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Sikke en sommer, sikke en fest!
Man kan ikke bo i Lille Skensved uden at have bemærket 
mindst to ting denne sommer: Vores skole overlevede en 
lukningstrussel og vi fik langt om længe vores tilbygning 
til Skensvedhallen. To ting, der begge er af afgørende 
betydning for livet i vores lille lokalsamfund.
Som Skensved Idrætsforening blandt andet skrev i deres 
høringssvar til Køge Kommune i august: ”så vil en luk-
ning af Højelse Skole være ødelæggende for de mange 
velfungerende afdelinger i Skensved IF, hvor man hele 
året afvikler en masse sports- og fritidsaktiviteter for 
børn og unge på en dynamisk og god måde, med frivil-
lige dygtige ledere...” 
Og Gymnastikafdelingen fortsætter i deres høringssvar: 
”Hvis der ingen skole er i lokalområdet, kan det blive 
en forenings død – af den årsag, at hvis der ingen børn 
er tæt på hallen, betyder det et fald i deltagerantal på 
holdene – og mindre hold kan i sidste ende føre til, at 
foreningen mister sit eksistensgrundlag.” 
Men så galt gik det heldigvis ikke, vores argumenter blev 
hørt og forstået i Byrådet – og skolen fik lov at bestå.
Så der var al mulig grund til at feste i Lille Skensved!
Lørdag den 13. september blev den nye tilbygning of-
ficielt indviet. Cirka 150 børn og voksne var mødt op til 
indvielsen, hvor Anette Simoni (V), formand for Kultur- 
og Idrætsudvalget, klippede snoren til de store, flotte og 
lyse lokaler, som især Pensionistforeningen, Skensved 
Fitness og Gymnastikafdelingen glæder sig til at tage 
i brug. Et rigtig dejligt arrangement, hvor talerne blev 
krydret med en lille gymnastikopvisning og lidt godt 
til ganen – se billederne og læs talerne inde i bladet. 
Her har du også mulighed for at læse om de forskellige 
afdelingers første erfaringer med de nye lokaler.
Rigtig god læselyst!

red.
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Indsamling
til loppe-
markedet

Der indsamles hele året. 
Er der noget du/I vil af 

med?
Ring på telefon 2182 9114 

eller send mail til: 
piabt@privat.dk og vi

kommer inden for en uge 
- oplys, hvis det skal gå 

hurtigere.

Den 20. og 21. juni 2015
afholder Skensved Idræts-

forening sammen med
Rishøj Idrætsforening og 
Rishøjhallens Venner lop-
pemarked i Rishøjhallen.

Den 13. og 14. juni 2015
er der en større indsam-
ling. Overskuddet går til 

idrætsarbejdet i
Skensved Idrætsforening 
og Rishøj Idrætsforening.

Der modtages IKKE 
gulvtæpper, dæk, hårde 
hvidevare (dog undtaget 

små bordovne, mikroovne 
og bordkomfur), EDB 

udstyr og industriskrive-
borde (dem med metalun-

derstel).
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Tillykke til 
lokalområdet
I de sidste mange måneder har det alt-
overskyggende samtaleemne i vores lo-
kalområde været høringsforslaget om det 
fremtidige skolevæsen i Køge kommune 
-et høringsforslag, der blandt andet inde-
holdt muligheden (skrækscenariet) for, at 
Højelse skole skulle nedlægges. 

Sammenholdet i vores dejlige lokalsam-
fund har vist sig fra sin bedste side. – Godt 
ledet af en dygtig styregruppe, blev der til 
Køge Byråd indgivet mange – og saglige 
– indlæg, der påviste hvilken eklatant fejl 
det ville være at nedlægge vores skole. 
Med baggrund i Byrådets beslutning om 
at bevare skolen, synes jeg, at alle der har 
ydet en aktiv indsats kan ranke ryggen og 
sige: VI GJORDE DET.

Borgerforening
Det sammenhold, der har været vedrø-
rende kampen for bevarelse af Højelse 
skole, håber jeg vil udmønte sig i stiftelsen 
af en egentlig Borgerforening for områ-
det. For et par år siden var vi mange, der 

var engageret i kampen mod en vedtagen 
plan om bygning af en omfartsvej syd om 
Lille Skensved. Det lykkedes at få manet 
den i jorden. – For i fremtiden at sikre et 
positivt samarbejde med Køge kommune, 
vil jeg opfordre alle til at melde sig ind i 
foreningen. Sammen kan vi være med til, 
at gøre Lille Skensved/Højelse-området til 
en endnu skønnere del af Køge kommune.

Fitness
I skrivende stund har jeg endnu min første 
introduktionstime til gode. – Det vil ske 
om ganske få dage. Jeg glæder mig – og 
forventningens glæde er jo som bekendt 
den største.

Loppemarked
Jeg vil gerne fra denne plads give udtryk 
for stor ros til Gunde Jensen fra Bordten-
nisafdelingen – der meget entusiastisk er 
gået ind i loppeudvalget. – Med de spæn-
dende tiltag der er lagt frem er jeg sikker 
på, at loppemarkedet har en god fremtid 
for sig. Og vi skal huske på, at overskuddet 
fra dette går til idrætsungdommen i Køge 
Nord – herunder vores idrætsforening.

Så – hvis man har effekter, der ikke læn-
gere bliver brugt – ja, så kontakt loppe-
markedet. Der samles ind – stort set – hele 
året. Se annonce andet sted i bladet.

Erling Larsen 

Skensved Selskabslokaler
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 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.



4

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



5

Stort og småt i Rishøj 
Idrætscenter efteråret 
2014
Centerleder Ole Sig, der tiltrådte i juni er 
nu godt forankret i Rishøj IC’s aktiviteter.

Tilbygning til 
Skensvedhallen 
De nye aktivitetslokaler i Skensvedhallen 
blev indviet lørdag den 13. september 2014.

Cirka 150 brugere/borgere fra Lille Sken-
sved var mødt op til indvielsen, som blev 
foretaget af formanden for Kultur- og 
Idrætsudvalget Anette Simoni med en 
tale og klipning af det obligatoriske røde 
bånd, hvorefter dørene blev åbnet til de 
nye lokaler.

Skensved IF’s gymnastikpiger gav en 
opvisning og Foreningsfitness oriente-
rede om indretning og udstyr i det nye 

fitnesslokale. Herefter talte formanden 
for Rishøj Idrætscenter Bjørn Jørgensen og 
formanden for Skensved Idrætsforening 
Erling Larsen om de nye aktivitetslokaler. 
Efterfølgende hyggede deltagerne sig med 
lidt godt til ganen leveret fra Rishøjhallens 
Cafeteria og Skensvedhallens Cafeteria.

Dagens overraskelse var da Rishøjhal-
lens Venner donerede kr. 10.000 til Rishøj 
Idrætscenter til hjælp til anskaffelse af 
inventar og udstyr til de nye lokaler. En 
stor tak for det!

Byggeriet er gennemført i perioden 21. 
marts til 12. september 2014, og er afle-
veret til tiden. Der foretages dog mangel-
afhjælpning i løbet af september. Samlet 
anlægssum kr. 7.525.776.

De nye aktivitetslokaler tages i brug man-
dag den 15. september. Fitnessudstyr le-
veres til opstilling i uge 38, 2014.

Vi arbejder fortsat på at skabe økonomiske 
grundlag for anskaffelse af inventar og 
løsøre, samt ikke mindst de nødvendige 
fitnessmaskiner. Enten med egne drifts-
midler eller ved sponsorstøtte.

Rishøjhallen
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Centerleder Ole Sig står for den daglige 
drift og står gerne til rådighed med råd og 
vejledning om brug af lokalerne. Booking 
af de nye aktivitetslokaler, der kan lejes 
af alle foreninger, er godt i gang. Fitnes-
slokalet udlejes til Skensved Idrætsfor-
enings fitnessforening. Aktivitetslokalerne 
har Skensved Pensionistforening, som 
en væsentlig lejer, men kan lejes af andre 
foreninger efter aftale med Rishøj IC.
Der var selvfølgelig taler og lidt godt til 
ganen…

Utætte flade tage på 
Rishøjhallen
Så lykkedes det! 
Renoveringen af de flade tage på Rishøj-
hallen startede den 8. september 2014 
og er planlagt afsluttet i december 2014. 
Arbejdet omfatter ombygning af tage, ef-
terisolering iht. skærpede energiregler og 
nye normer for spærkonstruktioner, samt 

udskiftning af ventilationsanlæg på tag. 
Der er tale om et anlægsprojekt til i alt kr. 
5.000.000 eks. moms, som er bevilget fra 
Ejendomsudvalgets genopretningspulje. 
Projektet blev noget dyrere end beregnet 
pga. blandt andet nye dimensionering-
snormer for spærkonstruktioner (snetryk). 
Rishøj IC står selv som bygherre på reno-
veringsentreprisen. Der er indgået pro-
jekteringsaftale med Rambøll, entrepri-
sekontrakt med Vinzent Entreprise APS 
om bygningsarbejdet og Mølbak VVS & 
Gasteknik A/S om installationsarbejdet.

Der vil i byggeperioden være ændringer 
i tildeling af lokaler. Centerleder Ole Sig 
vil løbende informere om periodevis luk-
ning af lokaler og være behjælpelig med 
flytning af aktiviteter til andre lokaler.

Røglemme i Rishøjhal A
Ansøgning om udsættelse af Brandbered-
skabets påbud om etablering af røglemme 
behandles pt. Vi har indgået aftale med 
Rambøll om skitseprojektering. Projektet 
udføres i sommeren 2015.

Rishøj Idrætscenter har ANLÆG for AK-
TIVITET
Vi har gode lokaler såvel til idræt som til 
kurser og møder.

Bjørn Jørgensen   

Bestyrelsesformand
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Velkommen til en ny 
sæson!
Skensved Gymnastik Afdeling byder vel-
kommen til en ny og spændende sæson, 
hvor vi siger velkommen til mange nye 
hold blandt andet Parkour for de 11-16 
årige, Mini Rytmer for 0.-3. klasse og Cross 
Træning for voksne. Derudover byder vi 
velkommen tilbage til step.

Vi ser frem til en sæson med hele 17 hold, 
som vores gymnaster kan vælge imellem 
og allerede inden sæsonstart var der 2 
hold, som var fyldt op! Dette skete via 
vores klubmodulsystem, som fra den 14. 
juli var åben for tilmeldinger. Som noget 
nyt, er det fra denne sæson nu muligt at 
betale med alle korttyper.
Vi har vist flaget til Skensveds egen byfest 

og dette er jo altid sjovt, og vores Rope 
Skipping piger kom forbi og viste lidt 
tricks med sjippetovene. Derudover la-
vede vi en byvandring i samarbejde med 
Brugsen, hvor hovedpræmien var et gratis 
medlemskab til gymnastikken. Stort til-
lykke til vinderen.

Vi var med til indvielsen af den nye hal, 
idet vi var inviteret til en mini opvisning 
af Rishøj idrætscenters nye halinspektør 
samt vores egen formand Erling Larsen. 
Vores rytmepiger samt Rope Skipping 
piger viste lidt af, hvad de laver til en al-
mindelig træning og ellers gik alle gæster 

Rytmepigerne og Rope Skipping holdet i aktion!

Ferieuger
Skensved Gymnastik Afdeling 
følger skolernes ferieår og hol-

der derfor lukket i efterårsferien, 
vinterferien og så videre. Dette er 
gældende for alle hold, men en-

kelte voksenhold kan have træning 
og dette vil træner oplyse om.

På bestyrelsens vegne 
Monika Eriksen

Formand Gymnastikken

Gymnastik

Cross
Så er der kommet Cross Træning 
til byen! Kom og prøv, om det er 

noget for dig tirsdage kl. 18.30-19.30 
i hallen.

Se yderligere information på 
www.skensvedgymnastik.dk

Hilsen fra Gymnastik Afdelingen
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rundt i de ny haller og redskabsrum, og 
alle nød dagen.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, 
at denne nye tilbygning har været længe 
ventet og ikke alle forventninger er blevet 
mødt. Dette mærkes på, at nogle hold 
desværre er alt for store til at kunne være 
i de nye lokaler, så bestyrelsen arbejder på 
løsninger, og det er ikke helt nemt!

Vi må alle få det bedste ud af denne sæson, 
det der glæder os i bestyrelsen mest er, at 
haldelingen mellem forskellige hold er 
mindsket til at der kun er 2 tider på ugen, 
hvor der er hold, der deler den store hal 
og det en stor forbedring.

Vi ser frem til en sæson, hvor vi skal 
komme ordentligt på plads i det nye red-
skabsrum og få gang i den på alle hold, så 
LAD IKKE SOFAEN HOLDE PÅ DIG OG 
KOM TIL GYMNASTIK HOS SKENSVED 
GYMNASTIK AFDELING!

Se yderligere information på vores hjem-
meside www.skensvedgymnastik.dk.

På bestyrelsens vegne 
Monika Eriksen, Gymnastik Afdelingen

Skensved Byfest
Den første weekend i september var der 
byfest med over 50 boder med alt fra skak 
til foreningsboder og loppeboder fyldt 
op foran Dagli’Brugsen og det meste af 
Ahornvej.
Der var både skaktuneringer og bord-
tennistuneringer, informationsboder fra 
badminton og os i Gymnastikken, samt en 
stand fra gruppen ”Bevar Højelse Skole”. 
Vores lokale frisør og slagter var også at 
finde på pladsen sammen med Provsten 
Vinstue og Dagli’Brugsen.

Der var underholdning med sang og mu-
sik og vores egne Rope Skipping piger 

Latin
Er du til smil og dans til gode ryt-

mer? Så kom forbi vores Latin 
Fitness mandag kl. 18-19 i ny hal.

Rytmehold
Er du til dans og rytmer? Så kom 

og prøv et af vores rytmehold! 
0.-3. klasse træner om tirsdagen 
på skolen kl. 17-18 og de store 
rytmepiger træner onsdage i 

hallen kl. 18-19.

Springgymnastik
Går der en springgymnast gemt i 
dig? Prøv vores junior gymnastik-

hold mandage kl. 18-19. 

Se yderligere information på 
www.skensvedgymnastik.dk.

Hilsen fra Gymnastik Afdelingen

Juleafslutning
Sæt kryds i kalenderen ved mandag 
den 15. december, hvor der er juleaf-
slutning for børneholdene i hallen. 

Se yderligere information når dagen 
nærmere sig på vores hjemmeside 

www.skensvedgymnastik.dk

På gymnastikkens vegne 
Monika Eriksen

Formand
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kom også forbi og viste nogle af deres 
tricks. Familie og samfund afholdt des-
uden en kagekonkurrence.

Alt i alt en dejlig dag og HUSK: Sæt alle-
rede nu kryds i kalenderen for den første 
weekend i september til byfest 2015!

På gymnastikkens vegne
Monika Eriksen

Formand

I Skrivende stund har den nye Fitness 
forening været åben i 11 dage, og selv om 
vi stadig mangler en hel del småting, er 
alt næsten gået strygende.

Vi er nu 110 medlemmer og 21 mere har 
oprettet en profil. På de første 8 dage har 
mere end 60 medlemmer modtaget deres 
instruktionstime.

Det var ikke uden nervøsitet at instruk-
tørerne modtog de første medlemmer, 
men det har selvfølgelig vist sig, at det er 
gået rigtig godt, alle instruktører har lagt 
et stort og godt stykke arbejde i at få så 
mange som muligt igennem instruktionen.

Foreningen fungerer således: Man melder 
sig ind via hjemmesiden, så booker man en 
obligatorisk instruktionstime, så får man 
sin instruktionstime af en veluddannet 
instruktør, så bliver foreningens regler 
gennemgået og man skriver under på, at 
man har forstået det hele – og slutteligt 
får man et personligt nøglekort, der giver 
adgang til lokalet alle dage mellem kl 05.00 
og 22.00. Lokalet er kameraovervåget, så 
vi blandt andet kan skride ind, hvis der er 
medlemmer der udlåner sit nøglekort til 
ikke-medlemmer, ikke gør rent efter sig, 
misbruger udstyr med mere.

Skensved Fitness er en forening under 
Skensved IF, men vi har også meldt os 
ind i Forenings Fitness, der er en afdeling 
under DGI og DIF. Det giver os en del for-

 13 af de 16 nyuddannede fitnessinstruktører

SK

ENSVED
 FITNESS -

Skensved 
Fitness
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dele at være en del af den familie, blandt 
andet har vi fået rådgivning om, hvordan 
vi skal gribe opstartsfasen an med hensyn 
til regler, uddannelse, maskiner, indret-
ning og så videre, og det har hjulpet en 
hel del på alt det arbejde, der har ligget 
forud for åbningen.

Det er også hos Forenings Fitness, vi har 
lånt en del af de penge, som vi havde 
behov for, resten har vi dels lånt andre 
steder og modtaget i sponsorrater.

Vores budget var cirka kr. 700.000, som 
vi skulle rejse. Vi nåede kr. 535.000, så vi 
måtte ændre indkøbssedlen lidt. Vi har 
udskudt enkelte indkøb af maskiner ek-
sempelvis løbebånd, crostrainer, roma-

skine og kondicykel nr. 2 – de må komme, 
efterhånden som vi får råd. Enkelte andre 
maskiner valgte vi ”lille-broderen” til det, 
som vi først havde ønsket (hvilket i øv-
rigt viste sig at være en god løsning, da 
vi ikke ville have haft plads til de større 
maskiner). MEN alt i alt har vi nu et fuldt 
professionelt udstyret fitness rum, der kan 
dække alle behov.

At være medlem af Forenings Fitness gør 
også at vi var tvunget til at købe udstyr 
af en bestemt kvalitet, og udstyr der er 
sikkert og holdbart.

De stiller blandt andet også krav om, at 
alle medlemmer skal lade sig teste hvis 
Antidoping Danmark skulle komme forbi 
med en kop (til at tisse i). Og at alle med-
lemmer skal være over 16 år.

Det er vigtigt at ALLE husker på, at Sken-
sved Fitness er en forening, hvor alle er 
lige ansvarlige for alle forhold, eksempel-

Fra indvielsen 28.9.2014 – Erling Larsen klipper 
det røde bånd og erklærer Skensved Fitness for åben

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.

   

Maskinerne i Skensved Fitness
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vis renholdning, orden, passe på udstyr 
og hinanden. Alle instruktører og besty-
relsesmedlemmer arbejder gratis, fordi de 
tror på, at en fitness forening i vores by vil 
være med til at gavne os alle.

Der har været lidt usikkerhed omkring 
spinningcykler. Vi har valgt at vente med 
at købe dem, til vi var på plads med fit-
ness lokalet, og til hovedbestyrelsen hav-
de truffet en klar beslutning om, hvor 
cyklerne må stå, når de ikke er i brug. 
Det er på plads nu, og vi forventer at 
bestille 10 spinningcykler i morgen den 
11. oktober (ca. kr. 100.000), samt puls-
målingsudstyr med mere. Puha, det er 
noget dyrt udstyr!

Da vi endnu ikke har fået uddannet vo-
res egne spinninginstruktører, er vi ved 
at undersøge om vi kan låne nogle i en 
af de andre Forenings Fitness’er (der er 
blandt andet Forenings Fitness’er i Ejby, 
Borup, Bjæverskov, Herfølge, Gadstrup 
med flere), så det burde kunne lade sig 
gøre. Og så vil vi hurtigst muligt få sendt 
et par ”Skensved’er” afsted på kursus.

Der har også været en del forespørgsler 
på cirkel-træningshold, og det vil vi også 
forsøge at starte, så snart vi føler, at den 
første travlhed har lagt sig.

Skulle du have lyst til at prøve Fitness, så 
gå ind på vores hjemmeside www.sken-
svedfitness.dk eller find os på www.face-
book.com/skensvedfitness – eller kom 
ned og tal med os. Har du problemer med 
IT, så er vi klar til at hjælpe. ALLE KAN 
VÆRE MED.

Vi har her i starten brugt al energien til at 
få så mange igennem instruktionen som 
muligt, men vil snart skifte, så vi vil være 
til stede i lokalet på bestemte tider.

Vi planlægger at afholde generalforsam-
ling i løbet at januar. Tid og sted vil blive 
meldt ud i god tid.

Endelig skal der lyde en STOR tak til alle, 
der har taget godt imod vores instruktører 
og lokalet. Der skal også lyde en MEGET 
STOR tak til vores sponsorer: NORDEA, 
CP KELCO, HM RUSTFRIT DESIGN, CD 
REVISOR, RISHØJ HALLENS VENNER, 
SKENSVED IF, Multi Tag Entreprise Aps.

Har du lyst/mulighed for at blive sponsor, 
så kontakt os venligst.

Vi har stadig plads til flere medlemmer, 
så alle skal være rigtig hjertelig velkomne.

Skensved Fitness Afdeling

Bordtennis i
Skensvedhallen
Køge kommune har bevilget en udvidelse 
af Skensvedhallen og med en sådan ud-
videlse kan bordtennisafdelingen efter 20 
års venten – og via en intern rokering af de 
eksisterende aktiviteter i Skensvedhallen – 
få adgang til turneringsbaner, der opfylder 
bordtennisforbundets minimumskrav og 
anbefalinger. Udvidelsen af Skensvedhal-
len er nu færdiggjort.

Udvidelsen af Skensvedhallen har ikke 
det omfang, som bordtennisafdelingen 
havde ønsket. Det betyder, at Skensved 
Bordtennis stadig er nødsaget til at have 
træningstimer på Højelse skole og anven-
de de borde, der er dér. Men udvidelsen 
betyder, at afdelingen kan råde over regle-
menterede bordtennisturneringsbaner og 

Bordtennis
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derfor vil de kommende turneringskampe 
blive henlagt til hallen. De reglementerede 
bordtennisturneringsbaner betyder derud-
over, at Skensveds bordtennisafdeling kan 
være vært ved veteran-divisionssamlinger, 
hvor regerende veteran-, Europa- og ver-
densmestre er mulige deltagere. Skensved 
IF Bordtennisafdeling har nu officielt af 
Dansk Bordtennis Union fået tildelt værts-
skabet for afvikling af en samling i januar 
2015 for rækkerne ”Veteran 40 år 1. divi-
sion øst” og ”Veteran 60 år 1. division”. 
Mere end 70 veteranspillere deltager her.

Bordtennis i hallen betyder samtidig et 
forbedret udstillingsvindue for bordten-
nissporten, og afdelingen håber derved 
at kunne tiltrække både unge og ældre. 
Motions-/ældre bordtennis dyrkes nu i 
flere haller og er for nylig beskrevet at 
have en forebyggende effekt mod udvik-
ling af demens. For at kunne udnytte de 
nye muligheder i Skensvedhallen har det 
været nødvendigt at ansøge fonde og Ris-
højhallens Venner om økonomisk støtte 
(ca. kr.60.000) til anskaffelse af manglende 
materiel. Takket være en bevilling på kr. 

Den 3. oktober, de nye Butterflyturneringsborde ankommer

Den 11. august havde bordtennisafdelingen den første ”tid” i Skensvedhallen. Tiden blev udnyttet til 
træning på to gamle Stiga-borde (Vejborde) fra Rishøjhallen. Fra venstre ses Gunde Jensen, Jørn Mogensen, 
Brian Ganzhorn, Dennis Oreskov og Harry Laursen.
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Fra kl. 11.00 til kl. 14.00 stod bordtennis-
afdelingen for afholdelse af en Byfest-
turnering blandt de unge i alderen 7 til 
14 år. I alt 14 unge deltog i turneringen, 
hvor der blev spillet alle mod alle. I da-
gens anledning bestod en kamp af ét sæt 
til 11. Turneringen blev vundet af Tobias 
Olsen (med 12 sejre ud af 13 mulige), nr. 
2 blev Caroline Mogensen (med 10 sejre 
ud af 13 mulige), ligeledes nr. 2 Alexander 
Bredkær (med 10 sejre ud af 13 mulige) 
og nr. 4 Markus Pedersen (med 9 sejre ud 
af 13 mulige).

Skensved IF i Tyrkiet
Brian Ganzhorn fra Skensved IF Bordten-
nisafdeling deltog sammen med 8 an-
dre danske bordtennisspillere i VMTD 
20´th Antalya Veteran Table Tennis Tour-
nament, 29. september til 3. oktober i 
Tyrkiet. Antalya Veteran Table Tennis 
Tournament er et årligt tilbagevenden-
de stævne, hvor flere af verdens bedste 
bordtennis-veteranspillere deltager.

Brian Ganzhorn deltog i tre rækker; Ve-
teran 40 år single, Veteran 40 år double 
og i Veteran 40 år mix double. Bedst gik 
det i mix doublen, hvor makkeren var 

30.000 fra Rishøjhallens Venner var det 
muligt delvis at få finansieret seks nye 
Butterfly bordtennisturneringsborde in-
klusive net, tælleapparater, bandevogn 
samt 60 bander. Afdelingen håber at få 
dækket restbeløbet fra to fonde, hvorfra 
man endnu ikke har fået en afgørelse.  

Bordtennis ved 
Skensveds Byfest
Der var stor interesse for bordtennis ved 
byfesten lørdag den 6. september i Lille 
Skensved. Skensved IF Bordtennisafde-
ling havde opstillet to bordtennisborde 
på Dagli’Brugsens parkeringsplads og 
der var livlig aktivitet ved bordene fra 
kl. 10.00 til byfestens afslutning kl. 15.00. 

Harry i gang med at montere transporthjul på det 
første bord.

Fra turneringen. Brian Ganzhorn (nærmest) og 
Jørn Mogensen fra bordtennisafdelingen dømmer 
kampene ved de to borde.

De fire præmietagere ved Byfestturneringen. Fra 
venstre nr. 2 Alexander Bredkær, nr. 1 Tobias Olsen, 
ligeledes nr. 2 Caroline Mogensen og nr. 4 Markus 
Pedersen, der netop har modtaget deres præmier 
sponseret af Dagli’Brugsen og overrakt af uddeler 
Karsten Jensen til højre. 
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europamesteren i Veteran dame double 
50 år Maria Gaftea fra Rumænien. Par-
ret nåede til 4. runde (kvartfinalen), hvor 
det dansk/rumænske par tabte til Alla 
Lapschina/Igor Rohlin, Rusland med 1-3. 
Forinden var Susie Hughes/Dave Bowles, 

England, blevet besejret 3-0. Inden da var 
et østrigsk/russisk par og et tyrkisk par 
blevet besejret.
I single kvalificerede Brian Ganzhorn sig 
til hovedturneringen efter en 3-2 sejr over 
Mahmut Demir, Tyrkiet, men 1-3 nederlag 

Telefon 56 16 90 22

Tømrer- og snedkerfirma
Tlf.: 31 13 60 12

www.melgaardbyg.dk

2. kamp i Veteran mix double 40 år er afsluttet; fra højre ses Maria Gaftea/Brian Ganzhorn, Rumænien/
Danmark og Ding Yi*, Østrig og hans russiske makker efter en rumænsk/dansk sejr på 3-1. * Ding Yi 
blev verdensmester i Veteran 40 år single i 2008 og verdensmester i Veteran 50 år single 2010.
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”… Det er dejligt at se så 
mange, der er mødt op 
til denne glædelige ind-
vielse af Skensvedhallens 
tilbygning. Det viser no-
get om både den lokale 
opbakning og Skensved-
hallens betydning for om-
rådet. Byggeriet er gået 
stærkt – 1. spadestik den 
21. marts. Rejsegilde den 
26. juni og nu indvielse i 
dag, det er gået stærkt!” 
Birgit Madsen, souschef i 
Køge kommunes Kultur-
afdeling...“

Tillæg til Kvartetten
nr. 2 - 2014

Skensved Idræts Forening

Indvielse af
Skensvedhallens tilbygning

13. september 2014

Anette Simoni klipper snoren…

Birgit Madsen

Samling i hallen inden dørene åbnes…
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”… Foreningerne står på 
spring for at indtage den 
nye tilbygning… 570 eks-
tra kvadratmeter, smukt 
tegnet af Brunsgaard Ar-
kitekter, står nu klar med 
fitnesslokale, køkkenfa-
ciliteter og flere lokaler 
til de foreningsaktive 
borgere i Køge Kom-
mune… Skensvedhallen 
er et symbol på det enga-
gement og de ressourcer, 
som vores foreningsliv 
bugner af. For uden Sken-
sved Idrætsforening og 
Pensionistforening havde 
vi måske ikke stået her i 
dag… Den gør det lettere 
for de foreningsaktive at 
leve et aktivt fritidsliv 
– hele livet. Jeg er stolt 
af, at jeg som Kultur og 
Idrætsudvalgsformand 
i dag kan være med til 
at markere et så vigtigt 
skridt for Køge Kommu-
nes forening- og idræts-
liv. For jeres arbejde og 
initiativ understøtter 
netop det fokus, som vi 
politikere har på idræt, 
fritidsliv og gode facili-
teter i Køge Kommune” 
Anette Simoni (V), for-
mand for Kultur- og 
Idrætsudvalget...“

Der var livlig snak ved bordene…

Anette Simoni

Rytmepigerne viste også lidt af deres kunnen…

Lækker buffet…
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”… Vi har i en længere 
årrække drømt om udvi-
delse af Rishøj Idrætscen-
ter. En af drømmene var 
blandt andet opførelse af 
en mindre hal/gymnastik-
sal samt aktivitetslokaler 
ved Skensvedhallen. Men 
det blev ikke ved drøm-
men. Gennem et positivt 
samarbejde med Kultur- og 
Idrætsudvalget, Ejendoms-
udvalget, samt medarbej-
dere i forvaltningen er det 
endelig lykkedes at opfylde 
drømmen ved Skensved-
hallen. Tak for det. Ikke 
hele drømmen er opfyldt, 
men lad os glæde os over, 
at vi i dag står i de nye, lyse 
og venlige aktivitetsloka-
ler, som allerede på man-
dag tages i brug af vores 
aktive forenings-ledere og 
idrætsudøvere. Med de 
nye lokaler er det muligt at 
give plads for flere idræts-
aktiviteter og for inddra-
gelse af flere brugere blandt 
andet seniorerne og andre 
interes-serede.” Bjørn Jør-
gensen, formand for Rishøj 
Idrætscenter

Rishøjhallens venner donerer 10.000,-

Lars Heesche-Andersen

Ole Sig, Centerleder

Bjørn Jørgensen
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Gymnastikafdelingen gav en lille opvisning…

Erling Larsen

Pensionistforeningen var også repræsenteret

Ca. 150 børn og voksne var mødt op til indvielsen

”… Ved dette tiltag får vi blandt 
andet mulighed for at optage en 
ny afdeling i Skensved Idræts-
forening – nemlig Fitness… Og 
vi får også mulighed for – ende-
lig – at få vores bordtennisafde-
ling ned i hallen til turnerings-
kampe… Og det er en glæde for 
mig, at vi med denne tilbygning 
får skabt mulighed for, at Sken-
sved Pensionist-forening får lo-
kaler til rådighed hver dag. Der 
skal også lyde et tillykke til lo-
kalsamfundet. Et lokalsamfund 
der i de sidste måneder på ek-
semplarisk vis har stået sammen 
om bevarelse af Højelse skole. 
Skolen og Skensved Hallen (nu 
med tilbygning) vil fremover 
danne rammerne for livet i en 
dejlig del af Køge kommune. 
Tak.” Erling Larsen (A), medlem 
af Køge byråd og formand for 
Skensved Idrætsforening
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til Sergey Saveliev, Rusland.  I hovedturne-
ringens 1. runde blev det til et 0-3 nederlag 
til Aleksei Naumovi, Rusland.

I double spillede Brian Ganzhorn sammen 
med Les Eadie, England. Parret kvalifice-
rede sig til hovedturneringen efter 3-0 sejr 
over Artem Burgasov/Sergei Tormozov, 
Rusland men 2-3 nederlag til Emre Yalcin/
Chris Clinton, Tyrkiet/England.  I hoved-
turneringens 2. runde blev det til nederlag 
efter sejr i første runde, begge kampe mod 
tyrkiske spillere. 

Klub-
Mesterskaber 2014
Anders Jensen ny klubmester
Søndag den 27. april afholdt Skensved IF 
Bordtennis det årlige klubmesterskab. Me-
sterskaberne bød på flere overraskelser. 
1. plads og klubmesterskab gik dog som 
forventet til Anders Jensen fra Skensveds 
1. hold; Anders blev suveræn mester efter 6 
sejre og en sætscore på 18-2. Overraskende 
var det imidlertid, at placeringerne 2-4 blev 
besat af spillere fra klubbens 2. hold. Således 
blev Gunde Jensen nr. 2 (4 sejre, sætscore 
13-8), Dennis Oreskov nr. 3 (4 sejre, sætscore 
13-10) og Jakob Bielefeldt blev nr. 4 (3 sejre, 
sætscore 11-12). 1. holdspillerne Brian Gan-
zhorn (forsvarende klubmester) og Jørn 

Mogensen blev placeret som henholdsvis 
nr. 5 og nr. 6. Roald Ganzhorn blev nr. 7.

CopenhagenVeteran 
Open 2014
Ved det internationalt besatte bordtennis-
stævne 11. Copenhagen Veteran Open den 
12.-14. september i Amagerhallen, deltog 
Skensved IF Bordtennis med fire spillere 
– Brian Ganzhorn, Dennis Oreskov, Chri-
ster Bertilsson og Roald Ganzhorn. Sken-
svedspillerne klarede sig flot og hjemførte 
en 1. plads, to 2. pladser og to 3. pladser. 
Bedst gik det for Christer Bertilsson, der 
vandt veteran 50 år singlerækken og fik 
en andenplads i 50 års doublerækken. 
Finalen i singlerækken blev vundet over 
Michael Rigmond, Amager med 3-0 efter 

Resultater Klubmesterskab 

Spiller Rating Anders Brian Jakob Jørn Dennis Gunde Roald Sejre Sæt-score Placering

Anders 1 3-0 3-1 3-0 3-0 3-0 3-1 6 18-2 1

Brian 2 0-3 2-3 0-3 2-3 3-1 3-0 2 10-13 5

Jakob 3 1-3 3-2 3-1 0-3 1-3 3-0 3 11-12 4

Jørn 4 0-3 3-0 1-3 2-3 0-3 3-1 2 9-13 6

Dennis 5 0-3 3-2 3-0 3-2 1-3 3-0 4 13-10 3

Gunde 6 0-3 1-3 3-1 3-0 3-1 3-0 4 13-8 2

Roald 7 1-3 0-3 0-3 1-3 0-3 0-3 0 2-18 7

Foto viser præmietagerne: Fra venstre ses nr. 4 
Jakob Bielefeldt, nr. 1 og ny klubmester Anders 
Jensen med datteren Silke, nr. 3 Dennis Oreskov 
og nr. 2 Gunde Jensen.

Spillerne er opført efter DBTUs ratingliste, således at spilleren med den højeste rangering er opført som 
nr. 1. Sidste kolonne viser den opnåede placering ved klubmesterskaberne.
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sejr i semifinalen over Hans Kristensen, 
Amager ligeledes med 3-0. 

I 50 års doublerækken dannede Christer 
Bertilsson par med Jørgen Enevoldsen Ran-
ders. Parret spillede sig frem til finalen, 
hvor det blev til nederlag til Pål Guttorm-
sen/Jon Olav Haugen, Norge.  For Brian 
Ganzhorn blev det til en 2. plads i Veteran 
mix 40 år og en 3. plads i veteran 40 år 
single.  I Veteran mix 40 år dannede Brian 
Ganzhorn par med Mette Knudsen, Norge; 
Parret tabte i finalen til Katarina Åmark/
Carsten Nielsen, Sverige/Danmark med 
2-3, efter en kneben sejr i semifinalen med 
3-2 (12-10 i femte sæt) over Eszter Katona/
Tibor Krausz-Hellmann, Ungarn.

I veteran single 40 år tabte Brian Ganzhorn 
semifinalen med 0-3 til Lasse Kessler, Tøl-
løse. For Roald Ganzhorn blev det til en 3. 
plads i Veteran double, 65 år, hvor Roald 
Ganzhorn dannede par med Erling Niel-
sen, Slagelse. Parret tabte semifinalen til 
Jens Erik Linde (Danmarks nye verdens-
mester)/Finn Nielsen, SisuMBK-Århus/
Slagelse med 2-3 i sæt.

Dennis Oreskov deltog i veteran single 
50 år og kvalificerede sig videre fra indle-
dende pulje, men tabte i 1/16-delsfinalen 
til den senere finalist Michael Rigmond, 
Amager.

Ungdomsbordtennis
I august og september måned har der væ-
ret ungdomsbordtennis mandage 17.15 til 
18.30 på Højelse skole. Kun to har benyttet 
sig af dette tilbud, og det er for få. Derfor 
indstiller vi denne træning og tilbyder 
bordtennistræning på andre tidspunkter.

Mulige tider er:
1. Mandage kl 16.30 til 17.30 i lokale C i 

Skensvedhallen.
2. Mandage kl 19.30 til 20.30 på Højelse 

skole samtidig med seniortræningen 
(nok for de større børn).

3. Onsdage kl 17.00 til 18.15 på Højelse 
Skole.

4. Torsdage kl 19.00 til 20.00 i Skensved-
hallen samtidig med seniortræning/
kamp (nok for de større børn).

Interesserede bedes ringe til Gunde Jensen 
på tlf. nr. 21 94 17 72 eller maile til gun-
deej@hotmail.com. Er der tilstrækkelig 
tilslutning (5-6 spillere), vil vi starte op 
igen i begyndelsen af det nye år.

Er der andre tider, der er bedre, bedes 
dette også oplyst. Sådanne oplysninger er 
vigtige, når der igen inden sommerferien 
skal fordeles tider i hal og på skole.

Hilsen fra Bordtennis afdelingen

Holdledere Hold
Anders Jensen
Telefon: 26 85 92 30
E-mail: anders.egeskov.jensen@mail.dk

Serie 1

Roald Ganzhorn
Telefon: 21 91 07 80
E-mail: roga@live.dk

Serie 2

Brian Ganzhorn                   
Telefon: 40 44 31 66
E-mail: brianganzhorn@hotmail.com                         

Veteran 40, 1. division Øst

Roald Ganzhorn
Telefon og e-mail: Se ovenfor

Veteran 60, DM række
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Fra Ungdoms-
afdelingen
Så er sæsonen startet, og vi er kommet 
godt i gang. Indtil videre er der 20 børn, så 
der er plads til flere. Alle årgange træner 
torsdage fra 17.30-19.00. Så kom og prøv, 
vi kan låne dig/jer en ketcher, men det 
er vigtigt, at have nogle gode indendørs 
sko på.
Da der er både er nybegyndere, let øvede 
og øvede spillere, vil vi prøve at tilrette-
lægge træningen efter det. Vi øver f.eks. 
regler, drop, clear, smash, benarbejde og 
placering på banen. Træning i single, mix-
double og double. Senere på sæsonen vil 
der eventuet være mulighed for at deltage 
i stævne(r). Info og tilmelding kommer.
Badmintonafdelingen arbejder i øjeblikket 
på at finde en søndag til "Familiebadmin-
ton". Et par timer, hvor alle kan komme og 

prøve sporten... både børn og voksne. Vi 
har bolde, men kun få ketchers. Mere info 
kommer - tjek hallens og Dagli’Brugsens 
opslagstavle samt vores side på www.
skensvedif.dk.

Hilsen Poul, Kira og Conni

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.

Badminton VIGTIGE 
DATOER I 
SÆSONEN

Den 18.12.2014: Juleafslutning 
med hygge og sjov fra 17.30-19.00. 

På gensyn den 8.1.2015.

Den 15.3.2015: Klubmesterskab 
fra 10.00-? Alle kan være med, vi 

inddeler i puljer efter niveau. For-
ældre er velkomne som “heppere” 
- og eventuelt får vi brug for nogle 

“tællere” af point på banerne.

Den 16.4.2015: Sidste træning 
inden sommerferien.
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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
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Efter en senere opstart, på sæsonen på 
grund af Skensved Hallens tilbygning, 
er vi nu kommet godt i gang med hånd-
boldtræning, og det er dejligt.

Skensved Håndbold har i øjeblikket både et 
dame- og et herrehold, som spiller i serie 4. 
Kampprogrammet er lige blevet tilrettelagt, 
og vi skal derfor snart til at spille vores 
første kampe. Herreholdet har fået tilgang 
af flere nye spillere, så det skal blive spæn-
dende at se holdet i aktion i denne sæson.

Dameholdet har også fået tilgang af 2 
spillere, men da holdet har været ramt af 
mange skader i sidste sæson, så har det 
også været tiltrængt. Skulle du også have 
fået lyst til at spille håndbold og har mod 
på at møde en spillertrup, der sætter det 
sociale samvær højt, så kom ned i hallen 
og træn med, - vi vil glæde os til at byde 
dig velkommen på holdene! 

Træning foregår om tirsdagen i Skensved 
Hallen og vi spiller som regel kun kampe 
om søndagen efter et fastlagt program.
Selv om vi hygger meget, vil vi også rigtigt 
gerne vinde, så i kampene giver vi den 
bare gas! Første hjemmekamp for både 
dame- og herrehold spilles sidst i oktober 
måned, så kom ned i hallen og hep på hol-
dene. Skenveds kampprogram kan følges 
under Håndbold på www.skensvedif.dk.

Så vær nu frisk og kom ned og hils på os 
og vær med til at spille håndbold.

Hilsen
Håndbold Afdelingen

Formanden fortæller: Den nye bestyrelse 
er godt i gang med at få indsigt og over-
blik i fodboldafdelingen. Vi har fået en 
bestyrelse, som er engageret og arbejder 
seriøst på at udvikle fodbolden i Skensved.

Vi har haft alle ungdomshold til stævner. 
De har kæmpet bravt og lært en masse til 
træning, kan jeg se. Så tak til trænere, for 
jeres gode udviklende arbejde.
Vi er i gang med at planlægge dette års jule-
afslutning. Den årlige jule-five-A-side, for 
medlemmer og familie. Det plejer at være 
en hyggelig eftermiddag i fodboldens tegn. 
Hvis du vil sponsorere arrangementet, så 
kontakt bestyrelsen. VI SØGER SPONSO-
RER TIL FODBOLDAFDELINGEN. 

Pigeholdet 02-05. Ja, I læste rigtigt, Sken-
sved har fået et pigehold! Der er kommet 
13-15 piger i alderen 8-12 år, stort spring, 
men det fungerer fint. Det ser ud som om, 
pigerne meget gerne vil lære at sparke til en 
bold: "Så kan vi måske slå drengene i skole-
gården!!" De træner indendørs første gang 
torsdag d. 23. oktober fra kl. 15.30-17.00.

Hilsner fra
Helle Olsen, Fodbold Afdelingen

Klubbens yngste spillere, nemlig U5-U7, 
har haft en rigtig god ude-sæson. Holdet 
har haft vokseværk i løbet af denne sæson. 

Håndbold

Træningstider
tirsdag:

Dameholdet træner fra kl. 18.45-20.00
Herreholdet træner fra kl. 20.00-21.30

Fodbold
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Der er nu 12 glade drenge og piger på hol-
det, det er vi rigtig glade for. Vi kan sagtens 
rumme flere spillere, så alle fra årgang 2008, 
09 og 10 er meget velkomne. Vi bruger 
meget tid på at lege med bolden, men er 
efterhånden også ved at begynde at træne 
lidt mere specifikke øvelser med bolden.

Det er vores ønske, at vi i hver sæson skal 
deltage i stævner, så spillerne også prøver 
at spille kampe. Vi deltog i sæsonens sidste 
ude-stævne afholdt af DBU Sjælland på 
Køge Stadion lørdag den 5. oktober – spil-
lerne havde en sjov dag med fire gode 
kampe. Så det var en rigtig god oplevelse, 
og vi glæder os til at komme afsted igen.
 
Vi starter indendørs onsdag den 22. okto-
ber kl. 16-17 i Skensved Hallen. Vi glæder 
os til at se spillere og forældre.

Mange hilsner Dan og Thomas
Fodbold Afdelingen Loppemarked 2014

Fodbold Træningstider (indendørs):
U7 Onsdage  kl. 16.00-17.00  årg. 08/09/10   Træner: Thomas

U9 Fredage  kl. 18.00-19.30  årg. 06/07   Træner: Anders

U10/U11 Tirsdage  kl. 17.15-18.45  årg. 04/05   Træner: Klaus         

U11 - piger -  Torsdage  kl. 15.30-17.00  årg. 01-05   Træner: Helle

Oldboys Torsdage  kl. 21.30-23.00    Træner: 40549909

Vores mindste børn, U5-U7, er for seje!

U7 til Stævne i Køge

U9 til første B-niveau-stævne

U11 på hjemmebane

Fodboldafdelingen hjalp også i kampen om skolen
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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

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 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 

den 13. og 14. juni 2015

Loppemarked den 20. 
og 21. juni 2015
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Loppemarked 2014
For 44. gang blev der i weekenden den 14. 
og 15. juni afviklet loppemarked i Rishøj-
hallen – et loppemarked, som Skensved 
Idrætsforening afvikler sammen med 
Rishøj Idrætsforening og Rishøjhallens 
Venner. Til dette års loppemarked var der 
ikke indsamlet så mange effekter ind som 
vanligt, hverken hen over året (årsind-
samlingen) eller ved den store indsam-
lingsweekend før salg. Trods dette var der 
lidt flere besøgende i år end sidste år, 1075 
betalende gæster, men omsætningen en 
anelse mindre end sidste år. I alt blev der 
et overskud på kr. 74.000 til Skensved IF, 

Rishøj IF og Rishøjhallens Venner; penge, 
der anvendes til idrætten.

Årsindsamlingen
Årsindsamlingen til dette års loppemar-
ked blev foretaget af 5 afdelinger (Rishøj 
Håndbold, Skensved Bordtennis, Sken-
sved Floorball, Skensved Håndbold og 
Rishøj Svøm). Givere af loppeeffekter har 
kunnet ringe på telefon 21 82 91 14 eller 
sende mail til piabt@privat.dk, og lop-
peeffekterne er så efterfølgende blevet 
afhentet af en af de fem afdelinger og kørt 
til opbevaring i Laden. 

Boder
Salg af de indsamlede loppeeffekter sker 
fra boder; i år var der 15 salgs-boder, 3 
service-boder for medhjælpere (øl/vand, 

Loppemarked i
Rishøjhallen

Tombola-”boden”. På billedet ses centerleder Ole Sig, bodleder Pia Thøgersen*, og Lone Jespersen*.
*medlem af Loppeudvalget.
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bespisning, koordinering) samt en bod 
for underskriftindsamling for bevarelse 
af Højelse skole.

Den ekstra bod, indsamling af underskrif-
ter for Bevarelse af Højelse skole, var et nyt 
tiltag, hvor Loppemarkedet kunne bidrage 
med hjælp til løsning af et problem af stor 
betydning for lokalsamfundet. Den ekstra 
bod kan måske også fremover blive en bod 
for lokale aktiviteter af fælles interesse.

Loppeudvalget
Loppeudvalgets funktion er koordinering 
af opgaver og at iværksætte nye tiltag. Ud-

valget har til Loppemarkedet 2014 bestået 
af: Pia Thøgersen Rishøj IF, Lone Jespersen 

Oversigt, boder

Bod Nr. Emne/funktion Bodleder

1 Legetøj Marianne Bjurner

2 Indgang IngeLise Roholte

3 Massive møbler, skabe Søren Petersen

4 Radio & TV Erik Sepstrup

5 Udendørs Marc Iversen

6 Polstrede møbler Henning Petersen

7 Nips 1 Peter Metz

8 Nips 2 Anna- Marie Nielsen

9 Bøger Poul Hansen

10 Malerier Ivan Jacobsen

11 Tasker, sko Bodil Andersen

12 Tøj Jette Jelstrup

13 Tøj, broderier, gardiner Iris Jacobsen

14 El Per Mortensen

15 Tombola Pia Thøgersen

16 Øl/vand Ivan  Jacobsen

17 Bespisning Birthe Jacobsen

18 Koordinering Pia Thøgersen

Ekstra Underskriftindsamling, Højelse skole Monika Dahl Eriksen

Bog-”boden”. På billedet ses bodleder Poul Hansen 
i færd med at klargøre boden til salgsdagene.
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LOPPEMARKED
Rishøj Idræts Center
Loppemarked 2015

En lokal kulturel begivenhed

Årsindsamling
Der indsamles 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.

Den 20. og 21. juni 2015
afholder Skensved Idrætsforening sammen med

Rishøj Idrætsforening og Rishøjhallens Venner loppemarked i Rishøjhallen.

Den 13. og 14. juni 2015
er der en større indsamling. Overskuddet går til idrætsarbejdet i

Skensved Idrætsforening og Rishøj Idrætsforening.

Der modtages IKKE gulvtæpper, dæk, hårde hvidevare (dog undtaget små 
bordovne, mikroovne og bordkomfur), EDB udstyr og industriskriveborde (dem 

med metalunderstel).

Loppeudvalget for Skensved IF, Rishøj IF og Rishøjhallens Venner
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Skensved IF, Gunde Jensen Skensved IF, 
Birthe Jacobsen Rishøjhallens Venner og 
Ivan Jacobsen Rishøj IF.

Loppemarked 2015
Datoer for næste års Loppemarked er 
fastsat: Salgsweekend er den 20. og 21. 

juni, den store indsamlingsweekend er 
den 13. og 14. juni. Overskuddet fra Lop-
pemarkedet har gennem de senere år væ-
ret faldende. Loppeudvalget har derfor 
igangsat en række nye tiltag; blandt andet 
øget PR for årsindsamlingen: ”Gule sed-
ler” ilægges Kvartetten og Stafetten ved 
hver udsendelse, Annoncering fra bod 
ved byfester og lignende, annoncering 
i Lørdags Avisen under ”Foreningsliv”. 
Gode effekter, der ikke sælges ved Lop-
pemarkedet 2015, tages fra og opbevares 
til Loppemarkedet 2016.
Interesserede, der har lyst til at være en 
del af ”Loppemarked 2015” (som indsam-
ler, bodleder, bodhjælper eller andet) kan 
kontakte Pia Thøgersen på tlf. nr. 21 46 26 
36 eller email:piabt@privat.dk.

Loppeudvalget for Skensved IF, Rishøj IF og 
Rishøjhallens Venner

Maleri-”boden”. På billedet ses bodleder Ivan Jacobsen* i færd med at præsentere et maleri.
*medlem af Loppeudvalget.

Loppeskilt* som vejviser i krydset Københavnsvej 
– Lyngvej.  
*Loppeskilt opsat fredag aften før salgsweekenden 
blev desværre fjernet lørdag morgen af ”ukendte”. 
Et problem som Loppeudvalget vil være særlig op-
mærksomme på ved Loppemarked 2015.
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– 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

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 10. 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. 53 34 66 07.
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Deadline for ind-
levering af stof til 
Kvartetten nr. 1, 2015 
er tirsdag den  
28. april 2015.

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

Fodbold
Håndbold
Gymnastik
Badminton
Bordtennis
Floorball
Fitness

•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




