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Skensved fodbold med energi og ideer
Fodboldafdelingen i Skensved har fået en helt ny
og meget ung bestyrelse, som er fyldt med masser
af energi og gode ideer.
Det er meget glædeligt at se, at især ungdommen
er rigt repræsenteret med i alt 5 hold, med børn og
unge mennesker som spænder fra 4-5 år til 15-17 år.
Der er dog også både oldboys og oldladies samt
veteraner.
I januar og februar spillede nogle af de helt unge hold
i Køge Bugt Cup og i Strøby Cup og hjembragte flere
flotte pokaler, som nu pryder klubhuset i Skensved.
Skensved Grand Olders, som bl.a. tæller den gamle
redaktør kan endnu huske, da vi spillede i serie 2 for
50 år siden og vi ser frem til, at der igen om et par
år eller måske før igen kan mønstres et seniorhold
i Skensved.
Det der taler herfor er, at man nu har en ung energisk
bestyrelse, samt at man kan mønstre et ynglingehold.
I kan være sikre på, at vi vil være med på sidelinien
til hjemmekampene.
Familier der læser dette og som endnu ikke har
sendt deres børn ned på stadion, skal se at få rettet
op på dette.
Kvartetten ønsker Skensved fodbold held, lykke
og fremgang.
						
Red.
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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 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 industriskriveborde (dem med
metalunderstel).

afventer spændt resultatet af disse.
Det ville være dejligt, at jeg ved næste
udgivelse af bladet kunne kommentere
en udvidelse.

Larsens
Plads

Loppemarked

Rishøjhallens Loppemarked afvikles igen
i år. Det er jo en tilbagevendende begivenhed, som gennem årene har genereret
pæne overskud til idrætslivet i Køge Nord.
Vedlagt vore klubblade er oplysninger om
indsamlingsweekend og salgs-weekend.
Det er mit håb, at I alle vil tænke på loppemarkedet – enten ved, at stille effekter
ud i indsamlingsweekenden – eller møde
op ved det efterfølgende salg.
Overskuddet er med til, at vores idrætsforening fortsat kan være en samlende
faktor i vores lokalsamfund.

Efter en lang vinter

Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg
synes, at vinteren i år har været utrolig
lang. Ikke nødvendigvis med megen sne
– men mørk og lang.
Derfor er det nu vi skal til at træffe beslutning om i den lyse tid, at få sat motion
på programmet for hver især. Det ligger
lige til højrebenet at vende blikket mod
en af vore 6 afdelinger i idrætsforeningen.
Der er mange gode tilbud om aktivitet og
godt kammeratskab.
I skal være velkomne.

Udvidelse af
skensvedhallen

Erling Larsen

I skrivende stund foregår der i Køge Kommune forhandlinger om en forøgelse af
kvadratmeterantallet i Skensvedhallen. Vi

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

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

Jersie Autolakering
v/ Jack Hansen

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

Andreas Nielsen
fra Skensved
Idrætsforening.
Få har vel, som årets leder/træner gennem
så mange år, sat sit præg på udviklingen
af RISHØJ IC.
Med den meget synlige egenskab – at stille
sig til rådighed for fællesskabet – trådte
Andreas til, da der i Skensved Idrætsforening for mange år siden manglede en
sekretær i hovedbestyrelsen.
Vores loppemarked havde også igennem
mange år årets prismodtagers bevågenhed
– som medlem af loppe-udvalget.
Og hvad var mere naturligt, end at sige
ja – da forespørgslen til en bestyrelsespost
i RISHØJ IC, kom på tale.
Altid har svaret været klart ja, når der skulle
ydes en indsats for idrætten i Køge Nord.
Dog skal man ikke forvente fuld lydhørhed
over for en samtale, når der er håndbold
i fjernsynet.
Og så er Andreas simpelthen en af de bedste sparringspartnere, når der skal ”tænkes
tanker” vedrørende nye tiltag i og omkring
RISHØJ IC.

Her får Andreas overrakt checken fra Nordea

Derfor kan der ikke være tvivl om, at valget som årets leder/træner skulle være
Andreas.
Andreas udtræder nu af Rishøj IC’s bestyrelse og vi ønsker ham et velfortjent otium,
men han vil blive savnet.
Stort tillykke til Andreas.
Udover rosende ord fik Andreas pokal,
blomster, vin samt en check på kr. 2000,00
fra Nordea Fonden.
Andreas takkede for udnævnelsen og gaverne, Endvidere takkede han for alle de
mange år han havde haft fornøjelsen at
tilbringe i Rishøj IC med løsning af mange
spændene opgaver og samarbejde med
mange engagerede sportsfolk.
Anna-Marie

Fodbold
Lidt nyt fra fodboldafdelingen siden sidst.
Fodboldafdelingen har fået ny bestyrelse,
som består af:
Formand: Helle Olsen tlf: 26336067
Næstformand: Jacob Frier tlf: 24671631
Kasserer: Remon Olsen tlf: 26830972
IT-ansvarlig: Simon Rosenaa tlf: 20763887
Sekretær: Natthaphon tlf: 27649148
Denne nye og unge bestyrelse er fyldt med
energi og ideer. Vi har store planer, som vi
vil prøve at gøre til virkelighed, med de
midler vi har.
Vi søger sponsorer, så hvis du vil støtte
Skensved Fodbold med en skilling, så
kontakt formanden eller sponsoransvarlig Natthaphon.
Vi har fået OK som sponsor; så du kan også
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Referat fra hovedgeneralforsamling den 15. marts 2013
Formanden bød velkommen til hovedgeneralforsamlingen og indledte med,
at foreslå to stemmetællere. – Peter Nielsen (badminton) og Thomas Frandsen
(håndbold). – Begge valgt.
Herefter foreslog formanden på hovedbestyrelsens vegne Andreas Nielsen som
dirigent. Andreas Nielsen valgt.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af beretning for året.
Beretningen indeholdt omtale af de forhandlinger, der i øjeblikket pågår om en
udvidelse af Skensved hallen. – Der er i det forslag, som er indsendt af Rishøj
I.C. indeholdt et ønske om, at Skensved Pensionistforening ved samme lejlighed
bliver tilgodeset med egne lokaler.
Desuden indeholder forslaget ønsket om et fitness-center og en hårdt tiltrængt
udvidelse af redskabsrum. I samme ansøgning er der givet udtryk for det store
ønske om, at foreningens bordtennisafdeling, samt de store gymnastikhold også
får mulighed for, at udøve deres aktiviteter i Skensvedhallen.
Formanden rettede en stor tak til Andreas Nielsen for det store arbejde, han
havde udført i mange år, dels som sekretær i hovedbestyrelsen og senere som
næstformand og tillige kasserer i Rishøj IC.
Beretningen indeholdt også en refleksion over, at foreningens afdelinger er begunstiget ved, at det ikke ser ud til at volde problemer med besættelse af bestyrelsesposter. En udfordring som mange foreninger har ud over det ganske land.
Afslutningsvis takkede formanden redaktøren af Kvartetten og redaktøren af foreningens nye hjemmeside for et godt arbejde i det forløbne år. Der blev også rettet
en tak til Hovedbestyrelsens medlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde.
Ved fremlæggelse af regnskab meddelte formanden, at hovedkassereren af arbejdsmæssige årsager havde meldt forfald til generalforsamlingen. Regnskabet
blev forelagt af foreningens revisor Kim Thorsø. Regnskabet godkendt.
På valg var hovedkasserer Christian Danielsen – genvalgt
Kim Thorsø (revisor) – Genvalgt
Morten Rasmussen (revisorsuppleant) - Genvalgt.
Under eventuelt gjorde formanden rede for, at Martin Kristiansen havde indvilget
i, at overtage formandshvervet i Rishøj I.C.`s haludvalg.
Dirigent				Referent
Andreas Nielsen			
Erling Larsen
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Årgang 07/06

støtte klubben, hvis du anskaffer dig et
OK- kort eller kontakt os. Vores sponsornr.
hos OK er: 561169. Hvis du oplyser dette
nr. til OK, støtter du klubben ved at tanke.
Skensved fodbold har pt. 8 hold:
De 8 hold/årgange:
09/08
07/06
05/04
00/01
94/97 Ynglinge
Oldboys
Oldladies
Veteraner

Stævner

Vi deltog i Køge Bugt Cup sidst i januar.
Hvor vi tog 1. pladsen i årgang 07/06 og
05/04, og fik 2 flotte pokaler, som står
i klubhuset. Årgang 05/04 spillede på
hjemmebane, og sikke en stemning og
opbakning.
Årgangene 07 og 06 har også været til
Strøby Cup i starten af februar, hvor de
kom hjem med sølv til 06'erne og guld
til 07'erne.
Da vi mangler spillere på nogle af holdene,
vil jeg opfordre alle til at komme ned og
have det sjovt med os og spille lidt bold.

Udendørssæsonens
træningstider- og dage
09/08: 16:45-17:30 torsdag
07/06: 16:45-18:00 tirsdag og torsdag
05/04: 17:00-18:00 tirsdag og torsdag
00/01: 15:30-17:00 tirsdag og torsdag
94/97: 19:00-20:30 mandag og torsdag
Oldboys: 19:30-21:00 mandag
Oldladies: 18:00-19:00 tirsdag
Veteraner: 10:00-11.30 søndag

Udendørssæsonen er nu igang, og alle er
kommet på græs.
Håber at se flere på banerne.
Formanden

Skensved Fodbold har også været til stævner siden sidst. Ja og ang. stævner, må
jeg som formand og træner sige, at jeg er
meget stolt.

SUS flagene
henvendelse
Dirck Jensen, tlf. 5616 9522
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Skensved
håndbold 2012

Her er lidt nyt fra
håndbolden.

Så er sæsonen slut. Dame og Herre holdet
sluttede midt i rækken. Vi har haft mange
spændende kampe, og mange af modstanderne, vi har spillet mod, har været
en del yngre, derfor synes jeg at vi har
klaret os rigtig godt. Vi er en meget social
klub, og hygger os altid. Vi har lige haft
afslutningsfest i selskabslokalet og som
sædvanligt blev der danset igennem og
nydt en enkelt øl. Vi havde igen besøg af
DJ-Leon, som gjorde det forrygende.
I klubben har vi noget frivilligt arbejde som
håndboldafdelingen deltager i og det giver
penge i klubkassen og holder kontingentet
nede og det er også det der sørger for, at vi
kan få det nødvendige udstyr, bl.a. bolde
mm. Det frivillige arbejde består af pasning
af cafeteriet. Dette står dameholdet for, og
det er et stort stykke arbejde; der er både
hunde og katte udstilling mm. Herreholdet
passer indsamling til Rishøjhallens loppemarked, som snart løber af stablen. Vi
samler ind hver 6. uge, møbler og andre
ting der kan sælges.
Skensved håndhold har meget brug for
flere seniorspillere. Vi træner om tirsdagen, både herre og damer, så hvis I har
lyst til at komme op og spille, er I meget
velkommen til at ringe eller skrive til mig.
Min mail og adresse kan findes i Kvartetten side 2 og under Skensved IF’s hjemmeside, under håndhold. Vi er blandet i
alderen, fra den yngste på 18 år til den
ældste på 65 år. Gennemsnits alderen på
herre/dame holdet er ca. 35 år. Så om du er
20 eller 65 år, så kom endelig forbi os, vi har
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brug for flere nye håndhold kammerater.
Sidste år arrangerede vi en bowlingtur,
som var en stor succes, og vi har snakket
om at gentage succesen med flere arrangementer i den nye sæson. Håndhold er
en holdsport, og det er helt fantastik at
være ude og spille kamp og have denne
oplevelse sammen. Så mød op og mærk
denne fællesskabsfølelse. Vi glæder os til
den nye sæsonstart i slutningen af august.
Kom og få en gratis prøve træningstime.
Hilsen Thomas
(Formand for håndbolden)

Bordtennis

Brian hos borgmesteren

Torsdag den 22. november 2012 blev Køges
medaljetagere for 2012 hædret på Køge
rådhus. Der var lykønskninger til hele 129
idrætsudøvere, der talte flere Danmarksmestre og Europamestre. Brian Ganzhorn
fra Skensved IF Bordtennis blev hædret for
guld i mixed double ved DM for veteraner.
Brian er den første fra bordtennisafdelingen, der vinder en guldmedalje ved DM for
veteraner. Tidligere har Brian i 2007 vundet
DM-bronze i vetran 40 års double sammen
med Gunde Jensen også fra Skensved IF.
Brians DM guld er det tredje DM guld
til Skensved IF Bordtennis. Tidligere har
Nana Jespersen vundet DM guld i 2001 og
2002 i hhv. Yngre pige double og i Yngre
mixed double.
Danske mestre fra Skensved IF Bordtennis:
1.) 2001: Nana Jespersen/Therese Nielsen,
Skensved/Østermarie (Yngre pige double)
2.) 2002: Nana Jespersen/Casper Bøttcher,

Skensved/BTK61 (Yngre mixed double)
3.) 2012: Brian Ganzhorn/Pia Hansen,
Skensved/Virum (Veteran 40 år mixed
double)

Målsætningen blev opfyldt, men først i allersidste spillerunde, hvor Skensved fik sin
første sejr i 60 års divisionen ved at besejre
ÅBV med 6-2. Sejren betød at Skensved
sluttede på en samlet 10. plads.
*spillere med B-licens, dvs spiller på seniorhold
for en anden klub, men spiller på veteranhold for
Skensved IF.

Juleturnering 2012.

Brian Ganzhorn fra Skensved IF Bordtennisafdeling
lykønskes af borgmester Marie Stærke.

Danmarksturneringen
2012/2013

Skensved IF Bordtennis deltog i sæsonen
2012/2013 med to hold i Danmarksturneringen for veteraner, i hhv 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, Jørn Mogensen og
Ronnie Teining*. Spillerne på Skensveds
hold i herre veteran 60 år, 1. division, har
været Gunde Jensen, Roald Ganzhorn,
Hans Guldager Christiansen* og Gert Jørgensen*.
Holdet i herre veteran 40 år, 1. division øst,
der er nyoprykket, klarede sig rigtig flot.
Målsætningen var at undgå en slutplacering på en nedrykningsplads, men holdet
sluttede tæt på en oprykningsplacering
på en flot tredje plads. For holdet i herre
veteran 60 år, 1. division var målsætningen
også at undgå en nedrykningsplacering.

Den 17. december 2012 blev den årlige juleturnering i bordtennisafdelingen spillet.
I år deltog otte af afdelingens medlemmer.
Turneringsformen var ”juled”l: Spillere
med lav DBTU rating fik tildelt extra point
inden turneringsstart. Der blev spillet alle
mod alle og bedst af tre sæt.
Resultatet af juleturneringen blev:
1. Lars Øgaard Hansen, 6 sejre, 1 nederlag
2. Gunde Jensen, 4 sejre, 3 nederlag,
sætscore 10-6
3. Jørn Mogensen, 4sejre, 3 nederlag,
sætscore 10-8
4. Harry Laursen, 4 sejre, 3 nederlag,
sætscore 8-9

Præmietagerne ved juleturneringen 2012. Fra venstre ses vinderen Lars Ø Hansen, nr 2 Gunde Jensen,
nr 3 Jørn Mogensen og nr 4 Harry Lauersen.
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ØM i bordtennis for
seniorer/veteraner i
Farum Arena 9.+10.
februar 2013
Skensved I.F. Bordtennis var til ØM i
bordtennis for veteraner/seniorer i Farum
Arena, og røg ind i en sand medaljeregn,
en af de bedste præstationer nogensinde af
vores lille klub:-) Vil gerne fremhæve guldet til Gunde Jensen i Veteran 65 single, 3-2
finalesejr over Gunnar Storm/Esrum i en
meget velspillet og seværdig kamp, guld
i Veteran 65 double til Roald Ganzhorn/
Gunde Jensen efter en flot fight, hvor parret
flere gange var på hælene og langt bagud
i kampene... Bronze til Roald Ganzhorn
i Veteran 65 single efter nederlag i semifinalen, chancen var der ellers for et rent
Skensved-opgør mod Gunde i finalen:-)
Sølv til Dennis Oreskov og Brian Ganzhorn
i Veteran 40A double, efter en meriterende
sejr på 3-1 i semien over det stærke par
Dennis Dyhr Rasmussen /Henrik Hansen
Hillerød/Helsingør, men desværre fortjent
nederlag i finalen 0-3 til Thomas Hjermind
Jensen/Anders Quistgaard-Leth, begge
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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Hillerød. Medaljefordeling i veteranrækkerne betød, at Skensved samlet endte på
en 3.plads blandt alle deltagende klubber,
bedste resultat nogensinde! Slut på lørdagens medaljeregn.
Om søndagen var det "de unges" tur i seniorrækkerne, og her deltog både Brian
og Dennis i herre kl. 2 samt mixed elite,
bedst gik det for Brian, som efter en 2.
plads i puljen dog fik en noget sværere
vej videre (nederlag til Steen Jørgensen/
Hornbæk i puljen med 10-12 i femte efter
10-8 føring og havde endda slået ham om
lørdagen). Viste lidt træthedstegn efter de
mange kampe i 1/8-finalen mod Anders
Quistgaard Leth/Hillerød, men 6-10 i 5.
sæt er en farlig føring, var også bagud 1011 inden kampen med hiv og sving blev
hevet hjem med 13-11.
1/4-finalen mod Morten Halgren Sørensen/Køge Bugt blev ikke nemmere og
strakte sig også over 5 sæt, var nede med
1-2 i sæt og 3-7 i 4. men klarede den og
vandt sikkert 11-5 i 5. Herefter var der ikke
mere benzin tilbage i tanken til 1/2-finalen,
vandt dog 1. sæt 11-7 over Kenneth Bech/
Greve, men tabte de næste tre sæt, dermed
bronze i kl. 2. I kl. 2 double vandt Dennis/
Brian puljen og første kamp efter puljen,
men måtte strække våben i 1/4-finalen
med et 1-3 nederlag til Steen Erik Nielsen/
Søren Henriksen, begge Frederiksværk, der
var ikke flere kræfter tilbage...
I mixed elite med makkeren Nina Pedersen/Dalby BTK gik det dog noget bedre,
kampene blev spillet med mellemrum i
løbet af dagen, efter lidt startvanskeligheder i de første 2 kampe mod Dennis
Oreskov/Inger Jønsson, Skensved/Helsingør og mod Anja Bech Jensen/Henrik
Hansen begge Helsingør, begge kampe
gik over 5 sæt, så var det tid til finalen
mod Thomas Hjermind Jensen/Henriette
Schönemann begge Hillerød, sikker (og
noget overraskende) sejr på 3-0 og dermed

guld til Nina/Brian. Bronze til Dennis og
Inger som ydede rigtig god modstand i
alle kampene trods de aldrig har spillet
sammen før. Var noget smadret søndag
eftermiddag efter 20 kampe i seks rækker
på 2 dage, puha:-) Løsning: En let omgang
træning i klubben mandag:-)
Med venlig hilsen
Formanden

ØBTU Holdturnering
2012/2013
Skensved IF Bordtennisafdeling havde
to hold med i ØBTUs holdturnering
2012/2013; ét hold i serie 1 (med i alt 4
kredse á 10 hold) og ét hold i serie 2 (med
i alt 7 kredse á 9 hold).
Serie 1 holdet klarede sig bedst; holdet
fik en slutplacering som nr 2 i kreds 6
efter Kvik Næstved 2 og foran BTK61,
Roskilde 4 og kvalificerede sig dermed til
de afsluttende kampe om oprykning til
østdanmarksserien og til de afsluttende
kampe om det østdanske mesterskab for
serie 1 hold.

Fra serie 1 kreds 6. Skensved og Kvik Næstved spillere efter en holdkamp den 20. marts 2013, hvor
Skensved tilføjede vinderen af kreds 6 og det nye
østdanmarksseriehold Kvik Næstved sæsonens første
nederlag. Fra venstre Skensved IF: Anders Jensen,
Jørn Mogensen, Brian Ganzhorn og Danny Larsen,
Kvik Næstved: Michael Møller, Kasper Storch, Bo
Nielsen og Bent Larsen.

Indledende kamp om oprykning til østdanmarksserien: Brøndby BC 1 - Skensved
1: 8 - 3.
Kredskampe om det østdanske mesterskab for serie 1 hold: Kvartfinale: Herlev
2 – Skensved 1: 4 – 8; Semifinale: Ballerup
2 – Skensved 1: 8 – 1.
Resultatet af disse afsluttende kampe betød, at oprykningen til østdanmarksserien
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7 og Jørn Mogensen som nr 9.
Serie 2 holdet klarede sig også godt og
sluttede i den bedste halvdel af kreds 12
som nr 4 efter Ejby 1, Fårevejle 1 og Tølløse 2. På Skensveds serie 2 hold spillede
Dennis Oreskov, Jacob Bielefeldt, Gunde
Jensen, Roald Ganzhorn, Jørn Jespersen,
Lars Øgaard Hansen og Harry Laursen.
Kun Dennis Oreskov blev placeret på
kredsens Top 10 liste (som nr 9 med 27
singlesejre af 36 mulige).
Fra finalestævnet i Amagerhallen den 20. april 2013.
Skensveds spillere efter semifinalenederlaget til
Ballerup 2 og overrækkelse af bronzemedaljen. Fra
venstre ses Jørn Mogensen, Dennis Oreskov(reserve
for Danny Larsen), Brian Ganzhorn og Gunde
Jensen(reserve for Anders Jensen). Som extrapræmie i dagens anledning havde Dennis sørget for
bordtennis cupcakes.

glippede og at holdet Skensved 1 også i næste sæson spiller i serie 1. Som et ”plaster
på såret” lykkedes det dog for Skensved
1 at blive serie 1 bronze-vindere.
På Skensveds hold i serie 1 spillede: Anders
Jensen, Brian Ganzhorn, Jørn Mogensen
og Danny Larsen. Det lykkedes for alle
holdets spillere at blive placeret på kredsens Top 10 liste; Anders Jensen som nr
2(med 47 singlesejre af 51 mulige), Brian
Ganzhorn som nr 4, Danny Larsen som nr

Badminton

Resultat af årets klubmesterskab 2012/2013
Efter 34 kampe kommer her resultatet i
alle puljer:
Herre single : Niklas L Petersen blev klubmester ved at vinde alle sine kampe, hans
far Mikael L Petersen blev nr. 2, han vandt
3 kampe, han afløste Kim Toft og på 3.
pladsen kom Mark Nielsen, som vandt
2 kampe.
Dame single: Kira Bernickow vandt alle
sine 3 kampe og blev dermed klubmestre,

Skensved Selskabslokaler
Et godt tilbud, dog kun for borgere hjemhørende i Køge Kommune.
For ca. 5 år siden overtog Rishøj IC udlejningen af Skensved Selskabslokaler, det vil sige har
man behov for leje af et selskabslokale med tilhørende køkken kunne dette måske være muligheden ved afholdelse af fødselsdage og lignende.
Lokalerne kan rumme op til ca. 50 personer. For yderligere oplysninger kontakt da venligst
RISHØJ Idrætscenter,
halinspektør Leif Gøthler ,Tlf. 56656112.
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Joan Nielsen vandt 2 kampe og Christina
Nielsen vandt 1 kamp og blev nr. 3.
Dame double : Kira Bernickow og Nina S.
Jensen vandt 2 kampe og blev klubmestre,
Cindy Toft og Conni Larsen vandt 1 kamp
og blev nr. 2 og På 3. pladsen kom Christina
Nielsen og Joan Nielsen.
Herre double A: Her vandt Mark Nielsen
og Peter Nielsen deres 2 kampe og blev
klubmestre, Niklas L Petersen og Danni
Bensler vandt deres kamp over Mikael L
Petersen og Jens Svane og derved blev 2.
og 3. pladsen fundet.
Herre double B : Jannich Kvist og John
Filsøe vandt deres 2 kampe og blev klubmestre, på 2. pladsen kom Nicklas Nielsen
og Helge Rørbæk, nr. 3 blev Kim Toft og
Henrik Leth.
Mix pulje A: Kira Bernickow og Jannich
Kvist vandt deres 2 kampe og blev klubmestre, på 2. pladsen kom Joan Nielsen
og Niklas L Petersen, de vandt 1 kamp,
på 3. pladsen kom Conni Larsen og Peter
Nielsen.
Mix pulje B : Ved at vinde alle 3 kampe,
blev Nina Jensen og Henrik Leth klubmestrer, Lene Klyver og John Filsøe vandt 2
kampe og blev nr. 2 og Christina Nielsen
og Helge Rørbæk vandt 1 kamp og fik en
flot 3. plads.

Årets badminton spiller
Formanden havde i år valgt en fra bestyrelsen, nemlig klubbens kasserer Cindy
Toft, og valget var ikke svært. Cindy holder
super fint styr på foreningens finanser og
da hun startede for ca. 4 år siden, havde
hun ikke spillet badminton før, men hun
er hurtigt kommet efter det og fik en flot 2.
plads i dame double i år. Stort tillykke……
Afslutningsfesten : Efter dagens strabadser,
havde 23 personer tilmeldt sig afslutnings-

festen. Vi fik noget rigtig god mad fra Jersie
forsamlingshus. Der var gode vine, præmie
overrækkelse og vi havde en dejlig aften.
Vi havde selvfølgelig også det faste lotteri,
og her skal lyde en stor tak til sponsorerne
for de flotte gevinster, tak til Den Gamle
Smedje, Tiller Sport og de medlemmer der
havde leveret gevinster. Festen sluttede
ved 4 tiden om morgen. Tak til alle der
deltog og specielt stor tak til Amanda for
køkkenhjælpen under festen.
Formanden

Der er godt gang i
gymnastikken

Gymnastikopvisningen
Søndag den 17. marts skinnede solen i
Lille Skensved og som traditionen byder
inviterede gymnastikken indenfor til en
flot opvisning.
Denne søndag havde ca. 550 mennesker
fundet vej til Skensved for at se vores ca.
220 gymnaster vise, hvad de sammen med
deres instruktører havde øvet det meste af
vinter sæsonen.
Vi startede med et gæstehold nemlig
repholdet fra DGI og derefter kom vores
hold på gulvet en efter en og der var lige
fra far/mor/barn holdet til senior holdet,
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fra rytmehold og spring til ropeskipping
og latinfitness samt vores Herrehold. I
alt 12 hold kom på gulvet denne søndag.
Midt i opvisningen var det tid til medaljeoverrækkelse, hvor de gymnaster der
havde gået til gymnastik i 5-10-15-20 år fik
enten medajler, pokaler eller lysestager. I
år havde vi en gymnast som havde været
med i 20 år så et stort tillykke til Anton
Mikkelsen fra seniorholdet, som modtog
et isfjeld fra gymnastikforeningen.
Dagen sluttede af med endnu et gæstehold
nemlig superspring fra Havdrup.
Bestyrelsen vil gerne takke for en dejlig
dag til alle der deltog og en særlig tak til
vores sponsorer, frivillige, hjælpere samt
instruktører.
Vi håber på at se rigtig mange, når næste
sæson starter nemlig med åben hal den
26/8 og hold opstart den 2/9, men følg
med på vores hjemmeside: www.skensvedgymnastik.dk eller på opslag rundt i byen.
På bestyrelsens vegne
Monika Eriksen
Formand.

Sommergymnastik
Onsdag efter vores opvisning startede der
sommergymnastik som en blanding af
Rytme, spring og sjip !
Onsdag efter onsdag er ca 40 børn dukket
op til 1½ times sjov i hallen, hvor vi starter
med fælles opvarmning efterfulgt af en
rytmelektion med Karina.
Efter rytmedelen kan børnene så vælge om
de vil springe eller sjippe og alle børn har
været rundt om de forskellige decipliner.
Vi har også danset Gangnam style en enkelt gang, men ellers er vores tid i hallen
lagt op til 1½ time med rytme, spring og
ropeskipping.
Mange tak for sommergymnastik i denne
omgang og vi håber på at se rigtig mange
børn til vintersæsonen, når den starter til
september.
Tak fra
Inge, Karina, Aniella og Monika

Kildegaards

VVS & Gasteknik

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

THORBEN SAXHØJ

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

Tlf. 2274 1417 - www saxhoj.dk - Mail: arkitekt@saxhoj.dk

– bedst med sporten
TORVET 10 - 4600 KØGE - TELEFON 56 65 07 01
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Sjippetræf i Allerød
Fredag den 12/4 2013 tog Kristine, Celine,
Iben, Nicole, Ann-Sofie, Ea-Maivi, Kamilla
og Monika til Sjællandske sjippetræf.
En gang om året inviterer Lillerød Ropeskipping team til sjippetræf for alle over
7 år og det tog vi med på.
Her lærte vi:
Enkel tov tricks, double dutch singels og
pairs, Wheel, svingertriks og rigtig mange
andre ting og hold da op hvor pigerne
har rykket sig meget bare på denne ene
weekend, som har været både lærerig og
sjov for alle
Vi glæder os allerede til næste år og håber
på, at der er flere fra Ropeskipping holdene
der kommer med
Hilsen
Monika
Træner Ropeskipping i
Skensved gymnastik afdelingen.

Sommerbootcamp
Igen i år er der sommer boot-camp med
Peter Metz i spidsen og igen i år er der
stor tilslutning på holdet, som er om mandagen.
Der er ca. 35 gymnaster, som deltager på
holdet som år efter år til sommergymnastik
er en stor succes, ikke mindst på grund af
Peters indsats.

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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Husk når den nye sæson starter er Bootcamp rykket til hallen og nu om onsdagen,
håber at vi ses!
Følg med på gymnastikkens hjemmeside
om tilmelding.
På Peter Metz s vegne
Monika Eriksen
Formand for Gymnastik afdelingen.

Senior holdet
Gymnastikkens største hold er senior holdet og dette hold er vi rigtigt glade for at
kunne tilbyde til vores ældre gymnaster.

Det er den 20. sæson Gurli er instruktør
og det gør hun rigtigt godt. Der er rigtig
mange på holdet, men der er stadig plads
til flere …
Husk at den 24/4 er sidste gang og holdet
starter op igen 4/9 så lad ikke sofaen holde
på dig, men kom ned i hallen onsdage og
se, hvad seniorholdet kan byde på.
Følg med på opslag ved brugsen eller på
gymnastikkens hjemmeside eller i Kvartetten.
På gymnastikkens vegne
Monika Eriksen
Formand

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

Telefon 56 16 90 22
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Besøg Skensved
Erhvervsklubs
hjemmeside
www.skensved
erhvervsklub.dk

Nyheder fra
Skensved
Idrætsforening

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

Dø

gnv
agt

•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

Fodbold
Håndbold
Gymnastik
Badminton
Bordtennis
Floorball
Deadline for indlevering af stof til Kvartetten nr. 2, 2013 er fredag
den 11. oktober 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
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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!

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 8. juni og
søndag den 9. juni.

GTA 63

Mølbak

forsikringsskader
pladearbejde
klargøring til syn
malerarbejde

Salg lørdag den 15. juni
10-15 og søndag den 16.
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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