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Ny redaktør på Kvartetten
For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det
var noget for mig, at overtage posten som redaktør
for Kvartetten efter Ole Wodstrup, som ønskede at
stoppe efter 40 år posten. Som web-redaktør på foreningens hjemmeside kunne jeg sagtens se fordelene
ved at have hånd i hanke med foreningens aktiviteter
på begge medier. I dag har vi så mange forskellige
medier, med hver deres styrker og svagheder – og
hver deres målgrupper, og et medlemsblad som
Kvartetten har også sit publikum. Som det ses, sagde
jeg ja og som redaktør på både www.skensvedIF.
dk og Kvartetten tør jeg godt love, at de to medier
kommer til at supplere hinanden på bedste vis, så
medlemmer og andre interesserede kan holde sig
orienterede om, hvad der rører sig i afdelingerne.
Jeg vil gøre mit yderste for at løfte arven efter Ole
Wodstrup – men jeg tør ikke love, at jeg sidder på
posten lige så længe…
I denne udgave er der masser af spændende nyt.
Læs bl.a. om de store bedrifter i Bordtennisafdelingen, Fodboldafdelingens nye idéer, hygge og
kampgejst i Håndboldafdelingen, klubmesterskaber
i Badminton- afdelingen og de mange aktiviteter i
Gymnastik-afdelingen. Læs også om den kommende
Fitness-afdeling og planerne om en IT og Internet
hjælpe-cafe og bliv opdateret på udvidelsen af Skensved Hallen. Der er også nyt fra Rishøjhallen, hvor
man bl.a. siger farvel til centerlederen gennem 18
år – og goddag til en ny.
Næste udgave af Kvartetten udkommer til oktober
– har du i mellemtiden brug for at blive opdateret
med det seneste nye, så kig ind på idrætsforeningens hjemmeside www.skensvedIF.dk. Den er altid
opdateret…
Til sidst: Stor tak til Ole Wodstrup for ”40 års tro
tjeneste”.
Helle Frydendall, redaktør
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Indsamling
til
loppemarkedet
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 eller ved at sende en mail
til: piabt@privat.dk
Der samles dog ikke
ind i disse perioder :
Sommerferie uge 25-31
Juleferie uge 52
Husk, der modtages

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

PC-orientering og
oplæring

Larsens
Plads
I sidste nummer af KVARTETTEN gav jeg
udtryk for min glæde over, at tilbygningen
til Skensved Hallen var en realitet. – Og
tilbygningen er i skrivende stund ved at
tage form – idet redskabsrummet, der er i
forbindelse med hallen, nu er væk.

Tegner allerede til
succes
I den ene del af tilbygningen skal der
være lokale til Fitness. – Og til min store
glæde var der, til orienteringsmødet den
24. marts, mange der mødte frem for at
høre om det nye tiltag.
Efter en grundig gennemgang af projektet
var der så mulighed for at skrive sig på en
liste for medlemskab af vores nye afdeling.
– Da der blev givet udtryk for, at der er
tale om først til mølle-princippet – ja, så
måtte undertegnede jo selvfølgelig skrive
sig på. Lige som mange af de andre, der
skrev sig på, glæder jeg mig til, at være én
af mange aktive medlemmer af Skensved
Idrætsforening.

Pensionistforeningen, som jo glædeligvis
også får til huse i tilbygningen, har i deres
beskrivelse af, hvilke tiltag der blandt
andet kunne tænkes at blive udført, givet
udtryk for, at det ville være rart, hvis der
kunne blive mulighed for, at blive indført
i pc’ens ”mysterier”.
Jeg er af den opfattelse, at mange ældre
vil få endog megen stor gavn af et sådant
tiltag. – Ikke mindst set i lyset af, at alle
fra 1. november vil modtage al korrespondance fra det offentlige ad denne vej.
Jeg ved, at én af de friske initiativtagere
til Fitness Afdelingen, er Floorball Afdelingens formand Martin Kristiansen – han
vil tage initiativ til, at få dette pc-projekt
i gang.
Jeg tror, at dette tiltag vil være med til,
at Skensved Hallen, som jeg tidligere har
givet udtryk for, i endnu højere grad vil
være det naturlige samlingspunkt i vores
dejlige by.
Erling Larsen

Skensved Selskabslokaler
Et godt tilbud, dog kun for borgere hjemhørende i Køge Kommune.
For ca. 6 år siden overtog Rishøj IC udlejningen af Skensved Selskabslokaler, det vil sige
har man behov for leje af et selskabslokale med tilhørende køkken kunne dette måske være
muligheden ved afholdelse af fødselsdage og lignende.
Lokalerne kan rumme op til ca. 50 personer. For yderligere oplysninger kontakt da venligst
RISHØJ Idrætscenter,
halinspektør Ole Sig, Tlf. 56656112.
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www.skensvedtand.dk
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Vi holder Danmark i god form

BERTELSEN SPORT
BROGADE 7

• ☎ 56 65 25 00 KØGE

Jersie Autolakering
v/ Jack Hansen

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

Beretning Hovedgeneralforsamling den 14.3.2014
Et godt tegn på en sund organisation – og
en sådan er Skensved Idrætsforening – er,
at den lever – det er, at den hele tiden
udvikler sig i takt med, at der opstår nye
trends i tiden.
Da Skensved idrætsforening blev stiftet i
1972 bestod vi af 4 afdelinger: Håndbold
– Fodbold – Gymnastik – og Badminton.
2 år efter opstod behovet for Bordtennis
– og så kom det på programmet.
Senere er Floorball kommet til, således at
vi i dag består af 6 afdelinger – men som
sagt har vi været i stand til at opsamle
nye tanker – og ideer – og i aften – senere
på dagsordenen står vi over for, at skulle
oprette en ny afdeling – nemlig Fitness.
Dette har kun kunnet lade sig gøre – dels
fordi de fysiske rammer er til stede – og, at
der er en række mennesker, der har sat tid
og kræfter af til, at udvikle en ny afdeling.
Hvis vi skal tage det fysiske først har det
jo været en lang og sej kamp, at nå hertil.
Gennem mange år har behovet for en udvidelse af Skensved Hallen med en hel hal
– til opfyldelse af de behov vi som idrætsforening har – været sat på dagsordenen
over for de bevilgende myndigheder.
Alle ved, at det har været ligesom at køre
i rutsjebanen i TIVOLI – op og ned – med
hensyn til udsigten til, at vi fik vores ønske
opfyldt.
Endelig er det lykkedes – ikke som vi har
ønsket det – men efter min opfattelse med
et resultat der gør, at vi er i stand til at
videreudvikle Skensved Hallen som et
aktivt samlingspunkt i vores dejlige lo-

kalsamfund.
Vi får mulighed for at starte en Fitnessafdeling. - Vores øvrige afdelinger – og
ikke mindst vores største afdeling – Gymnastik – får mulighed for at lægge nogle
af deres aktiviteter i den nye tilbygnings
lokaler. Og måske ser vi endelig vores
bordtennis afdeling i hallen. – Samtidig vil
Skensved Pensionistforening nu endelig
have mulighed for at have lokaler, som
de kan benytte i et – endog meget større
omfang end i dag, hvor man kun har lokaler til rådighed i 3 timer hver 14. dag.
Den gamle drøm om, at Skensved Hallen
skal være et samlende midtpunkt for alle
generationer ser nu dagens lys.
Kvartetten (klubbladet) er gennem mange
år udgivet 4 gange om året – i alle årene
med Ole Wodstrup som dygtig redaktør.
Nu udkommer bladet desuden i en digital
udgave – som man kan se på vores – efter
min mening flotte hjemmeside. – Den redigeres dygtigt af Helle Frydendall. – Og
jeg har noteret mig, at Helle Frydendall
og Ole Wodstrup har haft et møde, hvor
Ole har overleveret sin viden omkring
bladet. – Thomas Schrøder sætter som
sædvanligt bladet.
Nu er tiden måske kommet til at ændre
navnet på bladet. Vi har (forhåbentligt) –
efter at dagsordenen er fuldført – 7 afdelinger – og bladet udkommer 2 gange om
året. I 1972 var der 4 afdelinger – og bladet
udkom 4 gange pr. år. – Undertegnede fik
som helt nyt medlem af Idrætsforeningen en præmie for forslaget til navnet
Kvartetten.

Loppemarkedet
Undertegnede har været nødt til, at trække
mig fra Loppemarkedsudvalget – og vil
herfra udtrykke min glæde over, at Gunde
Jensen fra bordtennisafdelingen har indvilget i, at træde ind.
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Gunde har allerede deltaget i det første
møde og jeg kan orientere om, at der er
tømning af lade den 30.5. – indsamlingsweekend den 31.5-1.6. – samt salg den
14.-15.6.
Vi skal dog i det kommende år drøfte,
hvordan vi får vendt den nedadgående
tendens med hensyn til indtjeningen fra
Loppemarkedet.
På det senere punkt på dagsordenen – under valg – vil det fremgå, at Preben Alsly
ikke stiller op til en ny periode. Jeg vil
herfra give udtryk for en stor ros til Preben
for et fantastisk stort stykke arbejde for
vores forening gennem mange år.
Til slut vil jeg takke alle i Hoved-bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde
i det forløbne år.

anlægsinvesteringer i nybygninger, genopretning af og vedligeholdelsesarbejder
i den nu 42 år gamle institution. 1. juli
står den nye centerleder klar – læs herom
andetsteds i bladet.

Erling Larsen
Dirigent: Erling Larsen
Referent: Andreas Nielsen

Rishøjhallen
Stort og småt i Rishøj Idrætscenter foråret 2014

Farvel til Leif Gøthler
Vi skal nu tage afsked med vor centerleder gennem 18 år - Leif Gøthler, som har
besluttet at gå på pension ved udgangen
af juni 2014.
Afskedsreception afholdes den 20. juni
2014 kl. 14.00-16.00 i Rishøjhallen, lokale
1. Leif har med sin udadvendte, altid imødekommende fremtræden, været en god
løsningsorienteret samarbejdspartner for
alle vore brugere og eksterne lejere, samt
bestyrelse og personale. Det har været 18
år med en god udvikling, præget af store
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Foto: Leif Gøthler

Tilbygning til
Skensved Hallen
Så er byggeriet i gang! Projektet blev
godkendt i Byrådet den 27. august 2013,
men var betinget af, at der blev afholdt en
høring i Lille Skensved. Efter Borgermøde
den 10. oktober 2014 i Skensved Hallen
blev der foretaget nogle mindre projekt-

ændringer i tilbygningen. Resultatet af
licitationen den 22. november 2014 var
ca. 34 % dyrere end budgetteret. Efter
fornyet behandling i de faglige udvalg
besluttede Byrådet den 28. januar 2014
en ekstrabevilling, hvorefter den samlede
anlægssum blev kr. 7.525.776.
Byggestart den 21. marts 2014 og forventet færdig i starten af september 2014.
Køge Kommunes Ejendomscenter står
som bygherre og projektleder. I september 2014 overdrages tilbygningen til Rishøj Idrætscenter, der indtræder som ejer.
Vi er nu i gang med at skabe økonomiske
grundlag for anskaffelse af inventar og

lerne har Skensved Pensionistforening
som en væsentlig lejer, men kan lejes af
andre foreninger efter aftale med Rishøj
IC.
Utætte flade tage på Rishøjhallen
Køge Ejendomscenter har nu besluttet, at
bevilge 2,8 mio. kr. fra kommunens genopretnings- og energisparerpuljer til renovering af Rishøjhallens 1.400 m2 utætte
flade tage. Arbejdet omfatter ombygning
af tage, efterisolering iht. skærpede energiregler og udskiftning af ventilation på
tage. Udføres henover sommeren 2014.
Røglemme i Rishøjhal A
Køge beredskab har påbudt, at der senest den 31. december 2014 etableres
røglemme i Rishøj hal A. Vi forhandler
pt. med Ejendomscentret om tilskud fra
kommunens genopretningspulje.
Rishøj Idrætscenter har ANLÆG for AKTIVITET
Vi har nogle gode lokaler såvel til idræt
som til kurser og møder. Udlejningerne
har fortsat et tilfredsstillende omfang.
Bjørn Jørgensen
Bestyrelsesformand

løsøre, samt ikke mindst de nødvendige
fitnessmaskiner. Enten med egne driftsmidler eller ved sponsorstøtte. Der er nu
stiftet en Fitnessafdeling under Skensved
Idrætsforening, som skal stå for driften
af det nye Fitnesscenter. Foreningen er
med konsulentbistand fra DGI godt i
gang med planlægning af indretning,
uddannelse af trænere og hvervning af
medlemmer.
Booking af de nye aktivitetslokaler, der
kan lejes af alle foreninger, er godt i gang.
Fitnesslokalet udlejes til Skensved Idrætsforenings fitnessforening. Aktivitetsloka-

Rishøjhallen

Ny centerleder til
Rishøj Idrætscenter
Da vores nuværende centerleder Leif
Gøthler har valgt at gå på pension pr. 1.
juli, blev der før påske ansat en ny centerleder. Der var 45 ansøgere til stillingen.
Og det kan nu afsløres, hvem den nye
mand er… Valget er faldet på Ole Sig, der
siden 2004 har været idræts- og fritids-
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konsulent i Bornholms Regionskommune.
Han har her været involveret i de fleste
drifts- og udviklingsopgaver i kommunens idrætshaller og stadions og været
kontaktperson for øens 9 selvejende haller. Han har på den baggrund et godt og
grundigt indblik i opgaven med at drive
et idrætscenter.

og kræfter at videreudvikle idrætsaktiviteterne under Rishøj Idrætscenter – både til
gavn for børn og unge, voksne og seniorer.
Helge Rasmussen
Næstformand i bestyrelsen for Rishøj IC

IT og Internet
hjælpe-cafe

Computer hjælp til
ældre.

Ole Sig Ny Centerleder Rishøjhallen

Ole Sig, der er 46 år, er oprindeligt uddannet journalist. Sideløbende med sit
konsulentjob i Bornholms Regionskommune har han uddannet sig målrettet mod
en centerlederstilling, blandt andet via en
uddannelse i ledelse af idrætsinstitutioner.
- Jeg glæder mig helt utroligt til jobbet.
Og jeg tror og håber, at jeg både i kraft
af mit nuværende job og mine år som
frivillig leder i idrætsforeninger har en
god ballast i bagagen i forhold til jobbet,
fordi jeg dermed kender de vilkår, som
det frivillige foreningsliv arbejder under
i et idrætscenter, udtaler Ole Sig.
Ole Sig er dog også klar over, at mange
idrætscentre er udfordret i disse år. Især
giver private fitnesscentre skarp konkurrence, ligesom statistikkerne viser, at især
voksne ofte dyrker idræt andre steder
end i den lokale idrætshal. Han er derfor
meget opmærksom på, at det vil koste tid
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17% af danskerne er over 65 år, 44% af
disse har aldrig været på internettet.
Dette er skræmmende i disse tider, hvor
digitaliseringer for alvor tager over. Hvordan skal disse ældre borgere klare sig i
forhold til kommunen, banken, bestille
tid ved lægen, låne bøger, osv.??
Skensved Idrætsforening forsøger i disse
dage at etablere et tilbud til alle ældre i
byen, hvor man kan få undervisning eller
hjælp til at lære at begå sig i den digitale
verden.
Vi forventer, at vi efter sommerferien vil
åbne en ”IT og Internet hjælpe-cafe” i
Skensved Hallen. Den vil indledningsvis
være åben 2½-3 timer om ugen i 10 uger.
Der vil være 4 instruktører til at undervise
og hjælpe.
Vi planlægger at gennemgå følgende: Nem
ID, Nets, Bank, kommunens hjemmeside,
E-Box, Bestille tid ved lægen – E-konsultation – se svar på prøver, Facebook, handel
via nettet, låne bøger, Skype, Sikkerhed på
nettet samt smartphones (dette er planen,
det kan ændres).
Planen er, at vi efter de 10 uger vil lave et
permanent tilbud, eventuelt via pensionist
klubben. Vi planlægger at have udstyr
til 20 mennesker pr. gang, og derudover

Håndbold
Skensved Håndbold er i øjeblikket udelukkende en senior klub, da vi har et herrehold der spiller i serie 4, samt et oldgirlshold der også spiller i serie 4.
Men vi er en klub, hvor det sociale er i høj
fokus, og vi har det rigtig hyggeligt sammen. Træning foregår om tirsdagen og vi
spiller som regel kun kampe om søndagen
efter et fastlagt program.
Sæsonen starter d. 12. september 2014, og
slutter sikkert sidst i marts 2015, afhængig
af kampprogrammet. Selv om vi hygger
meget, vil vi også rigtigt gerne vinde, så
i kampene giver vi den bare gas. Vores
træning foregår i Skensved Hallen, og vi
vil rigtig gerne byde velkommen til nye
spillere. Så vær nu frisk og kom ned og hils
på os og vær med til at spille håndbold.
Træningstider:
Dameholdet træner fra kl. 18.45-20.30
Herreholdet træner fra kl. 20.15-22.30
Er du interesseret i at spille håndbold i
Skensved, så skal du være velkommen i
hallen. Vi har brug for nye holdkammerater, så vi glæder os til at se dig.
Hilsen
Håndbold Afdelingen
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For Skensved Idrætsforening
Martin S. Kristiansen
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er alle velkommen til at tage deres egen
computer med.
Vi er pt. ved at søge finansiering til projektet via kommunen.
Hvis alt falder på plads vil vi husstandsomdele en folder med yderligere information om tid og sted.

Skensved
Fitness

Skensved Fitness
Der har de seneste år været et ønske om
at få en fitness forening i Skensved. Men
vi har ikke rigtigt kunnet blive enige om
hvor og hvordan. Så endelig i slutningen
af 2013 kom muligheden, da Køge kommune bevilgede en tilbygning til Skensved
Hallen. I den nye tilbygning er der sat
76 kvadratmeter af til et fitness lokale
med hvad der nu kan være af maskiner
og udstyr.
I december 2013, nedsatte Skensved
Idrætsforenings hovedbestyrelse en arbejdsgruppe, der fik til opgave at undersøge muligheder, bedst mulige udnyttelse
af de nye muligheder. Arbejdsgruppen har
etableret et samarbejde med Foreningsfitness, der er en afdeling under DGI og DIF
(se deres hjemmeside www.foreningsfitness.dk). Foreningsfitness har rådgivet
over 130 foreninger omkring oprettelse
af lokale foreningsbaserede fitness lokaler
landet over. Arbejdsgruppen har oprettet
en hjemmeside (www.skensvedfitness.
dk) og en Facebook side (www.facebook.
com/SkensvedFitness), hvor vi løbende
vil orientere om udviklingen i projektet.
Det er vigtigt at forstå, at Skensved Fitness ikke er et kommercielt tilbud, men en
almindelig forening på linje med eksempelvis en håndbold- eller badmintonklub,
hvor der vælges en bestyrelse og medlemmerne har indflydelse på foreningens liv
og virke. Skensved fitness er et tilbud til
alle over 15 år og vil, som vi lige ser det,
virke således:
Som nyt medlem vil du skulle modtage
en instruktion fra en af vores frivillige
instruktører, der alle vil blive uddannet
hos Foreningsfitness. Når du har modtaget
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Charlotte Agergaard fra Foreningsfitness fortæller på informationsmødet d 24. marts.

instruktion og har skrevet under på, at
du har læst ordensregler og så videre, vil
du få din egen nøgle og kan komme og
gå som det passer i din hverdag. Lokalet
vil være kameraovervåget, så vi kan se
tilbage i tilfælde af brud på ordensregler.

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

Højelsevej 23. • 4623 Lille Skensved •
Tlf. 2540 2212 / 5616 9997 •
mail: lundager@hoejelsevinkaelder.dk
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I vores nuværende budget har vi sat kontingent til 100,- pr. måned (6 måneder ad
gangen, ligesom andre idrætsgrene), dog
arbejder vi med en lille rabat til medlemmer, der kun vil træne i dagtimerne kl.
9–13), vi har sat indmeldelsesgebyret til
cirka kr. 250,Vi planlægger at købe 10 spinningcykler,
og der vil være spinninghold 4-5 eftermiddage/aftener hver uge. Hvad der
eventuelt kommer af hold derudover, vil
vi samarbejde med blandt andet gymnastikafdelingen om – men det er medlemmerne i foreningen der bestemmer, så alt
er muligt.
Arbejdsgruppen forsøger pt. at få finansieret indretningen af lokalet (udstyr), og
det budget er på cirka kr. 500.000, hvoraf
vi kan låne cirka 50 % af Foreningsfitness,
resten skal vi finde andre steder. Pt. søger
vi fonde mm. Rishøj Hallens venner har
været gode ved os og givet kr. 20.000. Det
takker vi meget for.

Skulle nogen have lyst til, (eller kende
nogen der har) at sponsorere en maskine
eller et beløb, er det meget velkomment,
vi kan som modydelse tilbyde, at man
kan få sit navn eller logo på den pågældende maskine i maskinens levetid samt
på Skensvedfitness hjemmeside.
Instruktører. Vi skal bruge 14-16 instruktører, blandet alder og køn. Man vil få
en cirka 40 timers uddannelse, og skal
som modydelse lægge 2–3 timers arbejde
i lokalet om ugen i mindst 1 år. Dertil vil
man blive en del af et omfattende netværk
af instruktører under Foreningsfitness,
hvis man har lyst til det. Dertil kommer
yderligere efteruddannelse (dem der allerede har tilkendegivet ønske om at være
instruktør, vil blive kontaktet i løbet af kort
tid, hvis det ikke allerede er sket). Vi skal
også bruge spinninginstruktører, der vil
få en særlig uddannelse i dette.
Som nogle ved, afholdt vi den 24. marts
et informationsmøde i hallens cafeteria,
hvor alt dette blev præsenteret, og vi må
sige STOR TAK for det store fremmøde

og den meget positive stemning, der var.
Vi i Arbejdsgruppen vil også takke mange
gange for alle gode ideer og positive tilbagemeldinger vi får og har fået.
Vi vil i starten af juli skrive/ringe rundt
til alle, der skrev sig på listerne om ønsket
medlemskab, og derefter åbne for yderligere medlemstegning. Vi vurderer lige pt,
at der vil være plads til i alt 200 medlemmer (først til mølle). Dette kan/vil blive
justeret, når vi kan se på statistikkerne (via
nøglebrikkerne), hvordan belastningen af
lokalet er fordelt.
Byggeriet er planlagt til at stå færdigt 1.
september, og derfor planlægger vi at åbne
i september.
HUSK: ALT BLIVER IKKE RIGTIGT FRA
STARTEN, så konstruktiv kritik modtages,
brok sendes til: Dansk Center for Brok og
Førsteverdensproblemer.
Arbejdsgruppen for
Skensved Fitness

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.
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Fodbold

Indesæsonen i vinterhalvåret
Alle ungdomsholdene har i indesæsonen
været til stævner med og uden bander. Vi
fandt futsal interessant, så derfor har vi
valgt, at vi fra næste indesæson vil spille
futsal i Skensved Fodbold. (Info: Futsal
er fodbold, som spilles på baner, der har
den samme størrelse som håndboldbaner
og spilles oftest indendørs).

Ved juletid har vi også holdt vores årlige
jule-five-a-side, som igen i år var en succes,
så den er der igen næste år. (Info: Five-aside er en variation af fodbold, hvor der
er fem spillere på hver side, 4 markspillere
og 1 på mål. Banen, der er omkranset af
bander, er mindre end normalt, målene
er mindre og man spiller med reduceret
spilletid).

Den kommende sæson
Vi er gået udendørs her i april måned
og har været heldige med vejret. Alle
drengene har fået vist deres flotte nye
fodboldstøvler…

- så nu kan udendørstræningen for alvor
begynde!
Grundene er simple: Futsal er fremtiden
inden for indendørs fodbold og det ligger som sådan meget tæt på udendørs
fodbold - kun underlaget er til forskel.
Alle vores hold er kommet hjem med flest
sejre, hvilket vi er stolte af!

Drengene vinder Segment Cup 2013 i Herfølge
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Vi har nu tilmeldt følgende hold til DBU
stævner:
• U7, U8, U9 og U10, hvor vi sidste år kun
var tilmeldt i U8 og U9. I kan følge holdenes kampdage på www.skensvedif.
dk eller Skensved fodbold på Facebook.
• U7 er tilmeldt 2 stævner, begge 3JYDSKEBOLD. Da de mangler spillere til
holdet, har vi valgt at tilbyde årgang
07, at starte der og få forståelsen for
fodbold.
• U8 er begyndt at få tilgang af piger, så
kom endelig piger – der er plads til flere
piger på banen!
• U9/U10 holdet har desværre mistet
deres cheftræner Casper Ahlehof, da
han havde for meget om ørerne. Så vi
kan sige velkommen tilbage til Peter
Desbo, vi er glade for han kan afse tid
til vores klub.

En tak til drengene, forældrene og trænere
for en god indesæson og samarbejdet.
Fodbold Afdelingen ønsker
jer en god sommer.

Skensved Fodbold
Træningstider udendørs

Drengene vinder Segment Cup 2013 i Herfølge

Da klubben er i udvikling, kunne bestyrelsen godt bruge lidt flere hænder og
hoveder. Så lad os høre fra dig, hvis du
har mulighed for at hjælpe i Fodbold Afdelingen.

Hold

Træningstid

U6

Tirsdag 17-18

U8

Tirsdag og torsdag 15.30-17.00

U9

Mandag og onsdag 18.00-19.30

Mixhold

Tirsdag 18.30-19.30

Oldboys

Mandag 19.30-21.30

Veteran

onsdag 19.00-20.30
søndag 10.00-11.30

Generalforsamling

Sport Direct sponsorerer nye spillerdragter til
drengene efterår 2013

U8 vinder turneringen i Sommerland Sjælland

Referat af ordinær
generalforsamling i
Fodbold Afdelingen
15. april 2014
1) Valg af stemmetæller. Freddy Nielsen
blev valgt til stemmetæller.
2) Valg af dirigent. Lars H. A. (sekretær
for hovedbestyrelsen)
3) Formandens beretning.
Udvikling.
Da jeg startede som træner i Skensved
fodbold havde vi 4 hold. Nu har jeg siddet
som bestyrelsesmedlem og formand i 3 år
og fulgt fodboldafdelingens udvikling.
Vi har pt. 3 ungdomshold fra U7-U10,
oldboys, mixhold og veteraner.
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Alle ungdomsholdene startede som rene
drengehold, men nu er U8 begyndt at
lokke piger til. Vi har også en del piger
fra årgangene 04-02, som gerne vil starte,
men vi mangler desværre en træner. Fodbolden er blevet mere synlig i Skensved,
og det er grunden til den gode udvikling.
Vi vil i fremtiden spille futsal i indesæsonen.
Futsal er indendørs fodbold uden bander. Dette er fremtiden inden for fodboldens indesæson, og ligger tæt på
udendørs.
Økonomi.
Økonomien skal gøres bedre, da vi har
været nød til at investere i rekvisitter,
som kunne skabe udvikling. Der er også
anskaffet nye spillerdragter, da de gamle
næsten var spist af møl.
Vi har skaffet OK som sponsor, vi skal
blot skaffe flere medlemmer, og så er de
også vores sponsor næste år. Vi har lige
nu gang i Lillebror Lotteriet, som kører til
d. 18. maj 2014. Hvis I ønsker at bidrage
med kr. 8,50 til fodbolden, og har I en flad
20'er, så køb inden I går hjem.
Haltilbygning.
Fra d. 1. september 2014 vil der stå en
ny halvhal, som vi glæder os til at blive
brugere af. Tilbygningen vil indeholde
2 lokaler delt med skydedør. Disse lokaler er til foreningen og pensionisterne.
Der vil også komme Foreningsfitness,
som jeg vil anbefale, man prøver af. Det
koster kr. 300 i indmeldelse og kr. 600
halvårligt. Dette har desværre ikke gjort
at fodbolden er tilgodeset i timefordelingen. IGEN. Da vi er en udendørs sport!!
Jeg har kæmpet, men forgæves. Vi har i
år fået tider andre dage, men tidlige tider, som desværre ingen af mine trænere
kan bruge. Jeg opfordrer jer derfor til at
stille op, så fodbolden kan få sin plads
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i foreningen, efter at have været gemt/
glemt i nogle år.
Tak.
Jeg vil gerne takke mine trænere for deres
store arbejde i klubben. Forældrene for
deres opbakning i al slags vejr. Børnene
for deres iver og glæde for fodbolden.
Remon og Tina for hjælpen med bestyrelsesarbejde.
Beretningen blev godkendt.
4) Fremlæggelse af regnskabet og budget.
Da bestyrelsen ikke har haft mulighed
for at hente sit regnskab ved revisoren,
blev dette ikke fremvist, men der var lavet en udskrift fra banken 1 år bagud.
Vi blev enige om, at klubben skal finde
sponsorer og andre økonomiske midler.
Vi vil undersøge muligheden for at låne
gymnastiksalen på Højelse skole, for at
spare på halleje. Fodboldafdelingen er i
fremgang i medlemstallet, hvilket også
hjælper en del på økonomien.
5) Indkomne forslag.
Formanden har ikke modtaget nogen
forslag.
6) Valg.
Helle Olsen genopstiller som formand,
og blev genvalgt for 2 år. Remon Olsen
genopstiller, men ønsker ikke kasserer
posten længere. Genvalgt som suppleant
for 1 år. Winnie Rørbæk stiller op for 1 år,
hun blev valgt til kassererposten. Freddy
Nielsen stiller op for 1 år, han blev valgt til
sekretærposten. Anders Christensen stiller
op for 2 år, han blev valgt til holdformand.
7) Eventuelt.
Fodboldafdelingen ønsker at lave et sommerstævne, hvor vi vil inviterer naboklubber til en hyggelig dag i fodboldens tegn.
Næste bestyrelsesmøde holdes d. 29. april
2014 kl. 19.00 i klubhuset ved Hallen.
Fodbold Afdelingen

Gymnastik

Tak for en god sæson
2013/2014
Vinterens gymnastik kom godt fra start. Vi
har startet ud med lancering af Klubmodul
som gør, at vores gymnaster nu tilmelder
sig deres hold og betaler via vores hjemmeside. Klubmodul gør det også nemmere
for vores instruktører og bestyrelse, som
herigennem kan sende mails og sms til
hinanden og afdelingens medlemmer. Vi
er meget glade for dette nye tiltag og er
sikre på, at det er kommet for at blive!
Vi har i denne sæson sagt velkommen
til nye hold, enten helt nye eller "gamle"
hold, som er sat sammen til nye, og det
har betydet stor succes med mange nye
gymnaster og fuld gang i hallen!
Vi har efter nogle år på skolen fået plads
i hallen og har kunnet rykke Boot Camp
holdet til hallen. Dette har gjort, at holdet

er mangedoblet i størrelse – og det er på
trods af, at de må skifte lokale den sidste
halve time. Men dette vil vi få lavet om
til næste sæson.
Vinteren igennem har der været stor tilgang på alle hold. Den sidste mandag i
december inden skoleferien afholdte vi
julesjov med gymnastik i hallen for børnehold og deres forældre. Her kiggede
julemanden også forbi!

Julemanden på besøg til juleafslutning i Gymnastik
Afdelingen!

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

Telefon 56 16 90 22
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Til fastelavn holdt vi sammen med Dagli’Brugsen tøndeslagning i hallen og dette
var også en stor succes med næsten 150
børn og voksne, så det vil vi prøve igen
til næste år!

Både Monika og Helle blev genvalgt. Maria Andersen blev valgt ind i bestyrelsen
og René Eriksen blev valgt som suppleant
sammen med Laila Jeppesen. På hjemmesiden www.skensvedgymnastik.dk kan
I se, hvordan den nye bestyrelse er sat
sammen. Med denne nye bestyrelse er vi
nu i fuld gang med at planlægge den nye
sæson med nye tiltag og arrangementer,
så følg med på vores hjemmeside.
Så alt i alt en rigtig god generalforsamling
som vist slog nye rekorder ved kun at være
29 minutter!
På bestyrelsens vegne
Monika Eriksen
Genvalgt Formand

Samling på tropperne inden det rigtig går løs med
tøndeslagning!

Så en stor tak til alle gymnaster, instruktører og hjælpere samt bestyrelsen for en
rigtig god sæson!
På bestyrelsens vegne
Monika Eriksen
Formand

Generalforsamling
Onsdag den 19. marts afholdt Gymnastik
Afdelingen sin generalforsamling i udlejningen. Og som dagsordenen lyder, blev
der budt velkommen af formanden og
Peter Metz blev valgt til dirigent. Derefter
kom vi godt i gang med dagsordenen og
formandsberetningen (denne kommer på
gymnastikken hjemmeside snarest) blev
godt kendt uden bemærkninger og det
samme blev årsregnskabet.
Derefter kom vi til valg til bestyrelsen.
Formand Monika Eriksen og It ansvarlig
Helle Frydendall var på genvalg. Aniella
Bøje samt Hanne Lehn, almindelige bestyrelsesmedlemmer, var også på valg men
ønskede ikke at stille op.

16

Opvisningen
Søndag den 23. marts slog Gymnastik
Afdelingen dørene op til vores årlige
opvisning og med cirka 300 gymnaster,
forældre og gæster, var der en fuld hal
til nogle timer i godt selskab. Alle hold
var spændte på at vise, hvad de havde
brugt vinterens gymnastiktimer på og
sikke mange og flotte optrædener fra vores
egne hold.

Vores egne superseje Rytmer Piger!

Som vi plejer holdt vi en pause midtvejs,
hvor vi som noget nyt afholdt et Amerikansk lotteri. Vores minihjælpere hav-

de fra arrangements start solgt lodder,
som ret hurtigt blev udsolgt. Vi havde
præmier fra lokale handelsdrivende og
Gymnastik Afdelingen donerede også
selv nogle præmier, blandt andet 2 gratis
medlemskaber til sæson 2014/2015. Vi vil
gerne på bestyrelsens vegne sige tak til alle
sponsorer for donation af præmier. Tak til
Dagli’Brugsen, Skensved Slagteren, Guldbageren, Milas Pizzabar og vognmand
Torben Andersen.
Vi har også medajleoverrækkelse i pausen og i år havde vi en ung gymnast som
havde 20 års jubilæum i vores stolte forening: Så igen STORT tillykke til Michelle
Rasmussen, som modtog sin glasstatuette
for 20 år i gymnastikken – og et stort tillykke til alle modtagere af 5, 10 og 15 års
medaljer og præmier.

Efter pausen kom vores gæstehold på gulvet – de talentfulde piger fra Køge Bugt
Elitehold Rytme – og de viste, hvad mange
års træning kan føre til – og sikke et flot
show de viste os!
Derefter kom de sidste af vores egne hold.
Så alt i alt igen en rigtig flot og fantastisk
opvisning.

Michelle Rasmussen fejrede 20 års jubilæum i Gymnastik Afdelingen

Igen i år er der mulighed for at gå til Sommer Boot
Camp M/K

Uddeling af 5-års medaljer.

Børnene kan gå til Sommer-sjip…

Tak for en rigtig god sæson
Monika Eriksen
Formand

Sommergymnastik
I år er der mulighed for at gå til sommergymnastik, de voksne kan vælge enten
Boot Camp M/K eller Step og Styrke M/K.
For børnene er der mulighed for at gå til
Sommer-sjip.
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Alle hold er godt i gang og godt fyldt
op, men der er stadig plads til flere. Vi
fortsætter indtil 28. maj.
Kom forbi hallen enten mandag eller onsdag og tag en snak med instruktørerne og
se yderligere på vores opslag i byen eller
vores hjemmeside.
God sommer!
Hilsen
Bestyrelsen i Gymnastik Afdelingen
Power Kids i aktion!

Ny sæson
Gymnastikken starter op med åben hal
for alle mandag den 18. august i den store
hal og med sæsonstart mandag den 25.
august eller den 1. september – se på vores
hjemmeside www.skensvedgymnastik.
dk eller læs vores foldere som bliver husstandsomdelt inden da.
I den nye sæson kan vi byde velkommen
tilbage til Christian Fischer på stepholdet
og velkommen til Mini Rytme på skolen
med Aniella Bøje.
For yderligere information: Se folderen,
som kommer i postkassen inden sæsonstart eller på vores hjemmeside.
Husk sæson starter den 25. august 2014
og slutter 22. marts 2015.
Ses vi?
På gymnastikkens vegne
Monika Eriksen
Formand

Gymnastikken søger
nye instruktører
Vi søger instruktører til vores børnehold,
blandt andet en instruktør til Power Kids
(alder ca. 5-6 år) og en forældre-hjælper
til Super Krummerne (alder ca. 3-5 år),
samt en instruktør til Team Gym Basic
(ca. 0-3. kl.)
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Gang i den hos Super Krummerne!

Skulle dette have interesse så kontakt en
fra bestyrelsen, se yderligere på vores
hjemmeside www.skensvedgymnastik.dk
På bestyrelsens vegne
Monika Eriksen
Mail: eamymoni@gmail.com

Badminton

Senior klubmesterskab 2014 i Badminton
Lørdag d. 5. april afholdte senior afdelingen klubmesterskab. Der skulle afvikles
41 kampe og vi startede kl. 10.00. Der
blev spillet i 7 rækker, hvilke gav følgende
resultat:
I dame single vandt Kira Bernickow klub-

mesterskabet, nr. 2 blev Ulla Mielby og på
3. pladsen kom Christina Nielsen.
Herre single A vandt Niklas L. Petersen,
Mark Nielsen kom på 2. pladsen og nr. 3
blev Henrik Leth.
Herre single B vandt Thomas Fransen,
nr. 2 blev Danni Bensler, 3. pladsen gik
til Dennis Langøe.
Dame double vandt Kira Bernickow og
Helle Döpping, nr. 2 blev Cindy Toft og
Conni Larsen og nr. 3 blev Gitte L. Petersen
og Joan Nielsen.
Herre double vandt Niklas L. Petersen
og Danni Bensler, nr. 2 blev Mark Nielsen
og Peter Nielsen og nr. 3 blev Mikael L.
Petersen og Jens Svane.
Mix pulje A, her vandt Joan Nielsen og
Mark Nielsen, nr. 2 blev Gitte L. Petersen
og Peter Nielsen og nr. 3 blev Nina Jensen
og Henrik Leth.
Mix pulje B blev vundet af Kira Berickow
og Paul Adams, nr. 2 blev Lene Klyver og
Thomas Fransen og nr. 3 blev Helle Döpping og Helge Rørbæk.
En af dagens vel nok største præstationer
og vel nok største overraskelse, kom i en
herre double, hvor Helge og Nølle slog et
nyt meget lovende par, Thomas og Dennis, med 21-19 og 21-19. Det blev i hvert
fald fejret efterfølgende i cafeteriaet med

SUS flagene
henvendelse
Dirck Jensen, tlf. 5616 9522

en velfortjent kylle kylle, hvor vinderne
udråbte sig som klubmester i en pulje B,
som i løbet af ugen op til mesterskaberne
var blevet ændret på grund af et afbud, og
derfor blev begge puljer slået sammen. Så
nu må vi se ved næste klubmesterskab, om
de kan vinde en eventuel pulje B.
De sidste kampe blev afviklet ved 15-tiden
og blev efterfuldt af en velfortjent kylle
kylle i cafeteriaet af nogle meget trætte
spillere. Efter et bad skulle de fleste af os
hjem og skifte tøj, så vi var klar kl. 18.15 til
afslutningsfesten. Vi var i alt 24 personer
der skulle feste, mange skulle også have
overrakt velfortjente præmier. Vi havde
det årlige lotteri, og her går en stor tak til
Dagli’Brugsen, Den gamle smedje, Rørbæk
Transport og Vidcom Danmark for de fine
sponsorgaver.
En anden stor opgave, som formanden står
for, er at udnævne ”Årets Badminton spiller”, det er en person der gør det sjovt for
os andre at spille badminton eller en person der har udviklet sit enormt i sæsonen.
Og denne gang blev det en fra bestyrelsen,
hvor han gør han et stort stykke arbejde,
han er altid glad til fællestræning, hvor
han altid giver sig 110 procent: Valget faldt
på Henrik Leth, vi ønskede Henrik stort
tillykke med en buket.
Selve festen sluttede kl. 02.30, hvor alle
tilbageværende hjalp til med at rydde op,
sætte borde på plads og rydde op i køkkenet. Jeg vil gerne takke alle, der deltog i
festen og hjalp med maden, med at tømme
opvaskemaskine, lave cubakaramel osv.
Jeg fornemmede at alle var glade og tilfredse, trods ømme ben og fødder og der
blev også danset en hel del. Så på bestyrelsens vegne, vil jeg sige tak for denne
sæson og jeg/vi håber at se jeg alle igen
til august, når den nye sæson starter.
Peter
Formand, Badminton Afdelingen
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Bestyrelsen
Badminton Afdelingen
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Så er året 2013/2014 gået i ungdomafdelingen i badminton. Det har været en sæson,
hvor vi har kunnet mærke en nedgang
af spillere i forhold til de tidligere år. Ca.
25 børn har deltaget, men flere nye har
været til træning de sidste gange inden
afslutningen og vi håber at se dem når vi
starter op igen TORSDAG DEN 4. SEPTEMBER 2014.
Klubmesterskabet blev afholdt den 29.
marts 2014, hvor vi havde en dejlig dag,
med mange glade børn og 37 kampe. Vanen tro afsluttede vi dagen med pizza,
saftevand og præmieuddeling. En helt
igennem dejlig dag.
Desværre har der ikke været nogen af
vores spillere til stævne i år, da de som
ønsker at deltage i stævner ikke kan deltage sammen, da de er i forskellige aldersgrupper. Tidligere har det været tilladt
at f.eks. et doublepar hvor spillerene er
i henholdsvis U11 og U13 kan stille op i
U13. Dvs. den yngste spiller, spiller i en
højere række. Dette er ikke længere tilladt
og spillerne har valgt ikke at deltage med
andre makkere, end dem som de normalt
spiller med.
I den kommende sæson vil det være Paul
og Conni, som træner. Jeg (Kira) har valgt
at tage en pause, da det kan være svært at
kombinere træningen med min arbejdstid.
Jeg takker alle børnene og forældrene for
de mange gode/sjove år, og glæder mig
til de gange, hvor jeg fremover vil være
til træning som afløser for andre trænere.

minton. Vi har booket hallen følgende
onsdage 16.04 - 23.04 - 30.04 - 07.05 - 14.05
- 21.05 -28.05 fra kl. 19 til 20.
Alle som har haft en tid eller har spillet fælles træning, kan komme og spille
GRATIS disse 7 onsdage. Det er først til
mølle princippet, dvs. at man bare møder
op med 3 andre medlemmer og spiller den
time. Hvis der er ledige baner til det, er
man velkommen til at spille single, men
er alle baner optaget, er det double, der
skal spilles.
Fjerbolde skal selv medbringes.
Da cafeteriaet ikke holder åbent, tager man
selv drikkevarer med i form af vand og
lignende til under/efter spillet.

Floorball
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Fra Ungdomsafdelingen

Så er Skensved Floorball næsten igennem
vores 8. år, som forening i Skensved.
Da vi spiller floorball for motionens og det
sociale sammenholds skyld, har vi ikke
været ude og blive verdensmestre eller
lignende. Men i løbet af det seneste år har
vi været en weekend i Malmø, alle 20, og se
afslutningskampene i det Svenske floorball-

Rigtig god sommer.
Paul, Conni og Kira
Badminton, ungdomsafdelingen

Sommer badminton
Så er sæsonen slut, men bestyrelsen kan
igen i år tilbyde jer at spille sommer bad-
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Årets vindere blev Vallensbæk Floorball

S
Floorball i Skensved Hallen
Alle kan spille floorball - alle kan være med...
Det eneste du behøver, er at være over 16 år, og have nogle indendørssko med, så låner du en stav
af os, vi fortæller lige lidt om de vigtigste regler og du er i gang.
Vi er et hold der spiller for motionen og det sociale sammenholds skyld. Af og til tilmelder vi os en
enkelt kamp, hvis der er stemning for det.
Vi har den holdning at det skal være hyggeligt og sjovt, uden det af den grund betyder at vi ikke går
til vaflerne når vi spiller.
Vi har netop taget hul på vores 8. sæson, og vi er ca 20 spillere der deltager som arbejde og familie
tillader det. Vi spænder fra ca 20 år til 45 år, med ligeså stort spænd i vægtklasserne. ;-)
Har du lyst til at prøve at spille med er du velkommen til at møde op. Vi spiller mandag kl. 21.00 22.30 og onsdag kl. 20.00 - 21.30 i Skensved Hallen
Du kan også kontakte klubben på mail: info@skensved-floorball.dk, eller tlf. 2257 0507.

mesterskab. Da vi alligevel var i Sverige,
smagte vi en enkelt svensk øl og kikkede
lidt på kulturen.
Vi har spillet et par træningskampe mod
Stevns Floorball, som er en af vores venskabsklubber, og det er altid sjovt og hyggeligt, da begge hold selvfølgelig gerne vil
vinde, men formår at holde temperament
nede og humør højt.
Første uge i juni har vi tradition for at invitere 5–8 klubber til en lille sæson-afslutningsturnering i Skensved. I 2013 havde

vi hyret professionelle dommere, hvilket
betød at kvaliteten af spillet blev sat lidt op.
Vi spiller de indledende kampe før frokost.
I frokostpausen har vi forskellige konkurrencer blandt andet straffeslag (billede),
driblebane og hvem slår den hårdeste bold.
Udenfor griller vi pølser og hygger sammen. Efter frokost spiller vi de afsluttende
kampe og finalerne, og uddeler præmier,
herunder vandrepokal.
Som de gode værter vi er, sørger vi selvfølgelig for, at vi aldrig selv løber med alle
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Salon Ketty
FOR

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

HENDE OG HAM
Ring og bestil tid på

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

56 16 94 20
Knudsvej 30 - 4623 Ll. Skensved
Åben: Onsdag-torsdag-fredag

SWIMMING POOL - SPA-BADE

ÆRESPORTE

FLAG OG FLAGSTÆNGER
UDLEJES

Kiosken
i Klubhuset

RISHØJHALLENS VENNER
TLF 56 65 61 12
Rishøjhallens Kontor

Din
lokale bank
Ølby Torvecenter 27 - 4600 Køge - Tlf. 56 65 40 81
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– når kampen
er færdig!

præmierne, men lader i stedet vores gæster
få den oplevelse.
Når gæsterne er taget hjem, holder vi en
lille sommerfest…stille og roligt.
Vi har i løbet af året fået 6 nye spillere, både
fra Skensved, Ejby og Haslev, der er blevet
i klubben. Men vi har haft mange inde og
prøve en enkelt gang eller to. Mange bliver
overrasket og synes, det går hurtigt, og at
det er hårdt. Men sådan er det med alt nyt.
Vores påstand er stadig, at ALLE kan være
med, uanset kondi og tidligere erfaring.
Man skal lige give sig selv mulighed for
at lære spillet og metoderne at kende, så
er det slet ikke så hårdt. Så har du lyst, så
kom og vær med!
Vi er pt lige over 20 medlemmer. Vi betaler
kr. 1.000,- i kontingent pr. år. Man kan låne
en klubstav. Man skal have inde-sko med
– og så er man i gang.
Vi fortsætter med at spille mandage kl. 21
og onsdage kl. 20 frem til midt i skoleferien,
så holder vi en måneds pause og starter
igen til august samtidig med skolerne.
Martin S. Kristiansen
Floorball Afdelingen

Bordtennis

Danmarksturneringen
2013/2014
Skensved IF Bordtennis deltog i sæsonen 2013/2014 med to hold i Danmarksturneringen for veteraner, i henholdsvis
herre veteran 40 år, 1. division øst og i
herre veteran 60 år, 1. division.
Spillerne på Skensveds hold i herre veteran 40 år, 1. division øst har været: Brian
Ganzhorn, Danny Larsen, Dennis Oreskov

Billedet viser Herre veteran 40 år, 1. division øst
holdet efter kampene mod Amager 2 og Hillerød GI
2 i den afsluttende samling i Bellevuehallen i Århus
den 5. april 2014. Fra venstre ses Jørn Mogensen,
Brian Ganzhorn og Dennis Oreskov.

og Jørn Mogensen.
Spillerne på Skensveds hold i herre veteran 60 år, 1. division, har været Gunde
Jensen, Roald Ganzhorn, Ove Hansen*,
Pauli Seerup* og Gert Jørgensen*.
Holdet i herre veteran 40 år, 1. division øst
klarede sig rigtig flot. Holdet var inden
sidste samling i Århus den 5. april placeret
på en samlet tredjeplads, men en sejr over
Amager 2 betød, at Skensved ”overhalede” Jægerspris på andenpladsen og vandt
sølvmedaljer, selvom holdet efterfølgende
må se sig besejret af rækkens ”bundprop”
Hillerød GI 2. Andenpladsen betød endvidere, at Skensvedholdet kvalificerede
sig til deltagelse i oprykningskampe om
oprykning til DM rækken. Disse kampe
skal afvikles den 3. maj 2014.
For holdet i herre veteran 60 år, 1. division
var målsætningen at undgå en nedrykningsplacering. Målsætningen blev ikke
helt opfyldt, idet holdet sluttede næstsidst
som nr. 11 og skal måske ud i kvalifikationskampe for at bevare divisionsstatus.
*spillere med B-licens, det vil sige spillere,
der deltager på seniorhold for en anden
klub, men deltager på veteranhold for
Skensved IF.
Bordtennis Afdelingen
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Generalforsamling i
Bordtennis Afdelingen
Bordtennis Afdelingen har afholdt generalforsamling den 7. april 2014 i aulaen på
Højelse skole. 8 af afdelingens medlemmer deltog. Roald Ganzhorn (RG) blev
valgt som dirigent og stemmetæller. RG
konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet. Gunde Jensen blev valgt
som referent.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af
formand Brian Ganzhorn, der blandt andet omtalte klubbens turneringsresultater
og stævnedeltagelse. ØBTU’s turnering:
I serie 1 blev Skensved nr. 2, kvalificerede sig ikke til oprykning og sluttede
uden for medaljeplacering ved kredskampene, i serie 2 blev Skensved nr. 3.
DBTU’s turnering: Veteran 40 1. division
øst blev nr. 2 og skal spille kvalifikation
om oprykning til DM rækken. Veteran
60 1. division blev nr. 11 og skal måske
spille kvalifikationskamp for at få lov til at
blive i rækken. Deltagelse i stævner: DM,
ØM, NETU Veteran 2014 og Copenhagen
Veteran Open. Flere gode resultater blev
nået: Det østdanske mesterskab til Roald
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Ganzhorn/Gunde Jensen i double i veteran 65 blev fremhævet.
Hovedbestyrelsesarbejdet har været centreret om udbygning af Skensved Hallen med plads til Bordtennis. Bordtennis
Afdelingen har i næsten 40 år spillet i
gymnastiksalen på Højelse skole og har
deltaget i ØBTU’s turnering på dispensation. Afdelingen har nu også veteran
divisionshold og disse kan ikke spille
hjemmekampe, jvnf. DBTU på grund af,
at der på skolen ikke kan etableres kampbaner, der opfylder minimumskravet på
10 meters bane-længde. På grund af de
”ikke lovlige” kampbaner samt et mangeårigt ønske om bordtennis i Skensved
Hallen – og at der ved ansøgning af haludvidelsen indgik et ønske om plads til
bordtennis – var det forventeligt, at der
blev plads til bordtennis efter udvidelsen.
Resultatet i første omgang blev imidlertid
en tilbygning uden plads til bordtennis,
men lokale til fitness, samt to aktivitetslokaler med Skensved Pensionistforening
som en væsentlig lejer; endvidere et ekstra
depotrum.
Til styrkelse af det lokalrelaterede arbejde,
herunder ”halarbejdet”, blev den tidligere

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

O. P. AUTO
v/ Ole Petersen

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

Alt i autoreparation
•
•
•
•

Hovedgaden 13 • 4623 Lille Skensved

56 16 90 17

Køb og salg af brugte biler

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

VVS & Gasteknik A/S
Hjørnegårdsvej 3 • 4623 Lille Skensved
Tlf. 5616 7000 • Fax. 5316 9514

Loppemarked
Indsamling
lørdag den 31. maj og
søndag den 1. juni.
GTA 63

Mølbak

forsikringsskader
pladearbejde
klargøring til syn
malerarbejde

Salg lørdag den 14. juni
10-15 og søndag den 15.
juni 10-12.

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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formand Gunde Jensen inddraget, blandt
andet med det formål at deltage i hovedbestyrelsesmøder. Den 10. oktober 2013
blev der holdt borgermøde om haludvidelsen. Kulturudvalget havde indkaldt til
dette. Efterfølgende kom der justeringer
af haltilbygningen. Lokale til fitness blev
reduceret og de to aktivitetsrum blev
samlet større og kan ved behov ”gøres”
til ét rum. Med justeringen vil der være
plads til to bordtennisbaner i den nye
tilbygning, alternativt, hvis nuværende
aktiviteter i den ”gamle” hal rokerer til
tilbygningen, kan der spilles bordtennis
i hallen.
På et efterfølgende haltimefordelingsmøde for SIF’s afdelinger blev bordtennis
tildelt en ½ hal torsdage kl. 19.00-22.30
primært til afvikling af turneringskamp.
På grund af, at der stadig ikke er tilstrækkelig med haltimer til sport i Skensved
Hallen, vil bordtennistræning fortsat
foregå i gymnastiksalen på Højelse skole hver mandag. Med spilletid i hallen
kan afdelingen, udover at være vært ved
ØBTU turneringskampe, også være vært
ved veteran divisionskampe.
Til den ønskede turneringsbordtennis i
Skensved Hallen kræves der seks nye bordtennisborde med tilhørende udstyr (bander
mm). Bordtennis Afdelingen har derfor
igangsat projektet ”Etablering af bordtennis i den nye Skensved Hal”. Indledningsvis har Gunde udarbejdet et samlet budget
på kr. 62.105,- og udarbejdet en ansøgning
til Rishøjhallens Venner (RV), hvor der er
søgt om kr. 55.160,- da der er en egenfinansiering på kr. 6.945,-. RV har bevilget
kr. 30.000,-. For at ”hente” de manglende
kr. 25.160,- inden turneringsstart den 1.
oktober 2014, er nye ansøgninger til forskellige fonde under udarbejdelse af Jørn
og Gunde. Beretningen blev enstemmigt
vedtaget.
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Kasserer Jens Jørn Kristoffersen fremlagde
regnskabet, der blev enstemmigt vedtaget.
Der var kommet et forslag om at udvide
bestyrelsen med et medlem fra fire til fem
medlemmer. Forslaget blev enstemmigt
vedtaget.
Valg til bestyrelsen:
Følgende blev valgt: Brian Ganzhorn (genvalg, 1 år), Jens-Jørn Kristoffersen (genvalg,
2 år), Harry Laursen (genvalg, 2år), Jørn
Mogensen (genvalg, 1 år), Gunde Jensen
(nyvalg, 2 år), 1.suppleant Roald Ganzhorn
(genvalg, 1år), 2. suppleant, 1 år).
Konstituering:
• Brian Ganzhorn: Formand, postmodtager, turneringsleder, facebookansvarlig.
• Jens-Jørn Kristoffersen: Kasserer.
• Jørn Mogensen: Ansvarlig for materialer, klubmesterskab og er med i ”Gruppen for fondsansøgninger”.
• Gunde Jensen: Ansvar for lokalrelateret
arbejde (inklusive deltagelse i hovedbestyrelsesmøder, loppemarked), presseansvarlig og er med i ”Gruppen for
fondsansøgninger”.
• Harry Laursen: Loppemarked, åbning
på træningsaftner.
Eventuelt
Forslag til ændring af SIF’s vedtægter: For at
tilpasse vedtægterne til de faktiske forhold
vil følgende ændring blive foreslået på næste
hoved-generalforsamling: §7 Foreningens
daglige ledelse. Linjen: "Afdelingsformændene mødes med forretningsudvalget i januar..." ændres til "Afdelingsformændene
eller afdelingsrepræsentanter (en fra hver
afdeling) mødes med forretningsudvalget
i januar...".
Skal bordtennisafdelingen have CVR nummer? Ved fondsansøgninger kan vi anvende
SIF’s CVR nummer, men i tilfælde af, at vi og
hovedbestyrelsen søger samme fond, vil det

måske være en fordel, at der er forskellige
CVR numre. Jens-Jørn Kristoffersen søger
om CVR nummer til bordtennisafdelingen.
Rishøjhallens loppemarked.
Gunde indtræder som SIF’s repræsentant
i Loppeudvalget.
Ungdomsbordtennis.
For sæsonen 2014/2015 tilbydes træning
hver mandag kl. 17.15 – 18.30 for ungdomsspillere. Interesserede kan ringe til
Gunde på 21941772.
SIF’s hjemmeside
Helle Frydendall er ny redaktør, læs de
gode indlæg.
Kontingent:
kr. 750,- for voksne, kr. 600,- for ungdom
pr. sæson.
Etablering af Facebookside for Skensved
Bordtennis. Brian Ganzhorn ansvarlig
herfor.
Klubbens 40 års jubilæum 23. oktober.
Der var interesse for at festligholde dagen.
Skensved Hallens cafeteria og ½ hal, hvor
interesserede kan afprøve bordtennisspillet, reserveres til lørdag den 25. oktober
2014.
Klubmesterskaber.
Jørn Mogensen oplyste, at der både skal
spilles i en A-række (turneringsspillere)
og en B-række (ikke-turneringsspillere).
Relevante kommende internationale
stævner.
Copenhagen Vet. Open, 11. september 2014;
Aarhus Vet. Open 20.-22. februar 2015; EM
Veteraner, Tampere, Finland,29. juni-4. juli
2015.
Bordtennis Afdelingen

ØBTU Holdturnering
2013/2014
Skensved IF Bordtennisafdeling havde
to hold med i ØBTU’s holdturnering
2013/2014: ét hold i serie 1 (med i alt 4
kredse à 10 hold) og ét hold i serie 2(med
i alt 7 kredse à 10 hold).
Serie 1 holdet klarede sig bedst: Holdet
fik en slutplacering som nr. 2 i kreds 6
efter Køge Bugt 1 og foran Nyråd 1 og
kvalificerede sig dermed til de afsluttende
kampe om oprykning til Østdanmarks
serien og til de afsluttende kampe om det
Østdanske mesterskab for serie 1 hold.
•
•

Oprykningsspil til Østdanmarks serien: Skensved 1-Roskilde BTK61 4:
4 - 8.
Kredskampe om det Østdanske mesterskab for serie 1 hold: Kvartfinale:
Kildeskoven 1 – Skensved 1: 8 – 2.

Resultatet af disse afsluttende kampe
betød, at oprykningen til Østdanmarks
serien glippede og at holdet Skensved 1
blev placeret udenfor medaljepladserne.
På Skensveds hold i serie 1 spillede: Anders Jensen, Brian Ganzhorn, Jørn Mogen-

Billedet viser Skensveds serie 1 hold efter en ØBTU
turneringskamp på Højelse skole. Fra venstre ses
Anders Jensen, Jørn Mogensen, Brian Ganzhorn
og Danny Larsen.
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sen og Danny Larsen. Det lykkedes for
to af holdets spillere at blive placeret på
kredsens Top 10 liste: Anders Jensen som
nr. 2 (med 40 singlesejre af 51 mulige) og
Brian Ganzhorn som nr. 4 (36 singlesejre
af 54 mulige).
Serie 2 holdet klarede sig også godt og
sluttede i den bedste halvdel af kreds 12
som nr. 3 efter Tølløse 2 og Fårevejle 1. På
Skensveds serie 2 hold spillede Dennis
Oreskov, Jakob Bielefeldt, Gunde Jensen,
Roald Ganzhorn, Lars Øgaard Hansen
og Harry Laursen. Også for serie 2 holdet
blev to af spillerne placeret i Top 10. Jakob
Bielefeldt som nr. 2 (med 41 singlesejre af
48 mulige) og Dennis Oreskov som nr. 6
(34 singlesejre af 48 mulige).
Placering, vundne kampe med mere for
serie 1, kreds 6 og serie 2,kreds 12: Se
Skensved Idrætsforenings hjemmeside,
ØBTU’s holdturnering 2013/2014.
Bordtennis Afdelingen

ØM 2014
Guld, Sølv og Bronze til Skensved Bordtennis.
Ved de individuelle Østdanske bord-tennismesterskaber for veteraner og seniorer
i Farum Arena den 8. og 9. februar deltog

Skensved Bordtennis med seks spillere,
Lars Ø. Hansen, Harry Laursen, Brian
Ganzhorn, Dennis Oreskov, Roald Ganzhorn og Gunde Jensen. Spillerne klarede
sig godt og hjemførte seks medaljer.
En medalje af Guld: I herre veteran 65-års
double, hvor Roald Ganzhorn/Gunde
Jensen var forsvarende mestre og i år i
finalen vandt over Jesper Østergaard/
Jørn Hansen, Hillerød GI med 3-0 i sæt.
To medaljer af Sølv: I herre veteran 65-års
single, hvor Gunde Jensen efter semifinalesejr over Jørn Hansen, Hillerød GI, tabte finalen med 1-3 til Helge Larsen, Jægerspris,
samt i mixed elite double, hvor Brian Ganzhorn/Nina Pedersen, Skensved/Dalby
tabte finalen 0-3 til John Haagensen/Wu
Xiaoning fra Køge Bugt.
Tre medaljer af Bronze: I herre veteran 40 A
single ved Brian Ganzhorn, i herre klasse
2 double ved Brian Ganzhorn/Dennis
Oreskov og i mixed sekunda double ved
Dennis Oreskov/Mai Jensen, Skensved/
Københavns BTK.
I konkurrencen om klubpokalerne ved de
Østdanske mesterskaber blev Skensved
placeret som nr. 5 ved veteran-mesterskaberne og som nr. 24 ved senior-mesterskaberne.
Bordtennis Afdelingen

NETU veteran 2014

Billedet viser medaljeoverrækkelsen i herre veteran 65-års double. Fra venstre: Jørn Hansen/Jesper
Østergaard, Hillerød GI (sølv) og Roald Ganzhorn/
Gunde Jensen, Skensved (guld).

28

Skensved IF bordtennisafdeling deltog
med tre spillere ved de Nordeuropæiske
veteran bordtennis mesterskaber (NETU
veteran 2014) den 28.-30. marts.
For Skensved deltog Brian Ganzhorn,
Roald Ganzhorn og Gunde Jensen. Bedst
gik det for Brian Ganzhorn, der i veteran
45 single vandt den indledende pulje og
kvalificerede sig til hovedturneringen efter tre sejre. I hovedturneringen sluttede
sejrsrækken og deltagelsen dog, idet det
blev til nederlag i første runde.

Billedet viser Brian Ganzhorn/Jacob Koefoed, Skensved/Holme Olstrup i veteran 40 double ved NETU
veteran 2014

Skensveds spillere opnåede dog pæne
resultater i consultations turneringen:
• Brian Ganzhorn/Jacob Koefoed, Skensved/Holme Olstrup nr. 2 i veteran 40
double efter et 2-3 finalenederlag til
Lennart Froderberg/Dan Skoghagen,
Sverige.
• Roald Ganzhorn/Gunde Jensen blev nr.
2 i veteran 60 double efter et 1-3 finalenederlag til Hannu Kajander/ Seppo
Reiman, Finland.
• Gunde Jensen blev nr. 3 i veteran 65
single efter et 1-3 semifinalenederlag
til Leif Gunnarsson, Sverige.
• Brian Ganzhorn/Connie Neville, Skensved/Greve blev nr. 3 efter et 0-3 semifinalenederlag til Pille Veesaar/ Antti
Luigemaa, Estland.

Bordtennis sæson
2014/2015 træning
Den nye sæson starter mandag den
11. august 2014.
Spillested: Højelse Skole,
gymnastiksalen.
Seniorer: kl. 19.30–22.30
Nye medlemmer: Ring til
Brian Ganzhorn, tlf. 40443166.
Ungdom: kl. 17.15–18.30.
Nye medlemmer: Ring til
Gunde Jensen, tlf. 21941772.

Bordtennis Afdelingen
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LOPPEMARKED
Indsamling lørdag den 31. maj og søndag den 1. juni.
Salg lørdag den 14. juni 10-15 og søndag den 15. juni 10-12.

Kildegaards

VVS & Gasteknik

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

– bedst med sporten
TORVET 10 - 4600 KØGE - TELEFON 56 65 07 01
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Besøg
vores
hjemmeside
www.skensvedif.dk

Nyheder fra
Skensved
Idrætsforening

Fælleden 5 . 4623 Ll. Skensved

Telefon 56 16 91 52

Fodbold
Håndbold
Gymnastik
Badminton
Bordtennis
Floorball

Fax 56 16 93 52
Ole, mobil: 30 53 29 52
Thomas, mobil: 40 57 35 66

Dø
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Deadline for indlevering af stof til
Kvartetten nr. 2, 2014
er tirsdag den
7. oktober 2014.

•Alt el-arbejde udføres for erhverv og private

Indlæg og fotos sendes som vedhæftede
filer til redaktøren.

Ring 30 322 722 • www.energiel.dk

På forhånd tak.
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