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Kvartettens 40 års jubilæum
Med udgivelsen af denne nummer kan Kvartetten 
fejre 40 års jubilæum.
Da bladet i alle disse år har haft den samme redak-
tør, kan han således også fejre 40 års jubilæum og 
så skal han jo nok ind til dronningen ;;
Nej det skal han vist ikke og hun ville sikkert også 
frabede sig hans evindelige rend derinde.
Derimod ser man jo ofte, at en 40 års jubilar benytter 
lejligheden til at gå på pension og det er lige præcist 
det, denne gamle redaktør så nu gør.
Jeg skal indrømme, at jeg har haft megen personlig 
glæde ved at redigere bladet igennem alle disse 
mange år, men som min gamle lærer sagde:
Alting har en ende – pølser haver tvende.
Et par af Kvartettens trofaste læsere husker måske 
lederens overskrift for 7 år siden som var:
Redaktørens sidste leder.
Det blev det så ikke, men til gengæld bliver denne 
leder redaktørens absolut sidste leder. 
Med årene er min tilknytning til foreningens aktivi-
teter blevet mindre og mindre og jeg må indrømme, 
at jeg langt fra kan sætte ansigt på alle de dygtige 
referenter, som sender manuskripter til mig.
Dette kan jeg naturligvis kun takke mig selv for, 
men jeg er overbevist om, at det vil være en fordel 
for Kvartetten, at man får en ny redaktør, som mere 
har fingeren på pulsen.
Med tak for 40 år i Idrætsforeningens tjeneste øn-
sker jeg held og lykke til Kvartetten og til den nye 
redaktør.

Red.
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Indsamling
til 

loppe-
markedet

Som bekendt foretages 
der en gang om året, 

nemlig i juni måned, en 
stor indsamling i hele 

Køge området.

Det er dog også muligt 
på andre tidspunkter 
at få af hentet ting til 

loppemarkedet ved at 
ringe til 21 82 91 14 el-

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

Der samles dog ikke 
ind i disse perioder :

Sommerferie uge 26-33
Efterårsferie uge 42
Juleferie uge 52-53

Husk, der modtages 
ikke gulvtæpper, dæk, 

hårde hvidevarer 
(dog undtaget små 

bordovne, mikroovne 
og bordkomfur), EDB 

udstyr og industri-
skriveborde (dem med 

metalunderstel).
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Larsens
Plads

DET LYKKEDES
I sidste nummer af vores klubblad omtalte 
jeg, at der i Køge kommune
pågik forhandlinger om forøgelse af kva-
dratmeterantallet ved Skensvedhallen.

Disse forhandlinger er mundet ud i, at der 
kommer en tilbygning til Skensvedhallen, 
indeholdende rum til fitness, udvidelse 
af det eksisterende redskabsrum,  areal 
til Skensved Pensionistforening med eget 
køkken, samt et areal der vil kunne bruges 
af alle.

Dette sidst nævnte areal udformes så det  
- bl.a. - efter ønske fra vores gymnastik-
afdeling
kan bruges til afvikling af gymnastik.

Det er min helt klare opfattelse, at dette 
tiltag vil være et godt aktiv for vores
lokalsamfund.

Det betyder blandt andet, at vores idræts-
forening nu bliver forøget med en ny af-
deling – nemlig fitness.
Heldigvis har flere meddelt, at de ønsker 
at gå ind i bestyrelsesarbejdet, for at være 
med til at skabe rammerne for denne nye 
afdeling.

Så når tiden nærmer sig, vil vi publicere 
dette nye tiltag. – I skal være meget
velkomne.

HJERTESUK
At vi som idrætsforening har haft et stort 
ønske om yderligere gulvplads til vore
mange aktiviteter er en anden sag. – Dette 
har været det muliges kunst – og jeg
håber, at vi på et senere tidspunkt bliver 
tilgodeset med endnu en udvidelse.

Erling Larsen

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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Jersie Autolakering
v/ Jack Hansen

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

Tandlægerne i Ll. Skensved
Østergade 36 

4623 Ll. Skensved

Tlf. 56 14 24 30

www.skensvedtand.dk

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

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
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Indslag for  
fodboldfans
Nu er det snart tid til at gå indendørs. Det 
bliver nu rart, for jeg kan se, at forældrene 
sidder på sidelinjerne og fryser. Drengene 
lægger ikke mærke til kulden, da de bliver 
holdt i gang, men jeg tror nu også gerne, 
at de vil indendørs.

Træningstider for indendørssæsonen:

Lidt om udesæsonen
Til at starte med vil jeg gerne sige hjertelig 
velkommen til vores nye træner for U9, 
Casper Ahlehoff. Han er i gang med at 
udvikle drengene og de er ved at finde 
deres pladser på banen. De gange jeg har 
haft mulighed for at se U9, har det været 
en fornøjelse at se deres udvikling og spil-
lertilgang på 7 mand siden juni måned. 
U8 har bestemt også udviklet sig og har 
fået sammenhold. De er ved at finde deres 
pladser på banen. Det kan være svært, når 
man gerne vil være målmand om tirsda-

gen og ikke om torsdagen. Men nu har vi 
fundet vores målmand, og han er frygtløs 
i målet.
Vores U 5 har ikke spillet kampe, da de 
har været for få, siden træningen rykkede 
til onsdage. Håber at se flere dukke op til 
indesæsonen. 

Ang. kampe, så har vi været til 4 DBU 
stævner med U7/U8/U9. De er alle ryk-
ket op til C-niveau, så derfor ikke sejre i 
det fleste kampe, som vi plejer. Drengene 
har udviklet sig med niveauet, og spillet 
nogle tætte, hårde og flotte kampe. D.5.okt 
tager vi sidste stævne hvor U8 drager til 
Køge og U9 tager til Rishøj. Gid at det må 
gå jer godt.
Oldboys har også fået spillertilgang og 
er nu oppe på 17 mand. De er begyndt at 
træne 2 gange om ugen udendørs. Tror 
måske øldunken var begyndt at tynge!!
Dameholdet er også begyndt at få spil-
lere, hvilket er fedt og hyggeligt. Indtil 
videre er vi 7 spillere, men kunne godt 
tænke os flere. 

Jeg vil som formand slutte af med at sige 
tak for en god udesæson uden for mange 
dråber!
Tak til trænerne, medlemmerne og foræl-
drene. Til trænerne; fordi I bruger jeres tid 
på drengene, det betyder meget for mig, 
at der findes andre ildsjæle. Til medlem-
merne; fordi I er dukket op til træning og 
ovenikøbet taget nye medlemmer med. 
Det er skønt at følge jeres udvikling, uden 
jer ingen klub. Til forældrene; som har væ-
ret gode hjælpere, trøstere og tålmodige. 

Tak for udesæsonen. Vi glæder os til in-
desæsonen.

Helle Dalsgaard Olsen
Formand Skensved Fodbold.

Fodbold

INDENDØRSSÆSONEN STARTER  
24. OKTOBER 2013:

Følgende træningstider:

U5: Torsdage kl: 16:00-17:00

U8:  Fredage kl: 15:00-16:30

U9:  Fredag kl: 16:45-18:15

Oldboys:  Torsdag kl: 21:00-22:30

Damer:  Fredag kl: 18:30-19:30
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Så er gymnastikken kommet godt fra start 
og vi kan glæde os over en ny sæson med 
nye hold og gamle hold med nye navne ;-)

Vi har et nyt tiltag på vores hjemmeside 
www.skensvedgymnastik.dk som er klub-
modul, som gør det nemmere for vore 
gymnaster at tilmelde sig vore hold samt 
se hvad der rør sig i gymnastikken.

Vi har i denne sæson hele 8 børnehold 
og kan med glæde sige, at der er mange 
børn på alle hold og et velkommen til nye 

instruktør på nogle af disse hold !
Samt et velkommen tilbage til vores junior 
gym hold som har holdt en pause, men 
som i denne sæson er genoptaget med 
Michelle og Louise som instruktører.
Vi glæder os til at følge dem og deres hold 
i denne sæson.

Vi har også valgt at slå 2 hold sammen til 
et nyt nemlig banditterne og springtøserne 
til det nye hold Team Gym Basic med Inge 
og Aniella og dette hold er nu på over 30 
gymnaster -  det er flot.

Vi har også valgt at rykke Latin fitness til 
om mandagen og Bootcamp til om onsda-
gen, begge hold i Hallen, og jeg skulle hilse 
fra instruktørerne og sige, at der stadig er 
plads til flere på begge hold!

Vi håber på igen i år at afholde et julear-
rangement i hallen så hold øje med vores 
hjemmeside for mere information.

Så lad ikke sofaen holde på dig, men kom 
i hallen til gymnastik - vi har hold for alle !

På bestyrelsens vegne 
Monika Eriksen

Formand Skensved Gymnastik

Boot Camp for voksne 
M/K – 2013/14
Så er vi klar til at starte 4. sæson af Boot 
Camp op! Som certificeret ”Gymfitt Boot 
Camp” instruktør, har jeg som sædvanlig 
en masse "øvelser" at arbejde med. Vi star-
ter stille og roligt op (vi er jo lige kommet 
fra sommerferie ;-) og  arbejder os gennem 
sæsonen, så vi alle bliver nogle seje Boot 
Campere til sidst. Instruktøren er lalleglad, 
musikken er god, stemningen er høj – og 
der er endorfin garanti! 

ROPESKIPPING
Vil du lære at sjippe på en ny og 
anderledes måde, så kom og vær 

med på Rope skipping om 
onsdagen kl. 17-17.55.

VI sjipper i enkel tov og med flere 
tov på en gang og meget mere!

Holdet er for dig, der har prøvet 
det før eller også for dig ,som 

aldrig har prøvet det.

Alders krav er fra 6 år og op men 
ellers kom forbi og få en snak med 

træner eller hjælpetræner !

Hilsen fra ropeskipping 
Celine og Monika 

Gymnastik
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Alle kan være med, fra 14+ til seniorer 60+
Glæder mig til at se jer!

Til dig, der ikke kender Boot Camp: Øvel-
serne er inspireret af den træning, som 
rekrutterne får i det amerikanske forsvar, 
men...vi tilpasser øvelserne til lidt mere 
civile forhold.

I øvrigt: Tag differentieret træningstøj 
med, da vi både kan være ude og inde, 
og vi kan også risikere at blive beskidte, 
alt efter instruktørens lune.
Vi træner i hallen onsdage kl 18-1930

Hilsen Peter Metz

Lidt fra 
håndboldafdelingen
Dameholdet er startet op og første kamp 
er tirsdag den 22. oktober kl. 19.
Det er altid spændende, når den første 
kamp skal spilles. Herrerne skal også spille 
og det er kl. 20.
Alle er meget velkomne til at kigge forbi 
og heppe på Skensved.

Vi har i år 2 hold i Skensved, men vi kunne 
godt bruge nogle flere håndboldkamme-
rater. Især herreholdet kunne godt bruge 
nogle flere spillere, da vi kun lige kan stille 
hold - ja dette er faktisk et lille nødråb. 
Holdsport er en fed sport, hvor man er 
fælles om oplevelserne. 

Vi ser frem til forhåbentlig en tilbygning 
til Skensvedhallen. Den ville kunne skabe 
flere muligheder for os alle i Skensved og 
omegn. Skulle der være nogle derude, der 
tænkte at det der håndbold, det kunne jeg 
godt tænke mig at prøve , så er det tirsdage 
vi træner, og for nærmere oplysninger kan 
jeg selvfølgelig altid kontaktes på kvik@
webspeed.dk

Vi ses i håndboldklubben
Thomas

Latin Fitness 2013/14
Så er det igen tid til sjov og 

effektiv motion!

Latin Fitness er til dig, der synes 
at Samba, Salsa, Jive, og andre 

latinamerikanske rytmer er skønt!
På dette hold laver vi forskellige 

serier med latinamerikansk præg, 
til glad musik.

Vi fortsætter også successen fra 
sidste år med DISCO.

Hvem kender ikke disco klassi-
kere som YMCA, Staying Alive og 

Night Fever?

Bemærk: Du skal være fyldt 15 år 
for at kunne deltage.

SÅ KOM FRISK MANDAGE KL 
18.00- 18.55 I HALLEN

Håndbold
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God sæsonstart for 
Skensved Bordtennis
Skensveds bordtennis hold i hhv serie 
1 og serie 2 er kommet  godt fra start i 
ØBTU(Øst Danmarks Bordtennis Unions)
s nye sæson(sæson 2013/2014). Holdet 
i serie 1 har mødt  Alsted-Fjenneslev 1 
og Karlslunde 1 og vundet begge kampe. 
9-5 over Alsted-Fjenneslev 1 og 10-4 over 
Karlslunde 1. 

Efter disse kampe er Skensved i serie 1 
placeret på en samlet 1. plads side om side 
med Køge Bugt 1. 
På Skensveds hold i de to kampe spil-

lede Anders Jensen, Brian Ganzhorn, Jørn 
Mogensen og Danny Larsen. Skensveds 
bordtennis hold i serie 2 har mødt Holbæk 
2 og Slagelse 4 og vundet begge kampe 
sikkert med hele 12-2. Efter disse to ind-
ledende kampe er også Skensveds hold 
i serie 2 placeret på en 1. plads, der dog 
indtil videre må deles med  Fårevejle 1.  
På Skensveds hold i de to kampe spillede 
Jacob Bielefeldt, Dennis Oreskov, Gunde 
Jensen og Roald Ganzhorn.

Klubmesterskaber
Brian Ganzhorn ny klubmester.
Skensved IF bordtennisafdeling afholdt  
søndag den 1. september 2013 klubme-
sterskaber. Kun 7 spillere deltog og der 
blev derfor spillet i en pulje alle mod alle.
Brian Ganzhorn blev en suveræn  klub-
mester  efter 6 sejre og en sætscore på 

Præmietagerne ved  klubmesterskaberne.  Fra venstre nr. 2 Jørn Mogensen, nr 1  og klubmester Brian 
Ganzhorn, nr. 3 Danny Larsen og  nr.4 Roald Ganzhorn.

Bordtennis
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18-6. Jørn Mogensen, der var forsvarende 
klubmester, blev nr. 2 med 5 sejre og en 
sætscore på 16-5. Danny Larsen blev nr. 3  
med 4 sejre og med en  sætscore på 15-11.  

Alle de individuelle resultater ses i neden-
stående skema, hvor spillerne i venstre 
kolonne er opført ud fra deres placering 
på DBTU’s ratingliste. I højre kolonne ses 
de enkeltes placering opnået  ved klub-
mesterskaberne. Brian Ganzhorn, Lars Ø 
Hansen og Harry Lauersen opnåede såle-
des den forventede placering, mens Jørn 
Mogensen og Roald Ganzhorn opnåede 
bedre placeringer.

Spiller BG DL JM GJ RG LØH HL Placering 
Nr. 

Brian 
Ganzhorn 

 3-2 3-1 3-1 3-0 3-1 3-1 1 

Danny 
Larsen 

2-3  1-3 3-2 3-1 3-2 3-0 3 

Jørn 
Mogensen 

1-3 3-1  3-0 3-1 3-0 3-0 2 

Gunde 
Jensen 

1-3 2-3 0-3  1-3 3-0 3-0 5 

Roald 
Ganzhorn 

0-3 1-3 1-3 3-1  3-1 3-2 4 

Lars Ø 
Hansen 

1-3 2-3 0-3 0-3 1-3  3-0 6 

Harry 
Lauersen 

1-3 0-3 0-3 0-3 2-3 0-3  7 

SUS flagene

henvendelse
Dirck Jensen, tlf. 5616 9522
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Det er efterhånden blevet en tradition at 
Skensved Floorball holder en sommertur-
nering i juni måned.

I år var der inviteret hold fra Køge bugt-
området, og hold fra Stevns, Solrød, Val-
lensbæk, Lellinge, Jyderup og Lyngby 
Floorball klubber deltog. 

Vallensbæk Floorball løb – efter en dra-
matisk turnering – med sejren.

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

ARKITEKT 

THORBEN SAXHØJ
Bygningstegninger

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

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

Kildegaards

VVS & Gasteknik

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

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

mail: lundager@hoejelsevinkaelder.dk

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

festen - I kommer som gæster.

   
SK

ENSVED
 FLOORBALL 

-
FLOORBALL
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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.

Øverst: Der bliver kæmpet intenst i kampen mellem Stevns og Vallensbæk. Nederst: Det vindende hold 
fra Vallensbæk modtager pokalen. 
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Telefon 56 16 90 22

Tømrer- og snedkerfirma
Tlf.: 31 13 60 12

www.melgaardbyg.dk

  S  SS

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 7 sæson, og vi er ca 20 spillere der deltager som arbejde og familie 
tillader det. Vi spænder fra ca 25 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 Skensvedhallen

Du kan også kontakte klubben på mail: info@skensved-floorball.dk, eller tlf. 2257 0507.
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•Alt el-arbejde udføres for erhverv og private

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

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

Døgnvagt

Deadline for ind-
levering af stof til 
Kvartetten nr. 1, 2014 
er fredag den 18. 
april 2014.

Jeres indlæg må  
meget gerne være 
som vedhæftede  
filer.
Dette gælder også for 
billeder.
På forhånd tak

Fælleden 5 . 4623 Ll. Skensved

Telefon 56 16 91 52
Fax 56 16 93 52

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

Besøg Sken-
sved 

Erhvervs-
klubs 

hjemmeside

www.skensved 
erhvervsklub.dk

Nyheder fra 
Skensved 

Idrætsforening

Fodbold
Håndbold
Gymnastik
Badminton
Bordtennis
Floorball
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Junckers Industrier A/S, 4600 Køge, Tlf. 56 65 18 95

Salon Ketty

FOR

HENDE OG HAM

Ring og bestil tid på

56 16 94 20
Knudsvej 30 - 4623 Ll. Skensved

Åben: Onsdag-torsdag-fredag

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

Kiosken
i Klubhuset

– når kampen 
er færdig!

Din
lokale bank

ÆRESPORTE
FLAG OG FLAGSTÆNGER

UDLEJES
RISHØJHALLENS VENNER

TLF 56 65 61 12
Rishøjhallens Kontor

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

SWIMMING POOL - SPA-BADE
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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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Mølbak

Hjørnegårdsvej 3 • 4623 Lille Skensved

Tlf. 5616 7000 • Fax. 5316 9514

VVS & Gasteknik A/S

Vi er i topform

- fordi vi skal yde

vort bedste hver dag

Maling til Discount-priser

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

Lørdag  9-13 
Mandag lukket

ved Leif Pedersen

Lyngvej 56 - 4600 Køge . Telefon 56 82 13 08

Hovedgaden 13 • 4623 Lille Skensved
56 16 90 17

O. P. AUTO
v/ Ole Petersen

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

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

Køb og salg af brugte biler

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.




