen sejre, men det var til gengæld en
tur, hvor det sociale var i højsædet. Holdet er tilmeldt DBU Sjælland`s turnering
i efteråret og det bliver spændene at følge
dem i den turnering.

Seniorholdene
Det nye seniorhold, som jo startede så flot
sidste sommer, fulgte den flotte oprykning
fra serie 5 op med endnu en oprykning,
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således at den nu står på serie 4 her i efteråret. Man kan da ikke sige andet end,
at det har været en succes med det hold.
Tilgangen af nye spillere har været så stor,
at klubben nu har tilmeldt 2 seniorhold
her fra efteråret. Så skulle du have tid og
lyst til at spille lidt fodbold, er der træning
hver tirsdag og torsdag fra kl. 19 til 20,30.
Oldboysholdet deltog ligesom drengeholdet i DGI`s turnering og ligesom de
unge drenge så vandt oldboys også deres
turnering. Oldboys skulle så søndag d
14/8 deltage i et kvalifikationsstævne om
at deltage i landsmesterskabet for oldboys,
men her blev det til lutter nederlag, så desværre ingen deltagelse i landsmesterskabet
for oldboys.
Fodboldafdelingen afholder deres generalforsamling sidst i oktober, men mere
om det når den endelige dato foreligger.
Med håb om et mere tørt efterår end sommer.
Jens Molen
Formand Skensved IF fodboldafdeling.

Kampprogram for seniorer.
Hjemmekampe på Skensved stadion
Førsteholdet som spiller i serie 4:
Alle kampe spilles om lørdagen kl. 14.00
3. september hvor modstanderen er AIK Strøby
17. september hvor modstanderen er Dalby GI
1. oktober hvor modstanderen er Ejby IF
15. oktober hvor modstanderen er Haslev FC
22. oktober hvor modstanderen er Herfølge BK

Andetholdet som spiller i serie 5:
Alle kampe spilles om søndagen kl. 11.00
4. september hvor modstanderen er Køge FC
18. september hvor modstanderen er KKS 99 Køge
9. oktober hvor modstanderen er DLF-Terslev
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Fodbold
Træningstider for ungdomsholdene
Hold

Træningstid

Trænere

Årgang
04-05-06

Torsdag
17-18

Helle og
Remon Olsen

Piger
årgang 01-02

Tirsdag
17-17.45

Jens Molen

Drenge
årgang 01-02

mandag og
onsdag
18.30-20

Peter Desbo

Svær sæsonstart
i badmintonafd.
Vores nye sæson har været en af de sværeste, at få på plads, i de 10 år jeg har været
formand og den er pt. langt fra på plads.
Lige inden sidste sæson sluttede, meddelte
vores to ungdomstrænere, Fie og Ronnie,
at de ville stoppe som trænere, fordi de
ikke længere boede i området. Jeg forsøgte
gennem klubbladet her, at appellerer til
forældrene, om en eller flere blandt dem,
kunne tænke sig at træne, jeg fik desværre
ingen henvendelser.
Som det ser ud i skrivende stund, ved jeg
ikke om vi bliver i stand til at fortsætte med
den ellers pænt besatte ungdomsafdeling.
Vore muligheder for at få nye medlemmer
ind er også blevet stærkt begrænset i den
nye sæson.
De sidste par sæsoner har de 6 baner onsdag kl. 20-21 godt nok ikke været fuldt
besat og da andre afdelinger mangler halplads endte det med, at vi ikke længere har
denne time til rådighed.
At vi så til den nye sæson har fået flere
henvendelser fra potentielle nye medlemmer om banetimer er naturligvis ærgerligt.
Vi havde ellers en plan i bestyrelsen, om at
gå mere aktivt ind i at skaffe nye medlemmer til klubben denne sæson, da der er

flyttet mange nye familier til Skensved de
sidste par år og det skulle være mærkeligt,
om ingen af dem spillede badminton og
ville starte i klubben.

Bestyrelsen ser gerne, at I vælger at hjælpe
til, da både cafeteriet og loppemarkedet
er vigtige indtægtskilder for badmintonafdelingen.

Til nye medlemmer der kunne tænke sig at
spille badminton, kan vi tilbyde følgende
2 muligheder:

På bestyrelsens vegne
Peter

1. mulighed, torsdag kl. 20-21 udlejes bane 5-6.
2. mulighed, samme dag fra kl. 19-21 har
vi ”fællestræning”, og her møder man bare
op uden at have en makker, og så tildeles
man en makker. Der spilles mixdouble,
doubler og single efter fremmødet, og efter
hver kamp skiftes makker.
Kontingentet er det samme, om du vælger
den ene eller anden mulighed, nemlig 920
kr. såfremt du ikke vil hjælpe og 740 kr.
såfremt du vil hjælpe.
Medlemmer som er over 65 år ved sæsonstart betaler 530 kr.
Hvis du hjælper, sparer du 180 kr. på kontingentet. Man hjælper klubben en enkelt
gang i sæsonen, enten med ”cafeteria
hjælp” eller ”indsamling til loppemarked”.
Det forgår altid i weekenden og din hjælp
vil vare ca. 4 timer.
Cafeteria hjælp: I er mindst 2 på vagt ad
gangen og det er salg af pølser, sodavand
og slik. Bestyrelsen vil så vidt det er muligt,
sammensætte vagten, så mindst en kender
proceduren i cafeteriaet.
Loppemarked: en vagt er 2 personer, hvor
mindst en har anhængertræk på bilen. Der
bliver indsamlet i en radius på ca. 20 km.
omkring Lille Skensved og det er lørdage
fra kl. 9 – 12.
De ting, der skal indsamles, skal stå ved
vejen og I vil få udleveret adresser, hvor
der står ting. I vil også modtage lidt info
om, hvordan og hvad der samles ind.

Bordtennis

Vel hjemkommet fra EM for veteraner i
Liberec i Tjekkiet, 54 danskere var vi afsted
denne gang, så er det tid til lidt bordtennis
nyt, stævner, opstart til den nye sæson mv.

Copenhagen Veterans
Open
Copenhagen Veterans Open 2011 foregår i weekenden 9.-11. september. Fredag
startes med klub/landsholds turneringen, lørdag singler og doubler, søndag
semi- og finaler i både hovedturnering
og consolation.
Det er et kanon godt stævne at være med
i, gode spillere og en masse herlige mennesker, nye venskaber opstår her... Gunde,
Dennis, Roald og jeg deltager (indtil videre)
.

VM for veteraner

VM for veteraner i Stockholm 2012 foregår
25.-30. juni i Globen. Vi snakkede sidste
generalforsamling om, at det kunne være
sjovt hvis ALLE Skensveds oldboys og
veteraner deltog, så det vil jeg hermed
kraftigt opfordre til, sæt kryds i kalenderen
allerede NU, det kunne gå hen og blive en
uforglemmelig tur.
Jeg har været med til alle EM og VM siden
Rio 2008, og det har givet helt utrolige oplevelser både spillemæssigt og rejsemæssigt,
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densmester i double 1989) og i double var
han i finalen med sin makker, hvor det blev
til sølv, så det var en stærk modstander... Så
jeg var pisket til at vinde den anden kamp
mod Greiser fra Tyskland, og det lykkedes
da også med cifrene 11-8, 11-9, 13-11, jo jeg
havde rystet det store nederlag af mig fra
den første kamp:-) Tror ikke jeg har fået så
store klø nogensinde, måske lige sidste år
til VM i Kina, hvor jeg mødte den bedste
kineser i 40års rækken, Liang, som først
måtte lade livet i kvartfinalen mod vores
egen Allan Bentsen.

Brian Ganzhorns modstander fra puljen ved European Veterans Championships 2011 i Liberec, Tjekkiet(EM
for veteraner), Greiser fra Tyskland.

samt mange nye venner over hele verden.
Der er seneste tilmelding i starten af december (mener det allerede er 1. december), så der skal planlægges i god tid. Eventuelle ledsagere skal selv betale, prisen
herfor er ca. 350,- for hele ugen. Nærmere
info om turneringen følger, når jeg har
noget mere på skrift, men indtil videre
hænger der oppe i klubben en brochure
om VM i Stockholm 2012, med info om
turnering, spillested, hotel og attraktioner
i Stockholm.
Giv besked til mig så hurtigt som muligt,
samt også besked om, hvem du ønsker at
spille double med i Stockholm. Det kunne
være en fra klubben, men også en vakant
hvor man får tildelt en ukendt makker
(det kan jo både være godt og skidt)... Det
hedder også sjovt nok "double trouble"
ved mesterskaberne, ha-ha... Indtil videre
er der tilsagn fra Dennis, Roald, Brian,
Gunde, Harry, Jørn og Carsten.

EM i Liberec i Tjekkiet
Til EM i Liberec i Tjekkiet var målet for mig
"bare" at gå videre fra puljen i både single
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og double og det lykkedes også. I single
puljen var vi kun tre, så en sejr skulle være
nok til at gå videre. Den kom så IKKE i den
første kamp, hvor jeg mødte Rubinstheyn
(fra Rusland) og han var seedet blandt de
bedste otte spillere, såååeh, jeg fik slemme
slemme klø i den første kamp, ikke over 5
i de tre sæt (2,3,5). Han gik da også langt
i turneringen og tabte først i 1/8-finalen
med 2-3 til Steffan Fetzner/Tyskland (ver-

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

I videregående cupkamp 1/128 mødte jeg
Valarik fra Slovenien og taber desværre
3-0 (9-11, 10-12 og 4-11), jeg kunne simpelthen ikke slå forbi ham, lidt ærgerligt,
da jeg førte stort i de første to sæt, kunne
bare ikke lukke dem, så hermed slut på
singleturneringen.
I double spillede jeg sammen med Klas D.
Nielsen fra Amager BTK, og jeg formåede
at holde Klas næsten ædru i de første 5
dage af turen, han var på vej i baren efter

øl et kvarter inden vi skulle spille double,
men fik ikke lov.:-) Vi mødte i den første
kamp et tysk par, hvoraf den ene (Helmuth
Koch) sjovt nok også havde været i pulje
med Klas i single, måske den skæveste
spiller jeg nogensinde har set, han "slicede"
alle bolde tilbage ligegyldigt hvordan de
lå på bordet, jo hårdere man slog, jo mere
slicede han den tilbage, langt ud over bordet (ca. 1,5 meter) og tilbage igen med både
forhånd og baghånd, det kom der mange
sjove situationer ud af, for når hans retur
ramte bordet havde den en vis tendens til at
hoppe 1 meter væk fra nedslaget og så stod
modstanderne og slog huller i luften, mens
bolden var et helt andet sted langt væk.
Hans makker Winther var ca. 1.70 meter
høj og +125 kg, men han var simpelthen så
lynende hurtig, så vi aldrig har set noget
lignende. Han slog på ALT, hvad der rørte
sig, forhånd helt ude fra baghåndshjørnet
og omvendt, vi så aldrig hvad han gjorde,
og det viste sig også, at han spillede i den
næstbedste række i Tyskland og så var det
måske ikke så mærkeligt... Vi prøvede ellers alt for at holde ham væk men det gik

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.

Højelsevej 23. • 4623 Lille Skensved •
Tlf. 2540 2212 / 5616 9997 •
mail: lundager@hoejelsevinkaelder.dk
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ikke og vi tabte 3-1 (5-11, 3-11, 11-9 og 7-11),
måske var der lidt nerver på i den første
kamp, der var ellers rigtig mange danske
tilskuere der heppede... Så nu var der pres
på os, og vi skulle vinde de to næste for at
gå videre. Næste kamp stod mod Dubrovyk
og Dulych fra Ukraine og dem lammetævede vi 11-4, 11-6 og 11-3, nerverne var væk
og jeg tror at Klas havde være ude og drikke
en eller to øl i pausen, det må være derfor.
Sidste kamp mod Bezpalec og Skalac fra
Tjekkiet blev også en ren formssag, og vi
vinder overlegent 11-6, 11-7 og 11-7 og er
dermed videre fra puljen. De gode tyskere
sagde efter puljen, at det var godt at de ikke
skulle møde os nu, når vi var spillet varme,
he-he... Det skal lige nævnes, at Klas også
spillede godt, og det må være de øl, han
drak i pausen. I 1/64 stod vi over for Becker
og Laus fra Tyskland, og vi vinder første
sæt forholdsvis nemt 11-6, fører 10-8 i både
andet og tredje, men taber 12-10 i begge, øv
øv øv, jeg laver fejlserv ved begge føringer,
havde ellers servet dem ud på kryds og
tværs, men det er dyrt at lave fejlserver på
så vigtige tidspunkter: Så vi er lidt rystede

og taber 4. sæt 11-7, ærgerligt, det havde
været godt med en runde mere...

Der var dog medaljer
til Danmark
Claus Pedersen vandt 60 års rækken uden
at afgive et eneste sæt!, Ramberg fik sølv i
65 års rækken efter endnu en gang at have
tabt til Jaroslav Kunz for 21. gang ud af
22 mulige! Ramberg og Pedersen fik sølv
i 60 år double og endelig bronze i double
til Susanne Pedersen og Annie Ramberg
i 50 års rækken, godkendt dansk indsats,
og der var lyspunkter også lidt længere
nede i rækkerne. Således var Dennis Dyhr
Rasmussen/Helsingør BTK og Michael
Rigmond/Hvidovre den helt store overraskelse i doublerækken +40 år. Parret som
aldrig før har spillet sammen, nåede helt
frem til 1/4-finalen, primært på grund af
Dennis´ hugserv med baghånden, selv
nogle af de topseedede spillere blev simpelthen servet ud af Dennis, så de til sidst
opgivende bare skød bolden i nettet, da de
ingen chance havde for at tage hans serv,

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

Telefon 56 16 90 22
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og hvis den endelig kom over, så smadrede
Michael med et slagloop bolden uden for
modstandernes rækkevidde. Dennis servede så godt, at alle de danske tilskuere til
sidst måtte trække på smilebåndet og huje
og klappe i hallen, synd for de stakler der
ikke kunne returnere hans serv.

Efterslukning
Slut på bordtennis og tid til lidt fadøl, tjekkisk øl smager dejligt og koster næsten
ingenting, ca. 5,50 for en halv liter det billigste sted, ishockeybaren ved Tipsport
Arena. Vi startede vores tur med at være
i Prag fredag, lørdag og til søndag middag, herefter en taxa til Liberec hvor vi var
til lørdag, så alle finalerne, og så tilbage
til Prag for at være der lørdag, søndag,
mandag, tirsdag eftermiddag var det så
retur til DK igen. Det kan kun anbefales
at tage til Prag, dejlig by med masser af
ting at se på, dejligt øl og rigtig god mad,
og så er det forholdsvis billigt, hvis man
holder sig lidt væk fra de store turiststeder. Vi gav således kun 99 euro pr. nat
på Hotel Mala Strana Residence, dvs. 33
euro pr. person, da vi var 3 på værelset.

God beliggenhed, ca. 15 min. gang til den
gamle by og tæt ved Karlsbroen. I Liberec
nogenlunde det samme, 6 overnatninger
i lejlighed/værelse 3 mand kostede lige
under 4.000,- DKK dvs. lidt over 1.300,pr. mand incl. Morgenmad. Hotel Salvia
Residence boede vi på, lige ved siden af
torvet i selve Liberec. Hotellet blev færdigt
i 2008 og vores værelse var hele 60 kvm!,
helt fantastisk... Ægteparret Jana og Michal
sørgede for et dejligt ophold, god service
og søde mennesker, de kørte sågar Les og
Klas de 4 km til hallen et par gange hvor
bussen ikke passede med spilletiden...

Den hjemlige turnering
I år deltager vi med 1 østseriehold, 1 serie
2 hold, 1 oldboys A hold og som noget
helt nyt har vi fået et hold med i Veteran
60 år danmarksturneringen, første gang
nogensinde at Skensved er med i divisionsturneringen! Veteranudvalget havde
fået et afbud og spurgte om ikke Gunde
og Roald var interesserede i at være med,
sammen med Gunnar Storm fra Esrum
og det har vi takket ja til, det bliver spændende at følge holdet til samlingerne... Ved
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ikke helt hvornår turneringen starter men
det plejer at være i starten af oktober for
østserien og i midt/slut oktober for serie 2.
Oldboys A samlinger er heller ikke fastlagt
endnu, men det bliver vel i november at
den første samling er... Målsætningerne i
år er, at østholdet gerne skulle holde sig
oppe, serie 2 være med i toppen, oldboys
A håber også på en god sæson gerne med
oprykning til 2. div. og for veteran 60 håber vi også at de kan holde sig oppe, det
vigtigste er dog at være med og gøre en
god indsats, vi må ikke glemme hyggen. Vi
har fået tilgang af Carsten Thomsen, som
efter eget udsagn både cykler og løber for
at holde sig i form, så det skulle gerne give
lidt stabilitet til 1. og 2. holdet (og måske
også til oldboys A holdet?) at vi har en
spiller mere til rådighed.

Jeg gennemgik en stor knæoperation den
4.juli, operationen på Gildhøj gik godt,
knæ adskilt, fejl fundet, repareret, samlet
og smurt, ikke afprøvet endnu, men det
går fremad her efter 2 uger, kan gå uden
krykker nu og køre bil, så forventer helt
sikkert at være klar til sæsonstart.

Besøg Skensved
Erhvervsklubs
hjemmeside

Som sædvanligt spiller vi faktisk hele året,
og sommeren igennem har der været 4-6
stykker hver gang lige med et par undtagelser, så kig op om mandagen, vi får brug for
træningen inden turneringen starter... Som
regel er det kl. 19.30 vi starter...

www.skensved
erhvervsklub.dk

Nyheder fra
Skensved
Idrætsforening

På bordtennisgensyn!
Formanden

Følg med i veteranbordtennis og andre
nyheder her: www.dppv.dk Danish Ping
Pong Vikings hjemmeside.

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

Kildegaards

VVS & Gasteknik

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

Dø

gnv
agt

THORBEN SAXHØJ

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

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

•Alt el-arbejde udføres for erhverv og private

Ring 30 322 722 • www.energiel.dk
– bedst med sporten
TORVET 10 - 4600 KØGE - TELEFON 56 65 07 01
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Aut. el-installatør Jens V. Meyerdierks & Tim Hartmeyer
Hasselvej 3, 4623 Ll. Skensved • info@energiel.dk

Fodbold
Håndbold
Gymnastik
Badminton
Bordtennis
Floorball

Deadline for indlevering af stof til Kvartetten nr. 4 2011 er fredag
den 14. oktober 2011.

Redaktørens
mailadresse er
o.wodstrup@dlgmail.dk
Jeres indlæg må
meget gerne være
som vedhæftede
filer.
Dette gælder også
for billeder.
På forhånd tak
Ole
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Salon Ketty
FOR

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

HENDE OG HAM

Maling til Discount-priser
ved Leif Pedersen

Åben: Tirsdag-torsdag  9-17
Fredag9-18

Lørdag  9-13
Mandag lukket

Lyngvej 56 - 4600 Køge . Telefon 56 82 13 08

Ring og bestil tid på

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

O. P. AUTO

56 16 94 20

v/ Ole Petersen

Knudsvej 30 - 4623 Ll. Skensved

Hjørnegårdsvej 4, Ll. Skensved

Åben: Onsdag-torsdag-fredag

Tlf. 56 16 83 40

SWIMMING POOL - SPA-BADE

ÆRESPORTE

FLAG OG FLAGSTÆNGER
UDLEJES
RISHØJHALLENS VENNER
TLF 56 65 61 12
Rishøjhallens Kontor

Alt i autoreparation

Kiosken
i Klubhuset
– når kampen
er færdig!

•
•
•
•

Hovedgaden 13 • 4623 Lille Skensved

56 16 90 17

forsikringsskader
pladearbejde
klargøring til syn
malerarbejde

Køb og salg af brugte biler

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

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

Din
lokale bank

HERLUF
HAVE & ANL®G
STRUKTØR ARBEJDE
BELÆGNING/NYANLÆG
GRÆSSLÅNING
EJENDOMSSERVICE
SNERYDNING/SALTNING
UDLEJNING AF

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

TLF. 60 15 21 00

VVS & Gasteknik A/S

GTA 63

Mølbak

Haveaffald fjernes m. grab

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

TAGDÆKNING

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

Få dit på det tørre på www.multi-tag.dk
eller ring på tlf. 56 16 90 27
Multi Tag Entreprise ApS
Ejbyvej 7
4623 Ll. Skensved
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