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Brug, igen og igen – og støt den lokale idræt
Interessen for genbrug er stigende – og hvordan det 
kommer vores lokale idræt til gode kan du læse mere 
om i dette nummer af Kvartetten. En stor del handler 
nemlig om det årlige Loppemarked i Rishøjhallen og 
om, hvordan det bliver til idrætskroner, der støtter 
den lokale idræt.
Den store interesse for loppemarkedet handler ikke 
kun om interessen for genbrug og om at gøre et godt 
køb, men det er også historien om mennesker, som 
donerer ting til foreningen, og mennesker, som stiller 
en lille del af deres fritid til rådighed, fordi de gerne 
vil være med til at støtte op om den lokale idræt. Det 
er historien om de mange bække små: Om hvordan 
en stor gruppe mennesker deles om opgaver som at 
omdele informationsmateriale, samle loppeeffekter 
ind, pakke ned, stille på lager, holde møder, finde 
frem igen og pakke ud, arrangere, gøre boder klar, 
lave vagtplaner, stille tingene op, passe boder og 
meget mere.
Og det er alt sammen noget, som vi i Skensved IF og 
Rishøj IF kan glæde os over. For overskuddet fra salget 
ved loppemarkedet anvendes til at vi kan komme til 
at dyrke idræt, tæt på, til en lidt billigere penge. Det 
er jo rent win-win.
Loppemarkedet har eksisteret i 45 år og skulle gerne 
blive ved i mange år endnu. Flere af hjælperne har 
også været med i mange år og ønsker at give stafetten 
videre til næste generationer. Så hvis du også gerne 
vil give et par timer af din fritid, så meld dig til grup-
pen af frivillige på telefon 21 82 91 14. Så vi også i de 
kommende år kan gøre et godt loppefund, glæde os 
over de rare idrætskroner og dyrke sport til en god 
pris i vores lokalområde.

red.
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Endnu et ønske 
opfyldes
Med vedtagelsen af det kommunale an-
lægsbudget for 2016 ser et længen næret 
ønske fra Ll. Skensveds borgere dagens 
lys.

En ny cykelsti fra Ølbyvej langs Snoge-
bækken – til nærmeste rundkørsel i STC 
bliver etableret.

Det har i mange år været med livet som 
indsats, at man som cyklist har skullet 
benytte Ølbyvej for, at komme til Køge.

Det er derfor med stor tilfredshed, at vi 
med denne nye cykelsti vil kunne køre 
sikkert fra et allerede velfungerende sti-
system i Ll. Skensved til den kommende 
Køge Nord Station – eller til Campus – og 
videre til Køge By.

Det har været en fornøjelse at opleve, 
hvordan den nye Borgerforening og 
andre, har været aktive deltagere i den 
skrevne presse. – Noget der efter min 
opfattelse har været med til, at overbevise 
Byrådet om det fornuftige i, at etablere 
cykelstien.

Kvartetten i ny 
udformning
Vores dygtige redaktør Helle Frydendall – 
og Thomas Schrøder – der står for layoutet 
- arbejder på, at fremkomme med en ny 
udformning af Kvartetten.

Blandt andet vil bladet fremkomme i far-
ver – og i en anden størrelse. –Jeg har set 
udkastet – og det ser rigtigt spændende ud.

En anden ide er, at der i Kvartetten vil 
blive åbnet mulighed for, at Skensved 
Pensionistforening får stillet spalteplads 
til rådighed for de aktiviteter som der er 
i deres forening.

Pensionistforeningen har jo mange aktive 
medlemmer i vores gymnastikafdeling. 
Samtidig er de en del af cafeteria-holdet. 
Derfor er det kun naturligt, at vi som 
Idrætsforening stiller spalteplads til rå-
dighed – således, at man kan komme ud 
til en større kreds af borgere.

Erling Larsen
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Larsens  
Plads

Skensved Selskabs-
lokaler

Et godt tilbud, dog kun for borgere 
hjemhørende i Køge Kommune.

Rishøj IC står for udlejningen af 
Skensved Selskabslokaler, det vil 

sige har man behov for leje af et sel-
skabslokale 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.

Rishøjhallens 
Loppemarked

En lokal tradition 
vi hæger om. Til gavn for 
sporten i Skensved IF og 

Rishøj IF.

I 2016 er salgsweekenden 
den 18. & 19. juni

Den 11. og 12. juni 2016 er 
der en større indsamling. 

Vi indsamler dog hele året. 
 Er der noget

du/I vil af med?

Ring på telefon

21 82 91 14
eller send mail til: 

piabt@privat.dk 
og vi kommer inden for en 
uge – oplys, hvis det skal 

gå hurtigere.

 Der modtages ikke 
gulvtæpper, dæk, hårde 

hvidevarer, EDB, ikke-di-
gitale fjernsyn, VHS-bånd, 
klaverer, elorgler o. lign.

Loppeudvalget for Skensved 
IF, Rishøj IF, Rishøjhallens 

Venner.
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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

Flot resultat ved 
Loppemarked 2015
For 45. gang holdt Skensved Idrætsfor-
ening, Rishøj Idrætsforening og Rishøjhal-
lens Venner loppemarked i Rishøjhallen; i 
år den 20. og 21. juni. Der var igennem hele 
året indsamlet mange effekter og udbud-
det i år var derfor noget større end sidste 
år; Rishøjhallens to store haller var fyldt 
med spændende loppefund. 
Da der tilmed kom flere betalende gæster 
end sidste år, omkring 1200, var omsæt-
ningen også større, ca. kr. 160.000,00 i år 
mod ca. kr. 130.000,00 sidste år. I alt blev 
der et overskud på kr. 117.000,00 (i 2014 
kr. 74.000,00) til Skensved IF, Rishøj IF og 
Rishøjhallens Venner; penge, der anven-
des til idrætten.  Efter flere års faldende 
omsætning har nye tiltag tillige med stor 
indsats af ildsjæle og af omkring 100 frivil-
lige altså fået vendt tendensen.

Årsindsamlingen
Årsindsamlingen til dette års loppemarked 
blev foretaget af 4 afdelinger (Skensved 
Bordtennis, Skensved Floorball, Skensved 
Håndbold og Rishøj Svøm) samt af Rishøj 
Håndbold ved specielle opgaver. Givere 
af loppeeffekter har kunnet ringe på tlf. 21 
82 91 14 eller sende mail til piabt@privat.
dk, og loppeeffekterne er så efterfølgende 
blevet afhentet og kørt til opbevaring i 
Laden. Ud over disse indsamlinger, er 
der i årets løb også fra Loppemarkeder, 
hvor private har haft lejet en stand, blevet 
doneret mange ikke-solgte effekter, ofte 
fine og værdifulde. I Laden er effekterne 
løbende blev ”pakket”.

Storindsamling i 
weekenden før salg 
Weekenden 13.-14. juni blev der indsam-
let i områderne Ølsemagle, Højelse, Øl-
semagle Strand, Ølby Lyng, Assendrup, 
Lille Skensved, Kirke Skensved, Rubjerg, 
Ejbyvej, Salby, Gl. Ølby, Nørremarken, 
Lykkebækparken, Lynggården, samt kvar-

Loppemarked i
Rishøjhallen

Lige før åbning af Loppemarkedet, folk står i kø for 
at komme først ind.

Bodleder for Radio og TV Erik Sepstrup i gang 
med et salg.
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tererne omkring Norsvej, Tranholmsvej 
og Codanvej.

Annoncering 
Loppeudvalget valgte i år at fravælge den 
dyre annoncering af salgsweekenden i 
Søndagsavisen for i stedet at indsende 
artikler til lokalaviserne Dagbladet, Køge 
Onsdag og Lørdags Avisen samt gøre brug 
af internettet/Facebook og i større omfang 

opsætning af plakater. Endvidere på salgs-
dagene opsætning af tydelig skiltning, så 
skiltning til mindre private Loppemarke-
der ikke ledte kunder på afveje.

Boder 
De indsamlede loppeeffekter blev i år solgt 
fra 13 boder.

Oversigt, boder 2015
Bod Emne/funktion Bodleder

1 Legetøj Marianne Bjurner

2 Massive møbler, skabe Søren Petersen

3 Polstrede møbler do

4 Malerier do

5 Radio & TV Erik Sepstrup

6 El Per Mortensen

7 Udendørs Marc Iversen

8 Nips 1 Anna- Marie Nielsen

9 Nips 2 do

10 Bøger Poul Hansen

11 Tasker, sko Anny Carstensen

12 Tøj Jytte Jelstrup

13 Tøj, broderier, gardiner Betina Krogh

Derudover var der en Tombola-bod (bod-
leder: Pia Thøgersen) samt en bod for Bor-
gerforeningen Lille Skensved, Højelse og 
omegn. Salg af billetter ved indgang blev 
varetaget af Ingelise Roholte og hjælpere.

Tombola
I Tombolaen var det muligt at vinde flotte 
sponserede gevinster.  Sponsorer var: 
Dagli´Brugsen, Lille Skensved; Milas 
Pizza Bar, Lille Skensved; GuldBage-
ren, Lille Skensved; Højelse Vinkælder; 
Lille Skensved Fodklinik; No 18 Hair 
Trend, Lille Skensved; de friske malere, 
Lyngvej 56; JT Klip, Ølbycentret; Spar 
Nord Bank, Køge; Rishøjhallens Cafe-
teria; Super Brugsen, Ølsemagle; Pigen 
og Blomsten, Ølby; Jysk Sengetøjslager, 

Ølby; Pizza Burger House, Ølsemagle 
og Sydbank, Køge.

Loppeudvalget
Loppeudvalgets funktion er koordinering 
af opgaver og at iværksætte nye tiltag. 
Udvalget har til Loppemarkedet 2015 
bestået af:
Pia Thøgersen Rishøj IF, Lone Jespersen 
Skensved, Gunde Jensen Skensved IF og 
Lars Heesche- Andersen Rishøjhallens 
Venner. 

Interesserede, der har lyst til at være en 
del af ”Loppemarked 2016” (som indsam-
ler, bodleder, bodhjælper eller andet) kan 
kontakte Pia Thøgersen på tlf. nr. 21 46 26 
36 eller e-mail:piabt@privat.dk.

Loppeudvalget for Skensved IF, 
Rishøj IF og Rishøjhallens Venner

 

Efterloppemøde
Den 19. august blev der holdt efterlop-
pemøde i Rishøjhallen; 30-40 personer 
deltog. Flere punkter blev diskuteret:

Regnskab/resultat.
Man konstaterede, at de senere års tilba-
gegang med hensyn til effekter og omsæt-
ning nu var vendt, men at antal hjælpere 
stadig var for nedadgående.

Personerne omkring Loppemarkedet.   
Mange frivillige har igennem flere år ydet 
en meget stor indsats for loppemarkedet 
og nogle af disse ønsker nu at stoppe. 
En stor tak til Lone Jespersen (Loppe-
udvalget), Per Mortensen (Bodleder), 
Anna-Marie Nielsen (Bodleder) og Poul 
Hansen (Bodleder) for mange års indsats 
for Rishøjhallens Loppemarked. Frem til 
næste Loppemarked vil der blive gjort 

en ekstra indsats for at rekruttere nye 
bodledere/hjælpere.

Årsindsamling.
I sæsonen 2015/2016 er der seks afdelin-
ger, der indsamler hele året: Skensved 
Bordtennis, Fitness, Håndbold, Floorball 
og Rishøj Håndbold, Svømning.

Private loppemarkeder, 
ikke-solgte effekter. 
Sidste års opstart på denne form for ind-
samling fortsættes, da mange gode ef-
fekter blev indsamlet her; og på en relativ 
let måde.

Indsamlingsområder. 
Områder, hvorfra der ikke gives noget til 
Rishøjhallens Loppemarked, ophører som 
indsamlingsområde og erstattes af nye.

Laden. 
En bedre udnyttelse af pladsen i LA-

Et af de nye tiltag ”ompakning” er i gang fra start 
ved indsamling til Loppemarked 2016. I forbindelse 
med en ”Årsindsalingsafhentning” er Brian fra 
Bordtennis her i gang med at samle ”El-ting” i 
én kasse. Vi håber fremover, at andre end Årsind-
samlerne vil påtage sig ompakningsopgaven, da en 
afhentning ofte kan vare et par timer eller mere.

Bodleder Marianne Bjurner er klar ved Legetøjs-
boden.

Grethe Jensen og Bodleder Anna-Marie Nielsen i 
gang med Nips-salget.
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DEN søges etableret. Kasser med blandet 
indhold ompakkes løbende til ”rene” 
fyldte kasser (ex kun bøger). De ”rene” 
fyldte kasser stabes langs væg og med 
tiden udad. 

Møbler opdeles efter værdi, stole stables 
på ét sted. Område for el-artikler ryk-
kes frem tæt på dør, så de som noget 
af det første kan bringes til LADEN i 
juni måned. 

Defekte og ikke-salgbare effekter pla-
ceres i affaldsbeholderne (mindre ting) 
eller foran (større ting) og bringes til af-
faldspladsen. En lignende ordning søges 
etableret ved Rishøjhallen i forbindelse 
med Storindsamlingen i juni måned. 
Sækkevogn, beskyttelsestæpper til 
møbler og andre hjælpemidler søges 
indkøbt.

Ikke-salgbare effekter.
Listen for dette udvides med: Elorgel, 
klaver, ikke-digitale fjernsyn og VHS-
bånd.

Bespisning.
Bespisning efter Loppemarkedets afslut-
ning søndag genindføres.

Oprydning.
Oprydningshold bestående af personer, 
der ikke har medvirket ved Loppe-salget, 
søges etableret til Loppemarkedet 2016.

Opdatering af drejebog.
Loppeudvalget har en drejebog, hvor 
handlingsplan for Loppemarkedet frem-
går. Mange specialopgaver er dog ikke 
nedskrevet, og når personer med ”special-
viden” stopper og efterfølger ikke er ”op-
lært”, kan det være et problem. Derfor en 
opfordring til at skrive ned (for bodledere 
kan det være telefonnumre på hjælpere, 
mm); send gerne oplysningerne til Pia.

Datoer for Loppemarked 2016. Her bli-
ver salgsdagene den 18.-19. juni med 
storindsamling den 11.-12. juni.

Loppeudvalget for Skensved IF, Rishøj IF og 
Rishøjhallens Venner.

Badminton 
seniorafdelingen
Så er vi kommet godt i gang med bad-
mintonsæsonen, alle 6 baner er udlejet 
om onsdagen. Fællestræningen på de tre 
baner om torsdagen, går også forrygende, 
12-14 personer møder op hver gang og 
vi får nogle gode kampe, både herre- og 
damehold, double og i mixdouble.

Vi har igen tilmeldt et hold i motionsræk-
ken og er kommet godt fra start, første 
kamp blev vundet 7-1 ude mod Såby 1. 
Der skal spilles seks kampe i alt; tre ude 
og tre hjemmekampe og her følger dato-
erne: Første hjemmekamp er søndag d. 
18.10.2015 kl. 10.00 mod Osted 1, næste 
kamp er søndag d. 6.12.2015 kl. 10.00 mod 
Ledøje-Smørum 1 og sidste hjemmekamp 
spilles søndag d. 17.1.2016 kl. 10.00, mod 
Vemmedrup 3. Kig ned i hallen hvis du 
vil heppe og se noget god badminton. De 
sidste hold i puljen er Vemmedrup 2 og 
Vallensbæk 2.

Vi vil igen i år forsøge at holde noget jule-
afslutning. Vi plejer at holde det torsdagen 
inden juleaften og starter omkring kl. 19 
efter vi har spillet ca. en time og badet. 
Så går op i cafeteriaet og julehygger med 
en let anretning og en masse badminton 
historier. Det plejer at være super hyg-
geligt, så hold øje med opslagstavlen og 
meld dig til, når tilmeldingen hænger på 
opslagstavlen.

Senior klubmesterskabet og afslutnings-
festen bliver afholdt næste år, nærmere 
betegnet lørdag d. 9. april 2016, så husk at 
sætte kryds kalenderen, så du kan deltage 
i begge arrangementer.

Hvis du har lyst til at spille badminton, 
men ikke har nogen at spille med, så kom 
ned i hallen om torsdagen, her spiller 
vi fællestræning fra kl. 19-21. Efter let 
opvarmning, sættes der hold efter, hvem 
der er kommet. Det kan være mixkampe, 
damedoubler eller herredoubler. Når der 
er spillet et set, byttes rundt til nye kampe.
Ungdomsklubmesterskabet bliver afholdt 
søndag d. 20. marts 2016.

Peter, Badmintonafdelingen

Hovedgaden 18 · Ll. Skensved
Åbningstider

Mandag: Lukket, Tirsdag: 8-16, Onsdag: 9-17, Torsdag: 10-18, Fredag: 9-17, 
Lørdag ulige uger: 8-12, Lørdag i lige uger: Lukket

Badminton

Hjemmekamp 18-10-2015
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Badminton
Ungdomsafdelingen
Så er sæsonen gået i gang - og vi træner 
torsdage fra 17.30-19.00. Vi startede op den 
3. september og er allerede ca. 20 børn. Der 
er stadig pladser, så hvis du er mellem 7 
og 17 år så kom og prøv!

Klubben har ketsjere, men det er vigtigt 
at medbringe indendørs sko. Alle er vel-
kommen, uanset om du er nybegynder 
eller øvet.
 
Træningen består at let opvarmning, 

lære grundlag, single og double træning, 
benarbejde, placering på banen mm. alt 
efter niveau hos hver enkelt. Vi spil-
ler også "rundt om nettet" og "Mester". 
Klubben tilbyder stævner til dem, som vi 
vurderer, er klar til det.

Vigtige datoer i sæsonen: 
 17.12:   Julehygge
  Vi starter op igen den 7.1.2016 
 25.2:   Ingen træning - vinterferie 
 20.3:   Klubmesterskab (alle) 
 14.4:  Sæson afslutning 

Vi ses i hallen!
Hilsen Poul og Conni

Tænk at der allerede er gået et år siden 
vi åbnede. Hvordan er det år så gået for 
Fitness-afdelingen?
Ja, alt i alt er det efter bestyrelsens mening 
gået rigtigt godt. Vi har stort set fulgt den 
plan, vi lagde fra starten. Vi nåede op på 
lige under 200 medlemmer i foråret, så 
faldt det til omkring 165 hen over som-
meren, og nu er vi igen på omkring 190, 
stadig med nye medlemmer på vej.

Vi har i det forgangne år kun været nødt til 
at tale med ganske få medlemmer omkring 
overtrædelse af reglerne. Der har også 
været et par tilfælde med ikke-medlemmer 
der har benyttet rummet, dette vil vi holde 
lidt mere øje med i den kommende tid.
Vores administrationssystem ”Klubmo-
dul” har drillet en del, bl.a har det kun 
været muligt at betale med en slags beta-
lingskort, dette er nu (i oktober) ændret, så 
man kan betale med flere kort (se hjemme-

siden). Klubmoduls betalingspåmindelse 
har også skabt en del forvirring, men man 
skal selv ind og betale – der bliver IKKE 
trukket automatisk.

Spinning og cirkeltræning er efterhånden 
godt besøgt og der kommer mange gode 
tilbagemeldinger på disse hold. Dejligt.

Vi har nogle problemer med at finde spin-
ninginstruktører, da der er efterspørgsel på 
flere hold, bl.a. et lør/søndags formiddags 
hold. Hvem kender en spinninginstruktør?

Det udstyr, vi aftalte at købe før sommer-
ferien, stillede vi i bero, da medlemstallet 
begyndte at falde (vi havde ingen ide, om 
hvor langt ned det ville komme), men vi 
har nu bestilt: Løbebånd, vægtstang med 
bænk, ”ankelstropper”, nakkepuder, mm. 
Det hele skulle komme sidst i oktober.

Vi holdt Åbent Hus efter sommerferien, og 

blev glade for at se det store fremmøde, så 
det vil vi gøre igen i løbet af januar.

Har du tænk på at komme og træne, så 
kan du se på vores hjemmeside www.sken-
svedfitness.dk  hvornår der er instruktør 
tilstede. Så er det bare at komme over i 
lokalet og få en snak, og se hvordan vi 
har indrettet os. Find os også på facebook, 
under ”skensvedfitness”.

Martin

Vi er kommet godt i gang efter sommerfe-
rien og har fået 5 nye medlemmer som alle 
kommer fra Rishøj og vi er nu 24 betalende 
medlemmer, så velkommen til dem.

Vi har også i maj måned afholdt vores år-
lige Lille Skensved Cup og det var endnu 
engang en succes med 5 deltagene hold. 
Og det var Skælskør der rendte med sej-
ren for andet år i træk og Skensved blev 
dagens store taber, men vi vender stærkt 
tilbage næste år, hvor vi regner med at vi 
kan lokke endnu flere hold til at deltage.
Floorball havde også en meget besøgt 

SK

ENSVED
 FITNESS -

Skensved 
Fitness

SK

ENSVED
 FLOORBALL 

-

Floorball
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Skensved Gymnastik 
til Byfest
Til byfesten i Lille Skensved havde Sken-
sved Gymnastik Afdeling valgt at sætte 
fokus på KlubLiv Danmark, ved at stille 
en informationsbod op.

Der kom en masse forbi og på en sjov 
måde fik vi udbredt budskabet, da vi 
havde lejet en hoppeborg, så de små var 
aktiveret, mens de voksne fik forklaret 
konceptet, som ganske enkelt er:

STØT AKTIVITETERNE i Skensved 
Gymnastik UDEN DET KOSTER DIG 
EN KRONE.

Tænk, hvis du kunne støtte aktiviteterne i 
Skensved gymnastik uden, det kostede dig 
en krone. Det kan du nu. Skensved gym-
nastik er nemlig blevet en del af KlubLiv 
Danmark, som er en ny sponsormodel 
udviklet af DGI. Modellen bygger på, at 
medlemmerne af KlubLiv Danmark – det 
vil sige dig – optjener mikro-sponsorater 

stand til Byfesten den 5. september trods 
vejret. Vi afholdt en lille turnering, hvor 
man kunne prøve at skyde på et mål med 
en Ballbuster og så gjaldt det om at lave 
flest point på fem skud. Dagli'Brugsen 
havde været så venlig at sponsorere et 
gavekort til vinderen.

Morten Christiansen
Floorball Afdelingen

Håndbolden er 
kommet godt fra start!
Håndboldsæsonen er nu startet op, og i 
Skensved har vi allerede spillet den første 
kamp den 4. oktober 2015. Og det var en 
ren drømmestart vi fik, for dameholdet 
slog Glostrup Håndbold med 11-7, her-
reholdet slog Viby IF med 21-19 og Old-
girls slog Ishøj IF med 15-10. Stemningen 
i hallen var god, og vi undgik skader, - så 
det tegner godt for sæsonen. Og så kan 
vi også glæde os over nye spilledragter!
 
Håndboldafdelingen er vokset godt i løbet 
af sommeren, for herreholdet tæller nu 
16 spillere, dameholdet tæller 14 spillere 
og så har vi fået tilgang af et helt Old-
Girlshold fra Køge, som tæller 13 spil-
lere. Og denne tilgang af nye spillere er 
vi jo rigtig glade for i klubben. Det giver 
automatisk en bedre spilleglæde, når der 
kan spilles over hele banen i hallen, og 
det er altid godt at se nye ansigter og lære 
andre at kende. Berit Roholte er træner 
for damerne og Tom Funch er træner for 
herrerne.
 
Så selvom vi allerede er begyndt på sæ-
sonens kampprogram, så skal du være 
meget velkommen i hallen, hvis du går 
med tanker om at begynde til håndbold.
 
Vores kampprogram kan følges fra 
Skensved Idrætsforenings hjemmeside 
på www.skensvedif.dk/håndbold

Vi træner hver tirsdag fra kl. 18.45 for 
damehold/old-girls og kl. 20.00 for her-
reholdet.

Velkommen til vores 
jubilæums sæson 115 år
Den 1. november 2015 bliver vores stolte 
forening 115 år og dette vil vi fejre til vores 
opvisning den 13. marts 2016.
Vi har haft en forrygende start på sæsonen 
og alle hold er godt i gang med træning. 
Vi har et par hold som helt er lukket for 
tilmelding og for første gang i mange år 
er der gymnastikhold fordelt på ugens 
første 4 dage.
Vi har hold i Skensvedhallen, tilbygningen 
og på skolen. Man kan se meget mere på 
vores hjemmeside: www.skensvedgym-
nastik.dk 
Lad ikke sofaen holde på dig, kom og 
være med – der er plads på mange af 
holdene endnu!

På Bestyrelsens vegne
Monika Eriksen

Håndbold

GymnastikAlle 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 hygge-
ligt og sjovt, uden det af den grund betyder 
at vi ikke går til vaflerne når vi spiller.

Vi har netop taget hul på vores 11. sæson, 
og vi er ca. 24 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. 53 34 66 07.
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til klubben, hver gang de bruger Dankort 
i en butik, der er KlubLiv Sponsor. 
Derfor vil vi gerne opfordre dig til at til-
melde dig ind i KlubLiv Danmark i dag. Så 
støtter du allerede næste gang, du bruger 
dit Dankort.
Se mere på www.klublivdanmark.dk 

På bestyrelsens vegne
Monika Eriksen

Frivillig dagen
Fredag den 25. september var der Frivil-
lig dag i Køge kommune ved Tapperiet 
og her var Skensved gymnastik afdeling 
repræsenteret med Rope Skipping holdet.
Vi stillede med 5 sjippere og vi lavede 
en mini-opvisning samt en workshop. 
Det var rigtig sjovt og der var mange 
der kom forbi for at se, hvor dygtige 
vores piger er. 

Det hele startede kl. 17 med taler og kl. 18 
var vi klar. Vi sjippede og der var enkelte, 
der ville prøve og vi var lige kommet rigtig 
godt i gang og så begyndte det desværre 
at regne, så efter 20 minutters opvisning 
måtte vi stoppe og trække indendørs. Men 
alle var ved godt humør og vi fik en god 
dag ud af det og fik snakket med en masse 
mennesker, der kom forbi vores bord.

Tusind tak til de piger, der deltog og tak 
til forældreopbakningen.

Hilsen alle trænere

Nyt redskab
Til stor glæde for de små kom bestyrelsen 
forbi træningen hos far / mor / barn holdet 
med et nyt redskab.
Den røde tumling blev taget i brug med det 
samme til stor glæde for de små gymnaster.
Holdet træner hver tirsdag kl 17.00-17.55 i 
Skensvedhallen, her er der højt til loftet og 
plads til at bevæge sig. Og der er stadig plads 
til flere glade børn og forældre på holdet.

På bestyrelsens vegne
Monika Eriksen

En hilsen fra Senior-
holdet
At vores Seniorhold er populært har vi 
altid godt vidst, men i år sprænger det 
alle forventninger med hele 45 gymnaster! 
Men der er plads til flere, hvis du er 60+ 
og gerne vil have gang i de stive led. Som 
Beathe fra holdet skriver:
I seniorgruppen er vi ca. 45 gymnaster fra 
hele oplandet, kvinder såvel som mænd, 
der møder op i Skensvedhallen hver ons-
dag formiddag til gymnastik hos Gurli. Der 

Skensved Gymnastik ved Byfesten
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sludres på livet løs, indtil vi starter med 
opvarmningen. Med dejlig frisk musik 
kommer der gang i bevægelserne; ikke no-
get med at slaske afsted som pensionister, 
nej vi skal suge ind i navlen, rette ryggen, 
svinge med armene og komme derudad 
alt efter eget tempo og med de skavanker, 
som hver især nu har. Gurlis ”motto” har 
altid været, at vi altid kan blive bedre og 
hun går selv foran i alle øvelser, samtidig 
med, at hun ser ud af øjenkrogen, om alle 
er med eller der snydes eller småsnakkes 
for meget – for så må der strammes lidt op. 
Og inden timen er omme, har vi fået rørt 
alle de ømme 60+ muskler og stive led og 
der sluttes af med afspænding. 

Efter en time med fysisk træning, går vi 
over til det sociale kaffebord; her er det 
også Gurli, der står for at der er købt kaffe, 
samt sørger for, at der er en på holdet, der 
har kage med. 

Til jul er der gløgg og æbleskiver og vi 
slutter sæsonen af med smørrebrød. Alt 
sammen rigtig hyggeligt! Hvert år til gym-
nastikopvisningen ønsker Gurli at vise sit 
store hold frem, men desværre falder ca. 
1/3 fra til netop denne dag og sådan er 
det. Vil du gøre noget godt for dig selv, 
så kom og vær med, de altid plads til nye 
på holdet hos Gurli.

På seniorholdets vegne
Beathe

Crossdance
Som en af de første foreninger i landet 
tilbyder Skensved Gymnastik Afdeling i 
år Crossdance. Og hvilken succes det har 
vist sig at være! Efter få træningsgange er 
holdet lukket for flere tilmeldinger, der er 

ganske enkelt ikke plads til flere, så der er 
nu oprettet venteliste på holdet.

Vi er utrolig glade for denne succes, og 
som vi alle så til mini-opvisningen ved 
byfesten, så er det en fest hver mandag 
i træningslokalet når der er Crossdance.
Så vi tør godt sige Crossdance er kommet 
til Skensved for at blive!

Yoga for Tweens
Yoga for Tweens er endnu et nyt hold i 
denne sæson i Skensved Gymnastik Af-
deling.

Vores instruktør Helle er en utrolig dyg-
tig instruktør som bl.a. fortæller om alle 
plusserne der er ved yoga: "Yoga er med 
til at styrke og smidiggøre din krop, samt 
udvikle din balance. Du kommer til at lære 
en masse yogaøvelser og flow-serier, og 
via åndedrætsøvelser vil du finde en ro i 

Tømrer- og snedkerfirma
Tlf.: 31 13 60 12

www.melgaardbyg.dk

Åbent alle ugens dage 7-21 • Hovedgaden 21, Lille Skensved
Telefon 56 16 90 22

HUSK HUSK HUSK!
Som hovedregel holder alle hold 

lukket i skolens ferie, med mindre 
instruktøren har sagt der er træning.

 Senior-holdet ved opvisningen
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Junckers Industrier A/S, 4600 Køge, Tlf. 56 65 18 95

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

Din
lokale bank

ÆRESPORTE
FLAG OG FLAGSTÆNGER

UDLEJES
RISHØJHALLENS VENNER

TLF 56 65 61 12
Rishøjhallens Kontor

din krop og dit sind. Og så har vi det ellers 
bare rigtig sjovt!" 

Yoga for børn er helt i tidens ånd og kan 
bl.a. være med til at øge børns koncentra-
tion og indlæring. Er det noget for dit barn 
(9-14 år), så kom forbi til en prøvetime. 
Der er stadig få ledige pladser.

Yoga er hver torsdag kl 17.30-18.30 i hal-
lens tilbygning.

På bestyrelsens vegne
Monika Eriksen

Til børn som elsker at 
bevæge sig til al slags 
musik
Rytme/dans er en sport, hvor du bru-
ger hele kroppen og derved styrker både 
balance og motorisk udvikling. Du får 
større kropsbevidsthed og bedre hold-
ning. At danse giver glæde og masser af 
selvtillid. Så kan du bare ikke lade være 
med at danse – så har vi hold som er lige 
noget for dig!

Mini Rytmer træner tirsdage på skolen kl. 
17-17.55 for 0-3. klasse.
Rytme Pigerne træner onsdage i tilbyg-
ningen kl. 18-18.55 for 4.-9. klasse
Se mere på vores hjemmeside www.sken-
svedgymnastik.dk 

Juleafslutnings- 
gymnastik
Traditionen tro afholder vi juleafslut-
nings-gymnastik den sidste mandag in-
den skolen går på juleferie. Det er i år 
den 14. december. Hold øje med vores 

Torben Andersen
Vognmand

Telefon 20 95 13 13
Gårdtoften 13, 4623 Ll. Skensved

Hils på JulemandenRytme Pigerne

Mini Rytmer
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hjemmeside for mere information når vi 
nærmer os.
Enkelte hold træner efter afslutningen 
- se mere på hjemmesiden eller hør din 
træner ad.

Hilsen instruktørerne

Bordtennis under 
blæsende Byfest
Trods regn og blæst var det også i år muligt 
for gæsterne ved byfesten i Skensved den 
5. september at afprøve deres bordten-
niskunnen. Denne gang i en konkurrence, 

hvor det gjaldt om at placere/returnere 
bordtennisbolde i en spand placeret på 
et bordtennisbord. Hver deltager returne-
rede 20 bolde, som et medlem af SIF-bord-
tennisafdeling igangsatte. Dagli'Brugsen 

i Ll. Skensved sponsorerede præmier til 
de tre gæster, der fik placeret flest bolde 
i spanden. Nr. 1 blev Mikkel Skovborg 
Andersen med 7 bolde, nr. 2 blev Tobias 
Risvig med 5 bolde og nr. 3 blev Lucas 
Staalbo med 4 bolde.

Skensved Bordtennis 
ved Copenhagen 
Veteran Open
Ved det internationale bordtennisstævne 
12. Copenhagen Veteran Open weeken-
den den 4.-6. september i Amagerhallen 
deltog Skensved IF Bordtennisafdeling 
med fire spillere – Brian Ganzhorn, Den-
nis Oreskov, Christer Bertilsson og Roald 
Ganzhorn.

Bedst gik det for Roald Ganzhorn, der i 
veteran double 65 år sammen med David 
Bowles, England kvalificerede sig til semi-
finalen i hovedturneringen. I semifinalen 
blev det imidlertid til nederlag i kampen 
mod Kaj Karlsson/Christer Blom, Sverige. 
I holdturneringen (to-mandshold) og i 

double kvalificerede Roald Ganzhorn sig 
ikke til hovedturneringen, men opnåede 
pæne resultater i Consolation. Sammen 
med Karina Lundorff, Amager vandt Ro-
ald Ganzhorn Consolation holdturnerin-
gen efter 3-2 finalesejr over Bjørg Kittel-
sen/Terje Frilseth, Norge. I veteran 60/65 
single Consolation blev Roald Ganzhorn 
nr. 3 efter semifinalenederlag til Christer 
Karlsson, Sverige.

Christer Bertilsson nåede i hovedturne-
ringen sammen med Carsten Nielsen, 
Københavns BTK to kvartfinalepladser. I 
holdturneringen blev det til et 1-3 kvart-
finalenederlag i kampen mod Preben Lar-
sen/Jan Sørensen, Amager BTK. I veteran 
double 40/50 kvartfinalen var det også 
Preben Larsen/Jan Sørensen, der med 
en 3-0 sejr var Christer Bertilsson/Car-
sten Nielsens banemænd. I veteran single 
40/50 kvalificerede Christer Bertilsson sig 
ikke til hovedturneringen, men vandt Con-
solation efter semifinalesejr over Christian 
Klas, Tyskland og finalesejr over Carsten 
Nielsen, København BTK.

DBTU’s holdturnering 
2015/2016
Skensved IF Bordtennisafdeling har 
to hold med i DBTU’s holdturnering 
2015/2016: ét hold i Veteran 40 1. division 
og ét hold i Veteran 60 Elite divisionen.

Veteran 40 1. division er ændret fra at være 
opdelt i en øst-kreds og en vest-kreds til en 
opdeling i pulje A og pulje B. I begge puljer 
er hold fra hele Danmark repræsenteret. 
Skensved er i pulje A og skal møde Bal-
lerup, Bornholms BTK, Esbjerg, Nyråd 2, 
Ribe, Slagelse og Triton 2. På Skensveds 
hold i Veteran 40 1. division spiller Brian 
Ganzhorn, Ronnie Teining, Dennis Ore-

Fra præmieoverrækkelsen i Veteran single 40/50 
Consolation. Skensveds Christer Bertilsson (til 
højre) som nr. 1 og Carsten Nielsen, Københavns 
BTK som nr. 2.

Jørn Mogensen fra SIF Bordtennisafdeling har 
igangsat en bold og Lucas Staalbo (billede 1) og 
Preben Larsen (billede 2) prøver at placere bolden i 
den hvide spand på bordtennisbordet.

Bordtennis

Der er brug for dig!
Der snakkes meget om ensomhed i øjeblikket. Er DU ensom og vil du gerne 
ud over rampen og møde en masse nye friske sjove spændende mennesker, 
så mangler vi altid nogen som dig!! Du kan for eksempel starte på et af vores 
spændende hold i vores gymnastikforening eller melde dig som voksenhjæl-
per eller blive instruktør, eller blive frivillig eller en del af bestyrelsen!
 
Der er masser af muligheder og vi vil rigtig gerne møde DIG. 
 
Se mere på vores hjemmeside www.skensvedgymnastik.dk

Salg af æbleskiver



22 23

skov, Danny Larsen og Jørn Mogensen.

I Veteran 60 Elite divisionen er Skensveds 
modstandere B75 (Hirtshals), Ballerup, 
Brønshøj, CIF, Sisu/MBK 1, Sisu/MBK 2 
og Virum. På Skensveds hold i Veteran 60 
Elite divisionen spiller Roald Ganzhorn, 
Gunde Jensen og Helge Larsen.

Første samling for divisionsholdene er i 
weekenden den 21. og 22. november i Ribe.

God Skensved indsats 
ved Bordtennis EM
Brian Ganzhorn Skensved IF og Michael 
Richmond Amager Bordtennisklub slut-
tede bland de 16 bedste i veteran 40 dou-
ble ved veteran Europamesterskaberne i 
Bordtennis.

Brian Ganzhorn, fra Skensved IF bordten-
nisafdeling klarede sig fint ved Europame-
sterskaberne i bordtennis for veteraner, der 
blev afviklet i Tampere, Finland fra mandag 
den 29. juni til lørdag den 4. juli, 2015. Bedst 
gik det i veteran 40-double, hvor Brian Gan-
zhorn sammen med Michael Richmond, 
Amager Bordtennisklub, opnåede en slut-
placering blandt de 16 bedste i Europa. I 
veteran 40-singleturneringen kvalificerede 
Brian Ganzhorn sig til hovedturneringen.

Doubleturneringen
Tæt opgør i indledende pulje. De fire 
doublepar i den indledende pulje var fra 
Finland, Tyskland, Rusland og Danmark. 
Nr. 1 og 2 ville være kvalificeret til hoved-
turneringen og kampen om europamester-
skabet. Det russiske par Leonid Ivanov/
Sergel Savelev vandt alle deres tre kampe 

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

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

G
T
A

 6
3

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 18

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 

den 13. og 14. juni 2015

Loppemarked den 20. 
og 21. juni 2015

Til venstre Michael Richmond og til højre Brian 
Ganzhorn ved Europamesterskaberne i bordtennis 
for veteraner, Tampere, Finland, 2015.

Fra veteransamlingen i Skensved i sidste sæson. 
Skensveds Roald Ganzhorn (til højre) og Finn Niel-
sen i double i Veteran 60 Elite divisionen. (Foto: 
Jørgen Chr. Jørgensen, Køge Medie Center).

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.
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med 3-0 og var dermed kvalificeret til ho-
vedturneringen. Brian Ganzhorn/Michael 
Richmond tabte til Jussi Rahikainen/Nick 
Schiewek, Finland med 1-3, men vandt 
over Volkmar Raudszus/Thorsten Winter, 
Tyskland med 3-0. Da Raudszus/Winter, 
Tyskland derefter besejrede det finske par, 
viste fintællingen at Ganzhorn/Richmond, 
Danmark havde kvalificeret sig til hoved-
turneringen som nr. 2 på en bedre sætscore 
end det tyske og finske par.

Første kamp i hovedturneringen var mod 
Matts Källberg/Per-Anders Källberg, Sve-
rige; det svenske par blev besejret med 3-0. 
Anden kamp var mod Richard Skacelik/
Milan Weber, Tjekkiet; denne kamp blev 
en sand gyser vundet af Ganzhorn/Rich-
mond, Danmark med 3-2 i sæt(cifre: 10/12, 
11/9, 10/12, 11/9, 13/11), og Ganzhorn/
Richmond var hermed blandt de 16 bedste. 
Yderligere avancement blev det ikke til; 
den efterfølgende kamp blev tabt til Seba-
stien Douaran/Marc Le Penven, Frankrig 
med sætcifrene 1-3.

Singleturneringen
Brian Ganzhorn kvalificerede sig til ho-
vedturneringen i single i 40 års-rækken 
ved i indledende pulje at blive nr. 2 efter 
sejr over Y. Feusier, Svejts på 3-0 i sæt, 
men nederlag på 2-3 i kampen mod G. 
Daeumler. Tyskland. I hovedturneringens 
første runde blev Brian sendt ud af single-
turneringen, da det blev til nederlag på 
2-3 i kampen mod Mario Bolz, Tyskland.

ØBTUs holdturnering 
2015/2016
Skensved IF Bordtennisafdeling har 
tre hold med i ØBTU’s holdturnering 
2015/2016: ét hold i østdanmarksserien, 
ét hold i serie 1 og ét hold i serie 3.

Både førsteholdet i ØBTUs højest range-
rede række østdanmarksserien og andet-
holdet i serie 1 er nyoprykkere, mens serie 
3-holdet er nytilmeldt på grund af tilgang 
af nye spillere. 

Skensveds serie-3 hold inden deres første kamp (mod 
Fårevejle 2). Fra venstre Michael Ringner, Thomas 
Ensbye og Martin Hermandsen

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

Kildegaards

VVS & Gasteknik

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

Skensveds andethold inden deres første kamp i serie 
1 (mod Ejby 1). Fra venstre Jess Riis Jensen, Jørn 
Mogensen, Dennis Oreskov og Danny Larsen.

Skensveds førstehold inden deres første kamp i 
Østdanmarksserien (mod Roskilde 4). Fra venstre 
Anders Jensen, Brian Ganzhorn, Ronnie Teining 
og Christer Bertilsson.

SUS flagene

henvendelse
Dirck Jensen, tlf. 5616 9522
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Deadline for indle-
vering til Kvartetten 
nr. 1 er den 26. april 
2016.

Indlæg og fotos sen-
des som vedhæftede  
filer til redaktøren.

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
vores 

hjemmeside

www.skensvedif.dk

Nyheder fra 
Skensved 

Idrætsforening

Badminton
Bordtennis

Fitness
Floorball
Fodbold

Gymnastik
Håndbold

Serie 1, kreds 6 

to 08 10 2015 19:30 Skensved 2 Holme Olstrup 4 Skensved-Hallen

to 29 10 2015 19:30 Skensved 2 AF Sorø BTK 1 Skensved-Hallen

to 19 11 2015 19:30 Skensved 2 Svalebæk 1 Skensved-Hallen

to 03 12 2015 19:30 Skensved 2 Slagelse 2 Skensved-Hallen

to 07 01 2016 19:30 Skensved 2 Ejby BTK 1 Skensved-Hallen

to 21 01 2016 19:30 Skensved 2 Kvik Næstved 2 Skensved-Hallen

to 11 02 2016 19:30 Skensved 2 Roskilde 5 Skensved-Hallen

to 03 03 2016 19:30 Skensved 2 Køge Bugt 1 Skensved-Hallen

to 17 03 2016 19:30 Skensved 2 Nyråd 2 Skensved-Hallen

Østdanmarksserien, kreds 2

on 30.9.2015 Skensved 1 Roskilde 4 Højelse Skole

on 21.10.2015 19.30 Skensved 1 Slagelse 1 Højelse Skole

on 4.11.2015 19.30 Skensved 1 Ballerup 1 Højelse Skole

on 25.11.2015 19.30 Skensved 1 Tølløse 1 Højelse Skole

on 9.12.2015 19.30 Skensved 1 Nyråd 1 Højelse Skole

on 13.1.2016 19.30 Skensved 1 Amager 3 Højelse Skole

on 3.2.2016 19.30 Skensved 1 Brønshøj 4 Højelse Skole

on 24.2.2016 19.30 Skensved 1 Holme Olstrup 2 Højelse Skole

on 9.3.2016 19.30 Skensved 1 Greve 1 Højelse Skole

Serie 3, kreds 18 

to 08 10 2015 19:30 Skensved 3 Vig 1 Skensved-Hallen

to 29 10 2015 19:30 Skensved 3 Ejby BTK 3 Skensved-Hallen

to 19 11 2015 19:30 Skensved 3 Reerslev 1 Skensved-Hallen

to 10 12 2015 19:30 Skensved 3 Lejre 2 Skensved-Hallen

to 07 01 2016 19:30 Skensved 3 Fårevejle 2 Skensved-Hallen

to 21 01 2016 19:30 Skensved 3 Roskilde 7 Skensved-Hallen

to 11 02 2016 19:30 Skensved 3 Årby 2 Skensved-Hallen

to 03 03 2016 19:30 Skensved 3 TIK Taastrup 5 Skensved-Hallen

Alle er velkomne til at overvære kampene.

ØBTU hjemmekampe, sæson 2015/2016

•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




