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Prøv noget nyt - spil Krolf
10 års jubilæum i Floorball
Ny bordtennisgeneration på vej
Selvfølgelig spiller piger fodbold
Gymnastikken fejrer 115 års jubilæum
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Larsens Plads
Alt om loppemarkedet 2016
DM Bronze til Skensved IF Bordtennis
Årets leder
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s. 17
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LEDER
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.

...verdens største
pektinfabrik ligger
i Lille Skensved

Der modtages ikke gulvtæpper,
dæk, hårde hvidevarer, EDB, ikke-digitale fjernsyn, VHS-bånd, klaverer,
elorgler o. lign.

Nye tider – nyt layout
Du sidder nu med det sidste nye nummer af Kvartetten, og vi håber, du lige som os
kan lide det nye layout i farver. Kvartetten har eksisteret i over 40 år uden at ændre
udseende, så vi syntes, at tiden var kommet til, at også Kvartetten skulle fornys. Alt
omkring os forandres og udvikles hele tiden, det er helt naturligt. Sådan er det også
her i Skensved og særligt i disse år kan vi mærke, hvordan tingene forandrer sig og
tilpasser sig nye behov og idéer; vi har fået en borgerforening i byen, motorvejsnettet
udvides og vi har fået vores egen afkørsel, Skensvedhallen er udvidet og om få år har
vi yderligere en lokalstation i Køge Nord – for bare at nævne nogle af forandringerne.
Forandringerne er også til at få øje på i Skensved Idrætsforening – fodboldafdelingen
har stor succes med et pigehold, bordtennisafdelingen har fået etableret en juniorafdeling og gymnastikafdelingen imødekommer efterspørgsel på nye, spændende hold i
yoga og CrossdanceTM og har i denne sæson haft sit højeste medlemstal nogensinde!
Og er man til det sidste nye, så kig ned bag ved hallen, hvor man nu har mulighed for
at blive indviet i det nyeste spil på græs, nemlig Krolf! Eller kom til Klovneløb! Eller
verdens første, største og mindste havefestival, når Danmark Dejligst kommer til Lille
Skensved… Jo, vi har noget at være stolte af her i Lille Skensved. Læs om alt dette,
og meget mere, inde i bladet.
Rigtig god læsning –
Helle Berendt Frydendall
Redaktør

Forsidefoto:
75-årige Andreas Nielsen modtog glastrofæet, fordi han har været aktiv gymnast i 60 år. Overrækkelsen fandt sted ved Gymnastikafdelingens opvisning den 13. marts 2016
Fotograf: Jens Wollesen, Sjællandske Medier

Skensved Selskabslokaler
Et godt tilbud, dog kun for borgere hjemhørende i Køge Kommune.
Rishøj IC står for udlejningen af Skensved Selskabslokaler ved siden af Skensvedhallen. Så 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, Tlf. 2083 6660.

Ved Banen 16
4623 Lille Skensved
Tlf.: 5616 5616

www.cpkelco.com
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Loppeudvalget for Skensved IF, Rishøj IF, Rishøjhallens Venner.
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Badminton

LARSENS PLADS
Et fantastisk aktivt
lokalsamfund
Den 24. juni løber et stort arrangement af stabelen på Skensved Stadion. Denne gang er det ikke vores Idrætsforening
der står bag – men Borgerforeningen, der har formået at
trække Danmark Dejligst til Lille Skensved.
Danmark Dejligst – en organisation med sangeren Rasmus
Nøhr i spidsen – turnerer rundt i Danmark til små lokalsamfund. Man kommer rundt til samfund, der – på den
ene eller anden måde ved sammenhold – har vist, at man
er noget særligt.

således den nye Krolf-bane for Skensved Pensionistforening
og vi havde en dejlig dag på Skensved Stadion. Vi havde den
store glæde, at tre Krolf-foreninger fra Skælskør, Benløse
og Havrebjerg kom for at instruere de ca. 50 fremmødte.
Mange udtrykte glæde over, at man nu også kunne dyrke
Krolf og samtidig være en del af et socialt fællesskab, hvor
der er mulighed for at komme ud at røre sig i den friske luft.
Allerede nu foreligger der invitationer fra de ovennævnte
foreninger om dels at deltage i turneringer, og dels stillede
de sig til rådighed for yderligere instruktion på deres baner
eller i Skensved. Til vores store overraskelse blev det oplyst,
at der alene på Sjælland findes 34 Krolf-foreninger!

Det viste vi jo bl.a. ved – gennem et stærkt sammenhold – at
få overbevist Køge Byråd om, at Højelse skole skulle bevares.
Skensved Idrætsforening støtter selvfølgelig op om arrangementet – og vil forsøge, at stille med frivillige til bemanding
af de til lejligheden opstillede boder.

I denne sæson havde vi igen
tilmeldt et hold i motionistrækken; vi var kommet i
række 6, pulje 1. Helge stod
igen i år som holdleder og der blev spillet
seks kampe. Der var mange tætte kampe i
løbet af sæsonen, men det blev desværre
kun til en 4. plads ud af syv hold, hvilket
også er et flot resultat. Holdet består
at fire damer og fire herrer, der spilles
fire mixdoubler, to dame doubler og to
herredoubler.
Efter to år som holdleder har Helge valgt
at stoppe, så hvis der skal spilles igen
til næste sæson, skal der findes en ny
holdleder. Men det tror jeg også vi gør, et
par spillere har snakket lidt om at overtage holdlederskabet. Til sidst vil jeg på
bestyrelsens vegne takke Helge for hans
store indsats, får at stille hold til hver
kamp og håber at en ny melder sig som
holdleder til næste sæson.
Peter, formand

Opfordring
Fra denne plads vil jeg gerne opfordre alle til, at komme på
Skensved stadion den 24. juni – jeg tror det bliver alle tiders.

Krolf
Kender du Krolf? Krolf er en helt ny aktivitet, som har set dagens lys her i Lille Skensved. Fredag den 29. april indviede vi

Krolfbanen indvies

Vores Idrætsforening har i al beskedenhed været fødselshjælper til projektet. Og herfra skal lyde en stor tak til DAI
og Køge kommune for et godt og effektivt samarbejde.
Jeg er sikker på, at Krolf (der er en blanding af golf og kroket)
vil blive en meget populær fritidsaktivitet.

Loppemarked
Igen i år afholdes Rishøjhallens loppemarked af Rishøj
Idrætsforening, Rishøjhallens Venner og Skensved Idrætsforening (se omtale andet sted i bladet). Jeg vil gerne opfordre alle – hvad enten man vil donere effekter, hjælpe ved
indsamling eller stå i en af salgsboderne – om, at bakke op.
Overskuddet går til idrætsungdommen hos os.
Erling Larsen

Snoren klippes

Senior klubmesterskab 2016
Lørdag den 9. april afholdt
vi klubmesterskabet i Seniorafdelingen. 13 herrer og
seks damer havde valgt at
spille mesterskab og det blev til hele 37
kampe. 15 mixkampe, 15 herredouble,
seks herresingle og én damedouble, var
fordelingen – desværre havde kun én
spiller tilmeldt sig damedouble, så her
blev der ikke spillet om mesterskabet.
Vi startede kl. 10 med let opvarmning og
efterfølgende blev de første kampe sat i
gang. Vi kunne næsten holde gang i fire
baner, hvilket var utroligt flot, da vi kun
var 19 spillere, det gjorde også, at spillerne blev holdt i gang hele tiden. Kl. ca.

15.30 var vi færdige, hvilke var fint, da vi
kl. 18.30 startede afslutningsfesten i selskabslokalet ved hallen. Tak til Jannich for
sponsering af Castus energifrugt stænger
under kampene.
Her følger så resultatet efter de 37 kampe:
Klubmester i mixdouble blev Lene Klyver
og Henrik Leth.
Klubmester i damedouble blev Nina Jensen
og Conni Larsen.
Klubmester i herredouble blev Niklas L.
Petersen og Danni Bensler.
Klubmester i herresingle blev Mark Nielsen.
Vi holdt, som skrevet før, afslutningsfest
om aftenen og vi mødtes kl. 18.30. Der
var 24 tilmeldte til festen og vi havde
bestilt dejlig mad fra Jersie forsamlingshus. Man kunne godt mærke på dem, der
havde spillet, at der var blevet spilet lidt
flere kampe end de foregående år. Hver
havde spillet mellem fem og ti kampe, de
fleste dog kun 8 kampe, hvilket også er
rigeligt på én dag. Men der var alligevel
en festlig stemning og efter maden blev
de forskellige mestre udråbt og fik deres
præmier, der var selvfølgelig også præmier til nr. 2 og 3.
Så var tiden også kommet, hvor jeg skulle
udråbe navnet på ”Årets badmintonspiller”. Det er en pris, der blev stiftet for
mange år siden og det er formandens

rolle helt og alene, at finde en person som
gør det sjovt at spille i Skensved, er en
god kammerat, en der aldrig siger dumme ting om andre og, hvis det er muligt,
også en der er blevet bedre til at spille
badminton – den sidste kategori er ikke
så vigtig, som de andre og valget faldt i
år på Thomas Fransen.
Formanden havde til dette klubmesterskab også fundet på en ny kåring, nemlig
”Årets klubmester fighter”. Valget faldt i
år på Helge – med sine ti kampe var han
den, der havde spillet flest kampe – og
desværre havde han ikke vundet en eneste af dem. Jeg tror også, han var den, der
var mest mærket af dagens strabadser.
Festen sluttede omkring 3.00 om natten
og tak til alle for en dejlig stemning og til
dem, der hjalp i køkkenet, tak til dem, der
hjalp med borddækningen og tak til Mark
for røg og lys. Tak til Henrik for indkøb og
til Lene for bestilling af maden.
Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne
takke alle som deltog i mesterskabet og
klubfesten og jeg håber, I alle kommer
igen til næste sæson.
God sommer til jer alle sammen.
Peter, formand

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

Overlad kaffepausen til os!!
Tlf. 7022-9898

Mølbak
VVS & Gasteknik A/S
Hjørnegårdsvej 3 • 4623 Lille Skensved
Tlf. 5616 7000 • Fax. 5316 9514
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Hovedgaden 13 • 4623 Lille Skensved
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Floorball
I år har Lille Skensved Floorball 10-års jubilæum og
det har været et godt år med
flere nye medlemmer og et
par stykker som er vendt hjem igen.
I anledning af vores 10-års jubilæum har vi
været på et roadtrip/weekentur til Odense, hvor vi har spillet floorball og været
sociale sammen over lidt god mad og øl.
Det var en rigtig god tur, som der i hvert
fald ikke skal gå 10 år før vi gør igen.
Vi har også haft Generalforsamling, som
forløb stille og roligt, jeg selv fortsætter
som formand og Frank Svarre blev genvalgt som kasserer et år endnu.
Vi har i løbet af året spillet et par venskabskampe mod Rishøj og Stevns og vi
er også blevet udfordret af Borup, som vi
skal spille mod den 11. maj. Vores årlige

Skensved-turnering er også på trapperne.
Vi regner med at holde den 29. maj, og
man er velkommen til at komme forbi
og se os spille.

spillere. Så vær frisk og motionsparat og
kom ned og hils på os og vær med til at
spille håndbold. Det vil glæde os at kunne
byde velkommen til nye spillere.

Så hvis du har lyst til at prøve Floorball, så
kom og være med. Vi er pt lige 22 medlemmer og vi betaler kr. 1.000,- i kontingent pr.
år. Man kan låne en klubstav og man skal
have inde-sko med – og så er man i gang.
Vi spiller mandage kl. 21 og onsdage kl. 20
frem til midt i skoleferien, så holder vi en
måneds pause og starter igen til august
samtidig med skolerne.

Træningstider:
Dameholdet træner fra kl. 18.45-20.15
Herreholdet træner fra kl. 20.15-21.45

Morten Christiansen
Floorball Afdelingen

Håndboldsæsonen er lige
afsluttet, og herreholdet
sluttede på en 6.-plads i
rækken. Damerne sluttede
på en 5.-plads med 6 point i rækken, Old
girls sluttede på en flot 2-plads med 11
point i B1.

Håndbold
Skensved Håndbold er en
aktiv seniorklub, da vi både
har et herrehold, et damehold samt old girls-hold.
Dame- og herreholdet har begge spillet
i serie 2 i den afsluttede sæson og vores
old girls-hold har spillet i B1.
Vi er en klub, hvor det sociale er rigtig
meget i fokus, og vi har det hyggeligt
sammen. Træningen foregår om tirsdagen og vi spiller som regel kun kampe
om søndagen efter et fastlagt program.
Sæsonen vil starte igen tirsdag d. 16.
august 2016, og slutter sikkert sidst i marts
eller starten af april 2017, afhængig af
kampprogrammet.
Vi har masser af kampgejst, så i kampene
giver vi den bare gas. Men tempoet er ikke
højere end alle kan være med, så er du
frisk og har mod på at spille håndbold,
så læg vejen for Skensvedhallen.

Hilsen
Håndbold Afdelingen

Nyt fra afdelingen

Tusind tak skal lyde fra alle spillerne til
vores trænere, Berit Roholte og Tom Funch
for en god indsats. Vi håber, at vi kan leve
op til jeres forventninger i næste sæson,
så resultaterne kan blive bedre.
Håndboldafdelingen holdt en festlig afslutning på sæsonen d. 9. april 2016, og
her blev de forskellige pokaler uddelt,
og meget fortjent gik de henholdsvis til
Kevin Hansen, Line Andersen og Kimmie
Melchiovs. Klubpokalen gik til Verner
Hansen, som gennem flere år har ydet
en stor indsats i klubben, ikke mindst i
forbindelse med indsamling og afvikling
af årets loppemarked i Rishøjhallen.

Tandlægerne i
Lille Skensved
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I Bestyrelsen har Anders
Roman trukket sig fra formands posten, Christian
Simonsen har også valgt at
forlade sin post, til gengæld er Henrik
Brohus trådt ind som bestyrelsesmedlem,
Winnie Rørbæk fortsætter som kasserer,
og Freddy Nielsen er blevet formand.
Der er kommet lidt mere styr på økonomien, så der er sat lidt flere penge af i år
til bolde, spilletøj osv.
Vores voksenhold, som spiller om torsdagen fra kl. 20.00-21.30, spænder over alle
aldre fra 15-50 år. Det er blevet en kæmpe
succes, nogen gange er der over 30 personer til træning, det er Anders Roman,
som er træner for holdet, og han oplyser,
at der er plads til flere, hvis der skulle
være nogen, som har lyst til at deltage.
Om vinteren spiller holdet på kunstgræs
nede ved Rishøjhallen.
Vi har oplevet til kampe, at vi bliver løbet
over ende af modstanderne (deres kondi er bedre end vores), så vi har startet
et fredagshold, som kun koncentrerer
sig om funktionel kropstræning, det er
Henrik Brohus, som er træner. Vi træner
fredag fra kl. 18.00-19.30. Henrik starter sin

Michael Hein med sit nystartede hold.

træning i den lille hal hvor alle muskler
i kroppen bliver arbejdet igennem, og
afslutter træningen, den sidste halve time
med lidt boldspil i hallen. Henrik har en
stor og meget bred erfaring med mange
former for styrketræning og cykeltræning.
Alle medlemmer i klubben er velkomne,
man skal dog være fyldt 10 år for at få lov
til at deltage. Alle børn som deltager har
lov til at tage mor og far med til træning.

Vi ser frem til en ny sæson, der starter i
august måned, og håber at se både ”gamle” og nye spillere i klubben.

Al træning foregår i Skensvedhallen, og
vi vil rigtig gerne byde velkommen til nye

Østergade 36, 4623 Ll. Skensved
Tlf. 56 14 24 30
www.skensvedtand.dk

Fodbold

Så vi haft et enkelt trænerskifte; Peter Desbo som har været meget aktiv i
klubben gennem 11 år både som træner,
bestyrelsesmedlem, formand, sponsoransvarlig, indkøb, osv. har valgt at trække sig
tilbage, hans hold U10/U11 overtages af
Henrik Rose som chef træner og Christian
Nordlund som hjælpetræner. Klubben
gør dog stadig brug af Peters viden, så vi
får lavet en god overgang til de nye folk
på posterne.
Freddy Rueskov Nielsen

På klubbens vegne
Lene Olsen

Lægger taktik: Henrik Rose (til venstre) og Christian Nordlund, lægger taktik med drengene inden
de skal møde Tune.

Jersie
Autolakering
v/ Jack Hansen

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

Vi har i år startet et nyt hold årgang 2010
(6 år). Det er Michael Hein, som er træner
for dette hold. Holdet har allerede over
10 medlemmer, de træner om onsdagen
fra kl.16.30-17.30, hvis man har et barn
som kunne tænke sig at spille lidt bold,
så mød op og lav en aftale med Michael.

U4/U5
U7/08/09/10 Piger

Onsdage
Onsdage

kl. 16,45-17,45
kl. 16.00-17.00

årg. 11/12
årg. 05/06/07/08

U8/U9 Drenge

Tirsdage

kl. 16,45-18,00

årg. 06/07

U10 Drenge

Tirsdage

kl. 17.15-18.30

årg. 05/06

U10 Drenge

Torsdage

kl. 18.30-19.45

årg. 05/06

U11/U12 Drenge

Mandage / Onsdage

kl. 18.30 19.45

årg. 04/05

Oldboys

Torsdage

kl. 21.30-23.00

Tlf. 56 16 95 13
Hjørnegårdsvej 11
4623 Ll. Skensved
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Selvfølgelig spiller piger
fodbold!

Tombola

I Tombolaen er det muligt at vinde flotte
sponserede gevinster. Sponsering foreligger allerede nu fra: Dagli´Brugsen, Lille
Skensved; EnergiElektrikeren, Lille Skensved; Milas Pizza og Grill, Lille Skensved; De
Friske Malere, Salby; Højelse Vinkælder;
Café Harekær, Knus & Kram, Lille Skensved; No. 18 Hair Trend, Lille Skensved og
www.risotto4u.dk ved Lars Øgaard, Køge
Nord. Flere kommer til; på salgsdagene vil
der være omkring 200 gevinster.

For lidt over et år siden startede 4 U10 piger på vores drengehold. De havde dog ikke helt de samme
tekniske og fysiske evner, som deres jævnaldrene
drenge og blev derfor lette ofre og ofte overspillet. Som far til to af disse piger fornemmede jeg dog en lyst til
noget mere hos dem.
Derfor startede jeg som træner for disse vidunderlige piger. Vi fik
hurtigt tilgang af yderligere fire stykker og nu var der pludselig
grundlag for at deltage i stævner. Vi var nyetablerede og derfor
mødte vi ikke særlig meget modstand ved disse stævner og
pigerne fik yderligere blod på tanden, så da efteråret satte ind
og indendørssæsonen nærmere sig, aftalte jeg med dem, at vi
selvfølgelig fortsatte uden for. Motivationen her var, at de blev
hentet hver tirsdag kl. 14.30 i SFO’en og vi kørte til Rishøj, hvor
jeg havde lånt kunstgræsbanen til vores træning.

Indgangsbilletten som
lodseddel

Loppemarked 2016

Vi var samtidig tilmeldt Vinterbold-turneringen i DBU København
regi og havde nogle helt fantastiske sjove og kolde oplevelser
på de københavnske kunstgræsbaner ind over vinteren. Da vi
gjorde sæsonen op havde vi tabt en enkel kamp og vunder
langt over 12 kampe (vi spiller 5M bold). Kunstgræsset lagde
også grund til vores første ”hjemmestævne”. Desværre med et
begrænset fremmøde fra de københavnske klubber, men det
er selvfølgelig heller ikke sjovt at skulle tage på landet med
udsigten til en omgang ”klø”.
Forårssæsonen er nu kommet godt i gang og vi træner hver
tirsdag kl. 17.15. Selvom temperaturen fortsat ligner vinterbold. Pigerne bruger lidt mere tid på det sociale end vi ser hos
drengene. Derfor bliver der ved hver træning også brugt tid
på denne del. Vi har trænet mange timers teknik, samspil og
skudtræning. Udviklingen fra i sommers og til nu har for langt
de fleste været markant og sjovt at følge. Pigerne er langt fra
fortrolige med fodboldsspillets mange facetter endnu, men de
har både gejst og vilje og piber ikke over opvarmning, løb og
mange mavebøjninger osv.
Det havde dog aldrig kunne lykkes at få skabt dette pigehold, hvis
der ikke havde været den flotte opbakning fra deres forældre
og søskende. Vi har så galt mødt en far fra Skensved, som er
kørt til Amager blot for at se pigerne spille vinterbold fremfor

For 46. gang holder Skensved Idrætsforening, Rishøj Idrætsforening og Rishøjhallens Venner loppemarked i Rishøjhallen; i
år den 18. og 19. juni. Der er i år indsamlet
mange effekter (årsindsamlingen). Yderligere effekter indsamles ved den store
indsamling den 11. og 12. juni, weekenden
før salg; så der bliver rigtig mange effekter
at se på/købe for vores gæster.
at deltage i shoppingen med familien. Det giver en utrolig lyst
og motivation til at være træner og holdleder, når du ikke også
selv skal planlægge kørsel og være bekymret for, om alle nu
kan komme med til stævne. Så stort tak til pigernes forældre
og søskende.
Pigeholdet har været så heldigt, at de også bliver godt hjulpet
og coachet af min hjælpetræner Cecilje (Sille). Hun er både
træner, storesøster, veninde og meget mere for tøserne. Hun har
også en stor andel i at pigefodbold i Skensved IF er et område
med medlemstilgang.

Årsindsamlingen
Årsindsamlingen til dette års loppemarked
blev foretaget af seks afdelinger (Skensved
Bordtennis, Skensved Fitness, Skensved
Floorball, Skensved Håndbold, Rishøj
Håndbold og Rishøj Svøm). 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 af en af de seks afdelinger og
kørt til opbevaring i Laden. Ud over disse
indsamlinger, er der i årets løb også fra
private loppemarkeder doneret mange
ikke-solgte effekter, ofte fine og værdifulde. Loppeeffekterne i Laden er i denne
sæson løbende blev ”pakket”/ompakket af
Pia Roholte. Bedømt ud fra den løbende
indsamling (årsindsamlingen) vil udbuddet
den 18. og 19. juni være mangfoldig og
spændende.
Derudover er der en Tombola-bod, som
varetages af Pia Thøgersen. Ved siden af
tombolaen er der en bod ”Aktuelt i vores lokale samfund”, hvor aktuelle lokale emner/
begivenheder tages op. Ingelise Roholte og
hjælpere sørger igen i år for salg og kontrol
af indgangsbilletter ved de to indgange.

Efter vi er kommet tilbage på eget græs bag hallen har vi fået
yderligere tilgang både her fra byen men også fra Lellinge.
Pigeholdet spænder over aldersgruppen fra 8 – 11 år. De har
selvfølgelig forskellige evner alt efter deres alder, men i kamp
og til træning er denne aldersforskel ikke en hindring for god
træning, fællesskab og sjove timer.
Pigerne og deres træner udvikler sig hele tiden og hvis vi fortsat
får en løbende tilgang, så skal det overvejes om vi skal til at
spille 8M bold og evt. opdele pigerne, så alle får noget ud af
fodboldsspillets mange herlige elementer for selvfølgelig spilles
der pigefodbold i Skensved.
Skrevet af holdleder og træner Preben
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Årsindsamlingen, Store Bededag den 22. april, Harry Laursen og Lars Ø. Hansen fra Bordtennisafdelingen ved Laden med to ud af seks læs den dag.

Udover gevinster ved tombolaen, kan
de besøgende vinde en stor gevinst på
indgangsbilletten. For hver time loppemarkedet varer, vil der blive udtrukket
et vindernummer.

Boden ”aktuelt i vores
lokale samfund”
”Danmark Dejligst og Rasmus Nøhr besøger Ll. Skensved, fredag den 24. juni
(Skensved IF). ”De gamle håndværk i praksis”, juli og august 2016 (Landbomuseet
Lundekrog). Yderligere præsentationer af
andre forventes.

Emne/funktion

Bodleder

Legetøj

Marianne Bjurner

Massive møbler, skabe

Søren Petersen

Radio & TV

Erik Sepstrup

Udendørs

Marc Iversen

Polstrede møbler

Søren Petersen

Nips 1

vakant

Nips 2

vakant

Bøger

Helle Røtting

Malerier

Søren Petersen

Tasker, sko

Liselotte Persson

Tøj

Jytte Jelstrup

Tøj, broderier, gardiner

Iris Jacobsen

El

Stefan Kowalewski
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Rishøjhallens Loppemarked 2016
En lokal kulturel begivenhed
Lørdag og søndag den 18. og 19. juni afholder Skensved Idrætsforening
sammen med Rishøj Idrætsforening og Rishøjhallens Venner loppemarked i
Rishøjhallen.
Den 11. og 12. juni er der en større indsamling.
Overskuddet går til idrætsarbejdet i Skensved Idrætsforening
og Rishøj Idrætsforening.
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.

Pia Roholte i gang med ompakning i Laden.

OBS – vi modtager IKKE:
Gulvtæpper, dæk, hårde hvidevarer (dog undtaget små bordovne, mikro-ovne og bordkomfur), EDB udstyr og industriskriveborde (dem med metalunderstel).
Loppeudvalget for Skensved IF, Rishøj IF og Rishøjhallens Venner
Crossdance™ - Det rykker!

Bodledermøde
For endelig planlægning af salgsweekenden den 18. og 19. juni holdes et stormøde i Rishøjhallen torsdag den 19. maj kl.
19.00. Mødet er for alle ”medvirkende”:
indsamlere, parkeringsvagter, bodledere,
billetkontrollører, hjælpere, m.fl.

Oprydning
Salget slutter søndag den 19. juni kl. 12.00.
Herefter bliver nogle af de gode effekter,
der ikke er solgt, taget fra og opbevaret
til Loppemarkedet 2017. Andre ikke-solgte
gode effekter overtages af Røde Kors.
Resten bringes til containere med henblik
på destruktion.

Loppeudvalget
Loppeudvalgets funktion er koordinering
af opgaver og at iværksætte nye tiltag. Udvalget har til Loppemarkedet 2016 bestået
af: Pia Thøgersen Rishøj IF, Helle Røtting
Rishøj IF, Gunde Jensen Skensved IF og
Lars Heesche- Andersen Rishøjhallens
Venner/Skensved IF.
Interesserede, der har lyst til at være en
del af ”Loppemarked 2016” (som indsamler, bodleder, bodhjælper, sponsor eller
andet) kan kontakte Pia Thøgersen på tlf.
21 46 26 36 eller e-mail:piabt@privat.dk.
Loppeudvalget for Skensved IF, Rishøj IF
og Rishøjhallens Venner
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Gymnastik
Opvisning
Søndag den 13. marts 2016
havde gymnastikafdelingen
opvisning. Næsten 550 gymnaster, instruktører, hjælpere og gæster var mødt op til et brag af en
opvisning. For det var nemlig vores 115 års
jubilæum og der var lagt op til en masse
gode timer i hallen.
Ud over vores egne dygtige hold, som kom
og viste hvad de havde øvet på gennem
hele vintersæsonen, så havde vi også besøg af Køge Bugt Grandprix Juniorholdet

samt Super Spring fra Havdrup Gymnastik.
Vi fik også rigtig god hjælp af Party in the
sky til vores musik og de havde en super
god speaker med.
I pausen fik vi uddelt medaljer og tilkendegivelser og et stort tillykke til de
gymnaster, der fik en medalje eller en
tilkendegivelse. Et stort tillykke skal også
ud til dem, der vandt i vores lotteri og en
stort tak til alle sponsorer.
Vi havde også besøg af Dagbladet som
jo i starten af vores sæson skrev en fin
artikel og derfor også gerne ville komme
til vores opvisning og skrive en artikel
om denne.

Da alle var færdige og udmarchen var
ved at være slut kom den store overraskelse, nemlig udnævnelsen af hele to
æresmedlemmer.
Bestyrelsen vil gerne takke alle instruktører, hjælpere og frivillige for deres store
stykke arbejde denne dag, og at vi glæder
os til sæsonstart og til at se jer alle igen.
På bestyrelsens vegne
Monika Eriksen, Formand

Udnævnelse af
æresmedlemmer

deres hold, spørg bare rundt i byen, børn
som voksne... Hvad er far/mor/ barn-holdet uden Lene?? Hvad er Herreholdet eller
Boot Camp uden Peter?
De har begge været instruktører i rigtig
mange år og de har begge været medlemmer af bestyrelsen samt begge været
formænd for gymnastikafdelingen. De
lægger begge rigtig mange timer i det
frivillige arbejde. Lene og Peter kommer
og hjælper, når de bliver bedt om det
og altid med et smil på læben. Så det
var en trist besked at modtage for mig
som formand, da de begge meddelte,
at de ikke længere ville fortsætte som
instruktører.
Så som en stor tak – og denne kan ikke bli-

ve stor nok – spurgte vi hovedbestyrelsen
om lov til at udnævne dem begge til æresmedlemmer – og de var heldigvis med på
ideen. Vi holdt det hemmeligt for alle og
da opvisningen var ved at være slut, kom
Erling Larsen på gulvet. Han kaldte først
Lene frem, som fik sin udnævnelse, men
når man har sagt Lene, så siger man også
automatisk Peter og så blev også Peter
kaldt op og fik sin udnævnelse.
Et meget stort tillykke til jer begge to – og
vi håber på at se jer på et af vores hold,
når sæsonen starter op igen til august.
På bestyrelsens vegne
Monika Eriksen, Formand

Til dette års opvisning blev
der udnævnt ikke én, men to
æresmedlemmer af Skensved Idrætsforening/Skensved Gymnastik afdeling, nemlig Lene og
Peter Metz.
Da vi i gymnastikbestyrelsen snakkede
vi om, at vi gerne i anledningen af vores
jubilæum ville udnævne et æresmedlem,
kom der meget hurtigt to navne frem;
Lene og Peter Metz. Og hvem skulle vi så
vælge? Det var faktisk ret svært, for de
har begge gjort et stort stykke arbejde
gennem rigtig mange år i foreningen.
Både Lene og Peter er store ildsjæle i
gymnastikken og begge er synonyme med
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60 års
tilkendegivelse
Til vores jubilæumsopvisning den 13.
marts var der traditionen tro medaljeuddeling for de gymnaster, som har gået til
gymnastik i henholdsvis 5, 10, 15, 20 år osv.

Tillykke til Andreas Nielsen

I år var ingen undtagelse og blandt de
gymnaster, som fik medaljer og tilkendegivelser var også Andreas Nielsen, som
har gået til gymnastik i ikke mindre end
60 år. Andreas fik en flot glasfigur med
foreningens logo samt ”60 år” indgraveret.
Andreas blev i dagens anledning også
interviewet til Dagbladet Køge og der kom
en fin artikel i avisen.
Vi ønsker Andreas tillykke med de 60 år
som aktiv gymnast og håber på at se ham
mange år endnu i Skensved Gymnastik
Afdeling.
På bestyrelsens vegne
Monika Eriksen
Formand

programmet fra vores egen opvisning,
samt øvet nogle nye tricks.
Det var to stolte trænere, som kunne se,
at på kort tid kunne pigerne faktisk levere.
Pigerne selv var også alle utrolig stolte –
dels over, at de kunne de nye ting og at
nogle af de gamle ting lykkes – men også
over at have været spurgt, om holdet ville
gæsteopvise.
Derudover var 11 af pigerne også afsted til
Sjællandske sjippetræf den 1. og 2. april
og kom hjem med en masse nye tricks
og højt humør.
Sjippetræffet havde over 150 deltagere
fra hele landet og pigerne var alle meget
spændte og meget trætte, da forældrene
kom og hentede dem dagen efter.
Det bliver ikke sidste gang, pigerne kommer afsted.
Vi har også haft sommer sjip og denne
sommersæson sluttede med at forældrene blev inviteret til at komme og se hvad
pigerne havde øvet på.

De heldige vindere af hovedpræmierne, sponsor Druedal samt kasserer og formand for gymnastikafdelingen

Vi håber på at se så mange af jer dygtige
piger igen, når sæsonen starter op igen
efter sommerferien.
Se også mere på vores sjippe Facebook
side SGA Rope Skipping Team.
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Sommergymnastik

I pausen til vores opvisning havde vi et
lotteri og i anledning af vores jubilæumsopvisning havde vi tre hovedgevinster: To
meget store kurve fra Dagli’Brugsen og ”1
arbejdsmand i 6 timer” fra Druedahl Aps.

Efter opvisningen startede
sommergymnastik op, og
i år kunne man deltage i
Cross Camp, CrossdanceTM,
CrossdanceTM SOFT, Sommerstep, Yoga
for tweens og Sommersjip.
I denne sæsons sommergymnastik havde
man mulighed for at deltage otte til ti gan-

Stort tillykke til alle vindere og tak til
sponsorer!

På gymnastikkens vegne
Monika Eriksen, Formand

Vi søger instruktører!!
Til Boot Camp M/K og Herreholdet

rger
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Hovedgaden 9
4623 Ll. Skensved
Tlf. 56 16 71 16

ge, og alle hold har været velbesøgt; både
af helt nye gymnaster og af gymnaster
som gerne lige ville forlænge sæsonen.
Vi håber på at jer alle, når vintersæsonen
starter op igen.

Skensved Gymnastik Afdeling – gymnastik for hele familien!

Ready, set, go-hilsner fra
Træner

Rope Skipping
Efter vores egen opvisning
har vores dygtige rope skipping-piger haft travlt.
Ugen efter vores egen opvisning var holdet inviteret til hele to
gæsteopvisninger, nemlig den 19. marts
i Rishøj Gymnastik Forening og søndag
den 20. marts i Karlsunde Idrætsforening.
Begge dage var der 12 piger med fra holdet og pigerne havde øvet sig både på

Lotteri

Der bliver bl.a. trænet yoga challenge i sommer-yoga for tweens

Sæson
7
2016/1

Vores trofaste instruktør gennem mange år, Peter
Metz, takker af og overlader instruktørpladsen til
nye kræfter. Hvis du også bliver glad i låget af
gymnastik og sport (og måske går rundt med instruktørdrømme* i maven) – så tøv ikke, bliv instruktør og del din glæde
med andre!

til
r os
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g
!
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Bo ot Ca m p M

H er re ho ld et
Find os på vores hjemmeside

Interes
seret?
Kontakt
en fra
bestyre
ls e n !

www.skensvedgymnastik.dk
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Bordtennis
Røde Kors – Smid Tøjet
Til Røde Kors-løbet ”Smid tøjet ” var gymnastikafdelingen flot
repræsenteret ved vores dygtige instruktør Heidi og hjælpere.
Løbet gik helt simpelt ud på: Mød op løb 5 km og doner det ekstra tøj, du har taget med til røde kors. Heidi og hendes hjælpere
lavede opvarmningen til løbet og løberene fik en forsmag på det
populære CrossdanceTM.
Har du også lyst til at være med på dansen, så kom og dans med,
når sæsonen starter op igen i Skensved gymnastik fra uge 34.

Sæsonstart
Nu nærmer sommerferien sig og inden vi
får set os om, er der start på ny gymnastiksæson. Så hold øje med vores hjemmeside www.skensvedgymnastik.dk samt
vores Facebookside – vi starter op allerede i uge 34.
Lad ikke sofaen holde på dig men kom og
vær med vi har hold for alle!
Gymnastikafdelingen

Tøjindsamling

1 krone pr. kilo, så vi fik kr. 2.800,- som er
gået til indkøb af små redskaber.
TUSIND TAK til alle der har smidt tøj i
tøjcontaineren

Tak til sponsorerne

DBTUs holdturnering 2015/2016
Skensved IF Bordtennisafdeling havde to hold med
i DBTUs holdturnering
2015/2016: Éet hold i Veteran 40 1. division og ét hold i Veteran
60 Elite divisionen.
Veteran 40 1. division sluttede på en
6.-plads og bliver i rækken. Spillerne på
holdet har været: Brian Ganzhorn, Ronnie Teining, Dennis Oreskov og Nicolas
Ptohos.
Veteran 60 Elite divisionsholdet sluttede
på en 8. plads og bliver i rækken. Spillerne
på holdet har været: Roald Ganzhorn,
Gunde Jensen, Helge Larsen og Sven Erik
Ægidius.
Top 10. Ingen af Skensveds spillere opnåede en Top 10 placering. I veteran 40

Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til
alle sponsorer, både dem til vores jubilæums T-shirts og til vores lotteri.
Tusind tak.
På gymnastikkens vegne
Bestyrelsen.

Vidste du, at der er en tøjcontainer, som
samler tøj ind ved Dagli’Brugsen? Det
indsamlede tøj bliver vejet og for hvert
kilo tøj får gymnastikafdelingen 75 øre.
Sidste år blev der samlet cirka 2.800 kg
tøj og vi var så heldige, at beløbet steg til

Fra den første samling (i Ribe) i Veteran 40, 1.
division efter uafgjort 5-5 mod Triton, Odense;
fra venstre ses Henrik Bækkelund, Triton, Brian Ganzhorn, Skensved, Torben Søgård, Triton,
Dennis Oreskov og Nicolas Ptohos, Skensved og
Flemming Nielsen, Triton.

Fra første kamp i Veteran 60, Elitedivisionen
Skensved IF mod Sisu/MBK 1; fra venstre Skensved (Gunde Jensen, Helge Larsen og Roald Ganzhorn) og Sisu/MBK 1, Århus (double europamester Claus Pedersen, double verdensmester
Jens Erik Linde (ved bordet) og Finn Jensen).
Skensved tabte kampen 3-6. Sisu/MBK 1 vandt
rækken og er de nye Danmarksmestre.

1. division blev Nicolas Ptohos bedste
Skensvedspiller som nr. 13 ud af 29 spillere. I veteran 60 Elite divisionen blev Helge
Larsen som bedste Skensved-spiller nr.
20 ud af 29 spillere.

ØBTUs holdturnering 2015/2016
Skensved IF Bordtennisafdeling havde tre hold med i ØBTUs holdturnering
2015/2016: ét hold i Østdanmarksserien,
ét hold i serie 1 og ét hold i serie 3.
Både førsteholdet, der spillede i ØBTUs
højest rangerede række, Østdanmarksserien og andetholdet i serie 1, var nyoprykkere, og fik det rigtig svært; det blev
ikke bedre af, at der i denne sæson var
mange skader.
Førsteholdets Christer Bertilsson var således kun med i holdets fem første kampe.
Både førsteholdet og andetholdet sluttede som nr. 10 og sidst i deres respektive
rækker og begge hold rykker en række

Skensveds førstehold havde det svært i Østdanmarksserien, men holdet her fra venstre
Ronnie Teining, reserve Danny Larsen, Anders
Jensen og Brian Ganzhorn klarede at besejre
Brønshøj 4 med 10-4.

ned. Spillerne på førsteholdet har været:
Ronnie Teining, Anders Jensen, Christer
Bertilsson og Brian Ganzhorn, mens spillere fra 2. og 3. holdtruppen skiftevis har
været reserver. Spillerne på andetholdet
har været: Dennis Oreskov, Jakob Bielefeldt, Jørn Mogensen, Danny Larsen og
Jess Riis Jensen med Gunde Jensen og
Roald Ganzhorn som faste reserver.
Tredjeholdet, der spillede i serie 3 klarede
sig flot og sluttede på en 5.-plads. Spillerne på dette hold har været: Michael Ringner, Thomas Ensbye og Martin Hermansen
med Lars Ø. Hansen, Harry Laursen og

Serie 3 reservestaben. Fra venstre Lars Øgård
Hansen, Ulrik Svendsen og Harry Laursen.

Ulrik Svendsen som faste reserver.
Top 10: Én Skensvedspiller sluttede i

Dø
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•Alt el-arbejde udføres for erhverv og private

Instruktør søges
Instruktør søges til begynder step. Vi sørger for den nødvendige uddannelse.
Skulle det være noget for dig så kontakt enten en fra bestyrelsen eller vores
stepinstruktør Christian.
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Ring 30 322 722 • www.energiel.dk
Aut. el-installatør Jens V. Meyerdierks & Tim Hartmeyer
Hasselvej 3, 4623 Ll. Skensved • info@energiel.dk
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Medaljetagerne i herre klasse 2 double; Øverst
på podiet de østdanske mestre, fra venstre Brian
Ganzhorn Skensved og Jacob Kofoed Holme
Olstrup, dernæst sølvvinderne Steen Jørgensen
Helsingør og Anders Quistgaard-Leth Hillerød.
Michael Ringner nr. 4 på Top 10 i serie 3.

Top 10; det var Michael Ringner i serie
3, Michael blev nr. 4 ud af 49 spillere. På
østserieholdet var Ronnie Teining bedste
Skensvedspiller med en 14. plads ud af
87. På serie 1 holdet var Jørn Mogensen
bedste Skensvedspiller med en 34. plads
ud af 87.

Østdanske Mesterskaber i bordtennis
for seniorer 2016
Guld og Sølv til Skensved
Bordtennis
Ved de individuelle Østdanske bordtennis mesterskaber for seniorer i Farum
Arena den 13. og 14. februar
deltog Skensved IF Bordtennis med kun én
spiller; Brian Ganzhorn. På trods af denne
lille deltagelse blev det til to medaljer.
Det blev til GULD i herre klasse 2 double,
hvor Brian Ganzhorn spillede sammen
med Jacob Kofoed, Holme Olstrup. Skensved/Holme Olstrup-parret vandt finalen over Anders Quistgaard-Leth/ Steen

Jørgensen, Hillerød/Helsingør med sætcifrene 11/3, 9/11, 13/11, 15/13. Forinden
var Steen Erik Nielsen/Thomas Quvang,
Frederiksværk i semifinalen blevet besejret med sætcifrene 11/8, 3/11, 13/11, 11/3.
I herre klasse 2 single blev Brian Ganzhorn
placeret på en flot 5.-plads lige uden for
medaljeplaceringerne. Det blev dog til
endnu en medalje til Skensveds Brian
Ganzhorn. I Mixed Elite double vandt Brian
Ganzhorn sammen med Nina Pedersen,
Stenlille SØLV efter finalenederlag til
Anisha Iyer/Jesper Møller, Greve/Hillerød; her blev sætcifrene 6/11, 5/11. 8/11.
I semifinalen havde Skensved/Stenlille-parret besejret Rikke Salomonsen/
Daniel Simonsen, Hillerød med sætcifrene
11/3, 12/10, 11/7.

Jacob Kofoed, Holme Olstrup og i veteran
40 A double med Lars Tvermose, Brøndby
BC. Alle tre finaler var tætte opgør, der
først blev afgjort efter fem sæt. Finalen
i herre klasse 2 single var tilmed noget
usædvanlig, Brian Ganzhorn tabte her
de to første sæt mod den noget højere
rangerede spiller Anders Quistgaard-Leth,
Hillerød med hele 1-11,1-11 men vandt de
efterfølgende tre sæt med 11-6,11-7,11-7
og var dermed vinder af rækken. I herre
klasse 2 double kvalificerede Brian Ganzhorn/Jacob Kofoed, Skensved/Holme
Olstrup sig til finalen, som dog blev tabt
med 2-3 til Carsten S. Nielsen/Mads Britze,
Københavns BTK/Slangerup. I veteran 40
A double spillede Brian Ganzhorn sammen
med Lars Tvermose, Brøndby BC og også
her blev det til en plads i finalen, denne
blev i et tæt opgør tabt med 2-3 til Gert
Wind/Steen Jørgensen, Vejle/Helsingør,
13/15 i afgørende sæt.

Hæder til Brian
Ganzhorn Skensved
IF Bordtennis

i veteran 40 mix double, vundet ved de
Danske Mesterskaber i Bordtennis den
29. marts i Midtfyns Fritidscenter, Ringe.
Bronzemedaljen blev vundet sammen
med Gitte Steffensen, Broager. Ialt 181
idrætsudøvere fra Køge Kommune blev
hædret for i 2015 at have vundet en medalje ved enten DM, NM, EM eller VM.

Individuel DM Bronze til Skensved IF
Bordtennis
Ved de individuelle danske
bordtennis mesterskaber
for veteraner i Amagerhallen den 3. april vandt Brian
Ganzhorn, Skensved sammen med Charlotte Hansen, Glostrup Bronze i Veteran
40 mix double.
Efter kvalifikation fra indledende pulje,
vandt Brian Ganzhorn/Charlotte Hansen,

Skensved Bordtennis ved Haldor Topsøe Cup 2015
Billede. Brian Ganzhorn Skensved IF Bordtennis
(til højre) efter modtagelse af gave fra Køge
Kommune og håndtryk af Borgmester Flemming Christensen. Til venstre byrådsmedlem
og formand for Skensved IF Erling Larsen. Brian
Ganzhorn er med Bronzemedaljen med til at
”brande” ikke blot Køge Kommune men også
Skensved IF.

Skensved/Glostrup kvartfinalen i et tæt
opgør mod Anette Høxbro/Jan Nyvang,
Skive/Nykøbing Mors. Sætcifrene blev
11/3, 9/11, 11/9, 4/11, 13/11. I semifinalen
blev det imidlertid til et 0-3 nederlag til de
senere danske mestre Anja Bech Jensen/
Dennis Rasmussen, Fredensborg/Herlev;
sætcifrene blev her 6/11, 5/11, 10/12.

Juleturnering 2015
I december blev den årlige juleturne-

Åbent alle ugens dage 7-21 • Hovedgaden 21,
Lille Skensved

Telefon 56 16 90 22
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Resultatet hos seniorerne blev:
Brian Ganzhorn
Harry Laursen
Lars Øgaard Hansen
Martin Ringner
Resultatet hos ungdomsspillerne blev:
Sander Stage-Steffensen
Theo Stage-Steffensen

Præmietagerne hos seniorerne. Fra venstre ses
Brian Ganzhorn, Martin Ringner, Harry Laursen
og Lars Ø. Hansen.

Præmietagerne i pigerækken. Fra venstre Melina
Hjort Hovmøller og klubmester 2016 Rebekka
Risvig; sponsor: Dagli’Brugsen, Ll. Skensved.

spillet alle mod alle, sidste kamp(Finalen)
stod mellem Asmus Onsvig og Sander
Stage-Steffensen, begge ubesejrede og
med tre sejre. Kampen, der var jævnbyrdig, blev vundet af Asmus Onsvig med
sætcifrene 6/11,11/7,13/11.
Træningen fortsætter i maj og juni måned,
hvorefter der er sommerferie. Bordtennisafdelingen håber på endnu flere unge til
bordtennis i Skensved. Træningen foregår
fortsat hver mandag fra kl. 17.15 til 18.30
på Højelse skole.

Den 8. december 2015 blev Brian Ganzhorn, Skensved IF Bordtennis, i Ravnsborghallen hædret for sin bronzemedalje
Fra venstre ses Charlotte Hansen/Brian Ganzhorn, Glostrup/Skensved IF efter overrækkelsen
af Bronzemedaljerne i Veteran 40 mix double.

Ved bordtennisstævnet Haldor Topsøe
Cup 2015 i weekenden den 7./8. november i Solbakkehallen deltog Skensved
IF Bordtennisafdeling med to spillere –
Brian Ganzhorn og Nich Clegg. Bedst gik
det for Brian Ganzhorn, der vandt herre
klasse 2 singlerækken og blev nr. 2 i to
doublerækker, i herre klasse 2 double med

ring i bordtennisafdelingen spillet. Hos
seniorerne deltog ti spillere, mens deltagerantallet i den netop nystartede ungdomsafdeling var to. Turneringsformen
hos både seniorer og ungdom var ”julet”.
Hos seniorerne fik spillere med lav DBTU
rating tildelt ekstra point inden turneringsstart. Der blev spillet i to puljer med
efterfølgende semifinale og finale. I hvert
sæt blev der spillet til 15 og man spillede
bedst af tre sæt. Hos ungdomsspillerne
blev der spillet med nogle specielle høje
net; I hvert sæt blev der spillet til 11 og
man spillede bedst af tre sæt.

Præmietagerne hos ungdomsspillerne. Fra
venstre ses Theo Stage-Steffensen og Sander
Stage-Steffensen.

Ny Bordtennisgeneration på vej
Ungdoms Klubmestre 2016 kåret i Skensved Bordtennis.
Asmus Onsvig klubmester i drengerækken.
Rebekka Risvig klubmester i pigerækken.
I sidste sæson genåbnede Bordtennisafdelingen for ungdomstræning. Her i første
halvdel af 2016 kommer der mindst syv
ungdomsspillere til træning hver mandag
fra kl 17.15 til 18.30. Træningen foregår på
Højelse skole. Mandag den 18. april blev
klubmesterskaberne spillet. Syv spillere
deltog; fem drenge og to piger. I pigerækken gik man direkte til finalen, her vandt
Rebekka Risvig i tre kampe over Melina
Hjort Hovmøller, sidste kamp med sætcifrene 11/6,11/8. I drengerækken blev der

Ungdomsspillere fra Skensved bordtennis
har tidligere markeret sig positivt; således
Rasmus Jespersen, der efter Skensvedtiden blev udtaget til det danske ungdomslandshold, blev danmarksmester i
1998 i herre junior double med selveste
Michael Maze og senere fra 2002 blev
danmarksmester nogle gange med Brønderslevs Elitedivisionshold. Endvidere
Nana Jespersen, der blev Skensved Bordtennisafdelingens første Danmarksmester,
i 2001 i yngre pige double.

Præmietagerne i drengerækken. Fra venstre
Tobias Risvig, Benjamin Thornsvad Mikkelsen,
Theo Stage-Steffensen, Sander Stage-Steffensen
og klubmester 2016 Asmus Onsvig; sponsor:
Dagli’Brugsen, Ll. Skensved.
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Senior klubmestre i
Skensved Bordtennis 2016
Ronnie Teining forsvarede
sin klubmestertitel, Lars Ø.
Hansen vinder to rækker.
Søndag den 1. maj holdt Skensved IF
Bordtennis på Højelse Skole det årlige
klubmestersskab. I år stod Jørn Mogensen
for arrangementet. Dagen startede kl. 9.30
med morgenkaffe, hvorefter kampene
gik i gang. Der blev spillet i to rækker, i

Østdanske Medaljer
til Skensveds veteraner, 2016

en A-række og en B-række opdelt efter
rating. I begge rækker var der jævnbyrdige
og velspillede kampe, men også overraskelser.
Finalen i A-rækken stod mellem de to
førsteholdsspillere Ronnie Teining og
Brian Ganzhorn med førstnævnte som
vinder med 3-0 i sæt (13/11, 11/4, 11/7).
Dermed forsvarede Ronnie Teining det
klubmesterskab, som han vandt sidste
år. Nummer 3 blev Jørn Mogensen med
Jess Riis Jensen på 4.-pladsen.
Vinder af B-rækken blev Lars Ø. Hansen,
der i finalen besejrede Gunde Jensen med
3-2 i sæt (9/11, 11/4, 11/13, 11/9, 14/12).
Nummer 3 blev Roald Ganzhorn med Harry
Laursen på 4.-pladsen.
Overraskelserne i de to singlerækker var:
I A-rækken, at Jess Riis Jensen, der var
seedet 6, blev nr. 4; og i B-rækken, at Lars
Ø. Hansen, der var seedet 3, blev nr. 1.

Fra venstre vinder af A-rækken og klubmester
2016 Ronnie Teining og nr. 2 Brian Ganzhorn
med vinpræmier sponseret af Dagli´Brugsen i
Lille Skensved.

Fra venstre vinder af B-rækken Lars Ø. Hansen
og nr. 2 Gunde Jensen med vinpræmier sponseret
af Dagli´Brugsen i Lille Skensved. I baggrunden
spilles kampe i de to single-rækker.

Guld, Sølv og Bronze til
Skensved Bordtennis.
Fra venstre vinder af double-rækken Lars Ø.
Hansen/Danny Larsen og nr. 2 Roald Ganzhorn/
Jess Riis Jensen med vinpræmier sponseret af
Dagli´Brugsen i Lille Skensved.

Vinder af double-rækken blev Lars Ø. Hansen/Danny Larsen, der i finalen besejrede
Roald Ganzhorn/Jess Riis Jensen med 3-1
i sæt (11/8, 11/9, 9/11, 11/7).
Efter spillet blev mesterskaberne afsluttet
med smørrebrød.

Skensved IF til VM i
Alicante, Spanien
Den 23.-29. maj 2016 afholdes der Verdensmesterskaber i Bordtennis for veteraner
i Alicante Spanien. 4600 bordtennis-veteranspillere fra 60 nationer deltager, det
største veteranmesterskab nogensinde.
Fra Danmark deltager 96 spillere og 24
ledsagere. Skensved IF er repræsenteret
ved Brian Ganzhorn i 40 års rækken og
Roald Ganzhorn i 65 års rækken. En stor
oplevelse er helt sikkert i vente.

Ved de individuelle Østdanske bordtennismesterskaber for veteraner i Tåstrup
Idrætscenter (Tåstruphallerne) den 16. og
17. januar deltog Skensved IF Bordtennis
med tre spillere; Brian Ganzhorn, Roald
Ganzhorn og Gunde Jensen. På trods af
den lille deltagelse blev det til tre medaljer.
Det blev til GULD i herre veteran 60-års
B-single, hvor Gunde Jensen i finalen
vandt over Johnny Jørgensen, Stefan BTK
med 3-1 (sætcifre: 6/11,11/8,13/11,11/7).
Roald Ganzhorn sikrede sig 3.-pladsen og BRONZE efter en 3-0 (sætcifre:
11/3,11/5,11/8) sejr over Bruno Olsen,
Hvidovre BTK.
I veteran 40 single vandt Brian Ganzhorn sin indledende pulje, men måtte i
kvartfinalen se sig besejret 3-0 af Dennis
Carlsen, Ballerup.
I veteran 60-års B-double blev det til endnu en Skensved-medalje, idet Roald Gan-

Medaljetagerne i herre klasse 2 double; Øverst på podiet de østdanske mestre, fra venstre Brian
Ganzhorn Skensved og Jacob Kofoed Holme Olstrup, dernæst sølvvinderne Steen Jørgensen Helsingør og Anders Quistgaard-Leth Hillerød.

zhorn/Gunde Jensen vandt SØLV. Roald
Ganzhorn/Gunde Jensen kvalificerede sig
i denne række til finalen efter semifinalesejr på 3-0 (sætcifre 11/8,11/3,11/8) over
Kurt Vestergaard Nielsen/John Petersen,
Jægerspris. I finalen blev det imidlertid
til et 1-3 (sætcifre: 5/11, 6/11, 11/7, 11/13)
nederlag til Mogens Plykker/Johnny Jørgensen, Stefan BTK.

Nyt
Bordtennisdress

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
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Guld og Sølv til Skensved
Bordtennis
Ved de individuelle Østdanske bordtennis
mesterskaber for seniorer i Farum Arena
den 13. og 14. februar deltog Skensved IF
Bordtennis med kun én spiller; Brian Ganzhorn. På trods af denne lille deltagelse
blev det til to medaljer.
Det blev til GULD i herre klasse 2 double,
hvor Brian Ganzhorn spillede sammen
med Jacob Kofoed, Holme Olstrup. Skensved/Holme Olstrup-parret vandt finalen over Anders Quistgaard-Leth/ Steen
Jørgensen, Hillerød/Helsingør med sætcifrene 11/3, 9/11, 13/11, 15/13. Forinden
var Steen Erik Nielsen/Thomas Quvang,

Til den kommende sæson
2016/2017 indkøbes polobluser
og træningsdragt til klubbens
spillere. Formålet med indkøbet
er at anskaffe ensartet turneringsspilletøj, der visualiserer
Skensved Bordtennis’ tilknytning
til lokalområdet. Sponsorer er EnergiElektrikeren, Dagli’Brugsen,
Milas Pizza og Grill, MR Planteservice og Bøgeskov Rengøring.
Den nye spilletrøje vises her af
Nich Clegg (til venstre) og Michael
Ringner. Sponsornavnene vil blive
trykt på ryggen.

Østdanske Mesterskaber i bordtennis
for seniorer 2016

Deadline
For indlevering til Kvartetten nr. 2
er den 25. september 2016.
Indlæg og fotos sendes som
vedhæftede filer til redaktøren.
Medaljetagerne i herre veteran 60-års B-single; fra højre ses nr 1 og Østdansk mester Gunde
Jensen, nr. 2 Johnny Jørgensen, Stefan BTK, nr. 3 Roald Ganzhorn, Skensved og nr. 4 Bruno Olsen,
Hvidovre BTK.

På forhånd tak.
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Frederiksværk i semifinalen blevet besejret med sætcifrene 11/8, 3/11, 13/11, 11/3.
I herre klasse 2 single blev Brian Ganzhorn
placeret på en flot 5.-plads lige uden for
medaljeplaceringerne. Det blev dog til
endnu en medalje til Skensveds Brian
Ganzhorn. I Mixed Elite double vandt Brian
Ganzhorn sammen med Nina Pedersen,
Stenlille SØLV efter finalenederlag til
Anisha Iyer/Jesper Møller, Greve/Hillerød; her blev sætcifrene 6/11, 5/11. 8/11.
I semifinalen havde Skensved/Stenlille-parret besejret Rikke Salomonsen/
Daniel Simonsen, Hillerød med sætcifrene
11/3, 12/10, 11/7.

Fra Rishøj IC

men i det store foreningsregi nærmest
ubekendt af den store flok. Men det er
der blevet lavet om på.
RIF har i år anbefalet Otto B. Andersen fra
RIF’s badmintonafdeling som årets leder.
Efter hans pensionering fra arbejdslivet er
der blevet mere tid til idrætsforeningen.
Han er god til tal, har et godt overblik
samt en kreativ åre, som både badmintonafdelingen samt RIF’s hovedforening
det seneste år har nydt godt af. Otto er
kasserer i badmintonafdelingen, og da
afdelingens formand sidste år stoppede
og man ikke kunne finde en ny formand
gik Otto også her ind og tog ansvar. Dog
ikke som formand, men som afdelingens
repræsentant i hovedforeningen.

Otto har i det forløbne år etableret en flot
hjemmeside for badmintonafdelingen og
oveni har han også fået tid til at få etableret en tilsvarende hjemmeside for RIF’s
hovedforening, hvilket han skal have stor
tak for. I sæson 2015/2016 tog Otto initiativ
til et ”badminton åbent hus arrangement”
for nye unge badmintonspillere i RISHØJ
IF, hvilket også gav lidt tilgang til afdelingen. Otto’s motto er ”Vi skal gøre et eller
andet”. Rishøj IF ser frem til et fortsat
berigende samarbejde i årene fremover.
Til lykke til Otto, som fik overrakt pokal,
diplom, blomsterbuket og kr. 2.500,- fra
NORDEA Fonden.

Besøg vores
hjemmeside

På Rishøj IC’s Repræsentantskabsmøde d. 2 marts
2016 fik Otto B. Andersen
æren af at blive kåret som
Årets leder 2015
Formanden Bjørn Jørgensen havde flg. at
sige om Otto B. Andersen
Personen er en yderst behagelig person
at samarbejde med. Punklighed, målrettethed og stor hjælpsomhed er nogle af
dennes kendetegn. I årene forud og i det
store foreningsregi har Otto ikke gjort
meget støj omkring sig.
Han har i mange år passet sin sportslige
aktivitet og selvfølgelig her været kendt,

www.skensvedif.dk
Nyheder fra Skensved
Idrætsforening
Badminton
Bordtennis
Fitness
Floorball
Fodbold
Gymnastik
Håndbold

Otto B. Andersen og Centerleder Ole Sig

Maling til Discount-priser
– bedst med sporten
TORVET 10 - 4600 KØGE - TELEFON 56 65 07 01

ved Leif Pedersen

Åben: Tirsdag-torsdag  9-17
Fredag9-18

Lørdag  9-13
Mandag lukket

Lyngvej 56 - 4600 Køge . Telefon 56 82 13 08

TAGDÆKNING

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

20

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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Danmark Dejligst kommer til Lille Skensved den 24. juni kl. 14.00-23.00

SKENSVED IDRÆTSFORENING

Læs mere på Facebook-siderne for ”Danmark Dejligst” og for ”Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og Omegn”.

Kontaktpersoner

FORRETNINGSUDVALG

Formand: Erling Larsen, Stubmarken 2, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 56169776. E-mail: alarsen@privat.dk

Kasserer: Christian Danielsen Fælleden 4, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 56168086. E-mail: cd@revisor-cd.dk

Sekretær: Lars Heesche-Andersen, Marmorvej 9, 4673 Rødvig Stevns. Tlf: 40926967. E-mail: lha@rudekuvert.dk

BADMINTON

Formand: Peter Nielsen, Ringmarken 8, 4623 Ll. Skensved. Tlf: 56169759. E-mail: ringmarken8@vip.cybercity.dk
Kasserer: Cindy Toft, Ahornvej 9, 4623 Ll. Skensved. Tlf: 56251020. E-mail: belfigore@hotmail.com

BORDTENNIS

Formand: Brian Ganzhorn, Ringtoften 22, 3. th., 2400 København NV. Tlf. 40443166. E-mail: brianganzhorn@hotmail.com
Kasserer: Jens Jørn Kristoffersen, Birkegårds Alle 20, 2680 Solrød Strand. Tlf. 28808002. E-mail: jjk@os.dk

FITNESS

Formand: Martin S Kristiansen, e-mail: martin@skensvedfitness.dk
Kasser: Thomas Frandsen, e-mail: thomas@skensvedfitness.dk

FODBOLD

Formand: Anders Roman Duus, Havdrupvej 18B, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 29166820. E-mail: andersroman@mail.tele.dk

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.

Kasserer: Winnie Rørbæk, Buen 44, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 20118346. E-mail: winnieerh@gmail.com

GYMNASTIK

Formand: Monika Dahl Eriksen, Krogårdsvej 11, 4623 Ll. skensved. Tlf. 25146131. E-mail: eamymoni@gmail.com
Kasserer: Karina Andersen, Gårdtoften 13, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 20832435. E-mail: kt-andersen@youmail.dk

HÅNDBOLD

Formand: Jane Funch, Østergade 12, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 28631960

Kasserer: Berit Roholte, Gårdtoften 1, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 61669181. Mobil 61689181. E-mail: roholte@roholte.dk

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.

FLOORBALL

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. ;-)

Kasserer: Frank Svarre, Krohaven 5, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 56167474. Mobil 20853416

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

MEDLEMSBLADET KVARTETTEN

Du kan også kontakte klubben.
På mail: info@skensved-ﬂoorball.dk
eller tlf. 53 34 66 07.

Tryk: JT-Gruppen, Greve

Formand: Morten Christiansen, Plantagevej 3, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 53346607. E-mail: makz@outlook.dk

SKENSVEDHALLEN

Kontakt Rishøj IC, hovednummer 20 83 66 60

Redaktør: Helle Berendt Frydendall, Ølbyvej 183 E, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 28466117. E-mail: helle.frydendall@hotmail.com
Layout: Thomas Schrøder, Åvad 29 B, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 23258764. E-mail: thomas@shrink-ink.dk

RISHØJHALLENS VENNER

Formand: Anna-Marie Nielsen, Stensbjerghuse 56 st. tv., Tlf. 56657695. E-mail: anna-marie@sport.dk

SUS

Formand: Dennis Langø, Ejbyvej 15, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 56160070. E-mail: hojmosen@city.dk

Skensved Idrætsforenings repræsentant i Rishøj IC’s bestyrelse:

Næstformand, Helge Rasmussen, Ellevej 5, 4623 Ll. Skensved, tlf. 29 24 39 94.
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Junckers Industrier A/S, 4600 Køge, Tlf. 56 65 18 95

Torben Andersen
Vognmand

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

ÆRESPORTE
FLAG OG FLAGSTÆNGER
UDLEJES
RISHØJHALLENS VENNER
TLF 56 65 61 12
Rishøjhallens Kontor

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

