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Udfordringer og initiativer i Lille Skensved 

I forrige udgave af Kvartetten skrev jeg om, hvordan vi kunne glæde os til de to jubilæer 
i november - Skensved Gymnastik som rundede 120 år og Køge Nord Loppemarked som 
rundede 50 år. Men grundet Covid-19 har det ikke været muligt at fejre disse mærkedage.  
Indtil videre er gymnastikkens jubilæum aflyst, men vi håber at det kan lade sig gøre 
at fejre det i 2021. Loppemarkedet er blevet udskudt til foråret og det kan du læse 
mere om på side 11. Husk at vi stadig indsamler gamle billeder fra loppemarkedet til 
at kunne publicere i Kvartetten!

I Lille Skensved har der dog været en positiv udvikling under denne tid med Covid-19. 
En del af Skensved IF’s faciliteter har været lukket ned, hvilket har givet mulighed for 
at få lavet en del vedligeholdelse af de forskellige bygninger. Læs mere om vedlige-
holdelsen af faciliteterne på side 11.

Der har i år også har været mange andre positive initiativer i byen - initiativer for at 
holde fællesskabet i live, selvom man ikke har kunne mødes fx ovre i hallen til træ-
ning. Mange borgere har nydt gåture rundt i byen og det har fået andre til at finde 
på aktiviteter såsom at sætte gang i forskellige former for jagt - nemlig bamsejagt, 
skattejagt, stenjagt og så har der endda også været en solsikkekonkurrence! Det har 
været hyggeligt at se hvordan der alligevel har været et sammenhold i byen, uden at 
kunne være sammen. 

Inden du går i gang med at læse de forskellige indlæg, vil jeg blot nævne at deadline 
for indsendelse af artikler af denne udgave af Kvartetten var den 25. oktober. Derfor er 
nogle artikler skrevet før og andre efter restriktionen, omkring antallet af forsamlinger 
af max 10 personer, blev udmeldt fra myndighederne den. 23. oktober. Det betyder 
derfor at nogle informationer ikke er helt opdaterede. Forsamlingsloftet på over 10 
personer, har betydet et kæmpe arbejde for mange bestyrelsesmedlemmer og træ-
nere da de har måtte finde på nye tilgange, for at få det hele til at gå op i en højere 
enhed så vi stadig har mulighed for at træne. Det har været super hårdt da det ikke 
har været helt klar fra start, hvordan man i kultur- og fritidslivet kunne beholde sine 
holdtider. Nogle løsninger i starten har fx været at dele en times træning i to gange 
tredive minutter med max 10 personer på hvert hold og senere at opdele hallen i zoner 
med mindre grupper i hver zone. Tak til alle jer for den store indsats!

Melissa van Hauen
Redaktør

LEDER Køge Nord 
Loppemarked

Indsamling til Køge 
Nord Loppemarked 
2021

Køge Nord Loppemarked, er et 
stort indendørs loppemarked på 
Skolevej 7 i Køge, som afvikles af 
Rishøj og Skensved idrætsforening 
og kombinerer private stadeplad-
ser med idrætsforeningernes egne 
boder, hvorfra vi sælger de effekter, 
der er blevet doneret til idrætsfor-
eningerne, igennem det sidste år.
 
Indgangen koster 20 kr. og gælder 
for begge dage.

Overskuddet fra indgangen, lejen af 
stadepladserne, samt salget af de 
indsamlede effekter, går ubeskåret 
til de 2 idrætsforeningers arbejde, 
med børn og unge i lokalområdet.

Så har du noget, du gerne vil do-
nere til os, kan du kontakte os på 
piabt@privat.dk eller på 30 30 06 
31 og vi afhenter så hurtigt, det kan 
lade sig gøre. Vi tager ikke imod, 
EDB, hårde hvidevarer, gulvtæpper, 
dæk, klaverer, elorgler og lign. 

Vi samler effekter ind hver week-
end omkring Køge, Skensved, Ejby, 
Herfølge, Bjæverskov og Solrød, 
bortset fra juli måned og enkelte 
ferier og helligdage.

Med venlig hilsen

Rishøj og Skensved Idrætsforening.

Danmark bedste & 
billigeste elektriske porte

Send et billede af din drømmeport - 
og få det bedste tilbud

Kontakt

nr: +45 9180 9144
e-mail: tilbud@eporte.dk
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SÅ SKAL VI TIL DEN IGEN
Ja – og så alligevel ikke. I det sidste nummer fra denne 
plads kunne jeg kommentere på nedlukningen af samfundet 
(corona).
Eksempelvis kunne hallen ikke benyttes. I skrivende stund 
betyder det at børn og unge under 21 år fortsat kan benytte 
hallen, hvis man er under 50 deltagere – og under udfoldelse 
af idrætsaktiviteten skal man ikke benytte mundbind.
Det er af stor vigtighed, at vores unge medlemmer får mulig-
hed for at dyrke idrætten – og ikke mindst have det sociale 
samvær med kammeraterne.

Vigtigt med sammenhold
Det er ikke blevet mindre vigtigt. Smittekurven er stigende – 
og vi må stå sammen om at få knækket kurven. Jeg er sikker 
på, at hvis vi alle overholder de udstukne retningslinjer: Hold 

afstand – afsprit – brug mundbind, hvor det kræves – ja så 
skal det nok lykkes.

IDRÆTTEN I KØGE NORD
Det er med glæde, at jeg kan konstatere at der fra kommu-
nalt hold – i forbindelse med vedtagelsen af budgettet – er 
besluttet at tilføre midler til idrætten i Køge Nord. Dette 
med baggrund i, at der sker en stor udbygning af boliger i 
denne del af kommunen.  
Og i samme moment er det fremhævet, at man ser Køge 
Nord Sportscenter som en naturlig samarbejdspartner. Da 
Skensved-hallen er en integreret del af Centeret bliver det 
spændende at følge om det betyder en udvidelse af vores 
rammer.

Erling Larsen

LARSENS PLADS

Milas
Pizza Grill-Bar
Hovedgaden 20 · 4623 Ll. Skensved

TELEFON 56 16 80 42

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag
kl. 12.00 - 21.30
Lørdag - søndag

helligdage
kl. 12.00 - 21.30

UDBRINGNING 
I hele åbningstide.
Kørsel kun kr. 30,-

Milas-pizza.dk
Ring 30 322 722 • www.energiel.dk

Aut. el-installatør Jens V. Meyerdierks & Tim Hartmeyer

Hjørnegårdsvej 7, 4623 Ll.  Skensved •  info@energiel.dk
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Håndbold
Vi startede sæsonen 2020/2021 i midten 
af august efter den meget kaotiske afslut-
ning på sidste sæson, der som bekendt 
blev afbrudt i midten af marts grundet en 
meget omtalt virus. Turneringen var ikke 
det eneste det gik ud over, vi gik også glip 
af årets største begivenhed i klubben, 
nemlig vores gigantiske afslutningsfest, 
hvor vi normalt hylder vores mest ”hotte” 
medlemmer og samtidig får en ”enkelt” 
lille drink samt noget godt at spise.

En anden begivenhed der også røg i skrot-
kassen, var vores opstartsstævne ”Selskov 
Cup” der på grund af forsamlingsrestrikti-
oner blev aflyst, men bare det at få lov til 
at få en dejlig harpiksklistret bold i hæn-
derne igen, kan råde bod på meget og vi 
ser frem til at få klubben i fuldt vigør igen.

Herreholdet
I forbindelse med afslutningen af sid-
ste sæson stoppede vores træner Frank, 
og pludselig stod vi igen med problemet 
selvtræning. Efter en stor indsats fra vores 
nye bestyrelse, lykkedes det i tolvte time 
at finde en ny træner (faktisk trettende, 
da turneringen lige var påbegyndt) og vi 
er glade for at kunne præsentere Niklas 
som ny træner for herreholdene.
Vi har som konsekvens af det øgede antal 
spillere, valgt at deltage med 2 herre se-
rie 3 hold i den kommende turnering, og 
vores forventning er at Niklas lykkes med 
at spille det ene hold op i serie 2B efter 
jul og derefter bibeholde holdet i serie 2. 
Med hensyn til det andet hold, er tanken 
at gøre det så godt som muligt og hvis 

det også lykkes for dem at spille sig op i 
rækkerne, vil det bare bevise kvaliteten i 
Skensved Håndbold. 

Dameholdet
Damerne er i en lidt anden situation, da 
en del af spillerne har valgt at holde en 
håndboldpause, pleje skader og få børn, 
hvilket har begrænset truppen så de i år 
kun kan stille med et enkelt hold i tur-
neringen.
De har valgt at stille op i serie 4.
Vi håber alle at flere spillere er tilbage til 
næste sæson.

Både herrer og damer ser meget gerne 
flere medspillere (hvilket også giver bedre 
fester).

Træningstider i sæsonen er
Damer:  Tirsdag 18.30 til 20.15
Herrer: Tirsdag 20.15 til 22.00

Som set i ovenstående er nye spillere 
meget velkomne og alle vil garanteret få 
masser af spilletid.

Verner

Badminton
Så er vi kommet godt i gang med den nye 
sæson, både hos seniorer og hos de unge.
Alle onsdagsbaner er udlejet og torsdags 
”fællestræningen” er også kommet godt 
fra start. De Corona restriktioner Køge 
Nord Sports Center har lagt, giver ingen 
problemer med at spille badminton, så 
det er dejligt. Cafeteriaet har vi valgt ikke 
at åbne, da der kræves mundbind for at 

benytte det, det går helt sikkert ud over 
omsætningen og det sociale, men det må 
vi leve med i denne sæson.  Alle medlem-
mer er stort set også vendt tilbage og et 
par nye har tilmeldt sig fællestræningen, 
som foregår torsdag fra 19 til 21, men vi 
har altid plads til nye spillere, pt. er vi 
8-10 spillere til 3 baner hver gang, så der 
er stadig plads til dig, hvis du godt kunne 
tænke dig at spille badminton. Der deles 
hold efter hvor mange vi er og spiller 
den første time et sæt, så bytter vi rundt, 
så man får spillet med en ny makker 2-3 
gange. Efter kl. 20.00 vil der være mulighed 
får at spille flere sæt med samme makker. 
Ungdommen er også kommet i gang og her 
kunne vi også godt bruge flere spillere, pt. 
er her 8-10 spillere. Vores træner Ulrich, 
har fortalt at niveauet er blandet, her er 
helt fra nybegynder og så et par let øvet 
unge. Han starter træningen torsdag kl. 
17 med ca. 20 minutters opvarmning, så 
øves der baghånds server, derefter øves 
der grundslag og klire, så spilles der lidt 
mod hinanden og til sidst nedvarmes der 
og strækkes ud, træningen slutter om-
kring 18.30.

Bestyrelsen her endnu ikke besluttet, om 
der kan afholdes den traditionelle jule-
hygge i december grundet Covid19, men 
hvis der sker bedring i smittetallene, vil 
vi forsøge at stable noget på benene og 
der vil være opslag på tavlen i hallen, 
samt blive meldt ud via Facebook. Så hvis 
du endnu ikke det tilmeldt Facebook, så 
kan du gøre det på Facebook, søg efter 
”Skensved Badminton”.

Klubmesterskabet sidste sæson, blev 
aldrig afholdt, grundet den mærkelige 
situation, vi alle i Danmark var kommet i, 
pga. Covid19, så formanden har besluttet 
at klubmester fra sæson 2019 fortsat kan 
kalde sig klubmester, så derfor vil jeg lige 
nævne vores mestre igen. Dame single: 
Helle Döpping, Dame double: Nina Jensen 
og Helle Döpping, Herre double: Mark 
Limbrecht Nielsen og Peter Nielsen, Mix 
double: Nina Jensen og Henrik Leth. Der 
var ingen tilmelding til Herre single, så 
derfor ingen navn. Om vi kan spille me-
sterskab til næste år, kan kun tiden vise, 
men mon ikke der er kommet en vaccine, 
der kan sætte en stopper på Covid19 eller 
gøre den mere medgørlig.

På bestyrelsens vegne vil jeg ønske alle 
et godt efterår.

Peter Aller Tagenterprise har sponseret personlige drikkedunke til samtlige spillere i Skensved Håndbold.
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Bordtennis

Opstart af den nye sæson

Den nye sæson 2020/2021 startede i uge 
33 med træning i Skensved Hallen hver 
torsdag, for senere i september at rykke 
tilbage på skolen og de normale trænings-
dage mandag og onsdag. Nye forbedrede 
forhold er etableret på skolen. Ny be-
lysning i gymnastiksalen (1000 LUX med 
mulighed for regulering), samt ny lydtæt 
skydedør (til afløsning for den gamle sky-
dedør). Den lydtætte skydedør betyder, 
at skolen nu kan afholde møder i aulaen 
samtidig med, at der spilles bordtennis i 
gymnastiksalen; og dermed færre aflys-
ninger af bordtennistid i gymnastiksalen 
og god udnyttelse af lokalefaciliteterne 
på skolen. 

Nye medlemmer
Ved opstarten af den nye sæson, har 
bordtennisafdelingen indtil videre fået 
tilgang af fire nye spillere; to seniorspil-
lere  (Morten Halgren Sørensen og Jeppe 

Mangaard) og to ungdomsspillere (Karl 
Rose og Macus Cordes).
Morten har tidligere spillet i Haslev BTK 
Køge Bugt BTK, mens Jeppe tidligere har 
spillet i Gladsaxe BTK og i Triton Odense.

Mandagstræningen (19-10-20) er i fuld gang. Der trænes på skift, 8 spillere 
ad gangen; andre 8-10 spillere venter i aulaen.

Onsdagstræningen (60+). Her er der i den nye sæson også indlagt kaffe-
pause, nu med håndsprit, afstand og engangsservice

To nye ungdomsspillere Karl Rose, der er i gang med træning ved brug af Return Board, og Marcus 
Cordes.

To nye seniorspillere Morten Halgren Sørensen (tv.) og Jeppe Mangaard
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Ny struktur i Bordtennis-
holdturneringen

I forrige nummer af Kvartetten, blev det 
omtalt, at Dansk Bordtennis Union (DBTU) 
har skiftet navn og nu hedder Bordtennis 
Danmark (BTDK). Efterfølgende er Bord-
tennis-holdturneringen i hele Danmark 
blevet ændret. Lokalunionerne ØBTU, 
FBTU, m.fl.) er nedlagt og alle holdturne-
ringer er samlet under BTDK (Bordtennis 
Danmark)

Den danske holdturnering i bordtennis, 
består herefter af Danmarksturneringen 
(landsdækkende liga- og divisionsrækker), 

med at planlægge  og afholde Pointstæv-
ner. Pointstævner er den type stævner, 
der kunne være relevant for Skensveds  
ungdomsspillere. BTDK/DGI, der arran-
gerer stævner for de ældre spillere (60+), 
har på grund af Corona-smittefare været 
nødsaget til at aflyse flere 60+ stævner 
i dette efterår. Om det bliver muligt for 
Skensved IF Bordtennis i foråret 2021 at 
være vært ved det snart traditionsrige 
60+ doublestævne i Skensved-Hallen vil 
kun tiden vise.

BTDK Danmarks-
turneringen 2020/2021

Skensved IF Bordtennisafdeling har to 
hold med i BTDK Danmarksturneringen 
2020/2021: ét hold i Veteran 40 1. division 
og ét hold i Veteran 70 elite divisionen. 
I Veteran 40 1. divisions rækken, er der 
tre mand på holdet og i Veteran 70 elite 
divisions rækken er der to mand på holdet.
Spillertruppen til Skensveds hold i Veteran 
40 1. division er Ronnie Teining, Brian Gan-
zhorn, Dennis Oreskov, Michael Nyeng og 
Lars Tvermose. Holdleder: Brian Ganzhorn.
Spillertruppen til Skensveds hold i Veteran 
70 elite divisionen er Gunde Jensen, Harry 
Laursen og Roald Ganzhorn. Holdleder: 
Gunde Jensen.

Første runde for veteran divisionsholdene 

region Vest (regionale rækker i Jylland), 
region Midt (regionale rækker på Fyn), 
region Øst (regionale rækker på Sjælland 
og Lolland/Falster) og region Bornholm.

Skensved IF Bordtennis har hold med, i 
både Danmarksturneringen (Veteran 40 
1. division og Veteran 70 elite divisionen)  
og i region Øst (Østserien, serie 2, serie 
3 og serie 4).

Pointstævner og 60+ 
stævner

På grund af Corona-smittefare er BTDK 
Region Øst indtil videre tilbageholdende 

Stefanie H. Christensen. 9 sejre ud af 9 mulige i Østdanmarks-serien.

Fra hjemmekampen i Østdanmarks-serien mod Frederiksberg BTK 1; Skensveds Ronnie Teining (bagerst) i sin singlekamp mod Frederiksbergs 
Torsten Kindt. 
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er planlagt til den 7. november. I Veteran 
70 elitedivisionen skal Skensved spille tre 
kampe på Kildegårdsskolen Vest i Herlev, 
mens Skensved i Veteran 40 1. division skal 
spille to kampe i Mærk Næstved Hallen. 
Pr. 26/10 har regeringen fastsat et forsam-
lingsloft på 10 for voksne personer. Om 
kampene spilles som planlagt vides endnu 
ikke (pr. 25/10), men BTDK skriver på deres 
hjemmeside, at unionen vil strække sig 
langt for at holdturneringen kan afvikles.

Donation fra Nordea-fonden
Jørn Mogensen har til bordtennisafde-
lingen, søgt Nordea-fonden om støtte til 
indkøb af fire nye borde med tilbehør 
til erstatning for gamle slidte borde på 
Højelse skole og har kort før deadline til 
Kvartetten modtaget 31.968 kr.
I næste nummer af Kvartetten følger yder-
ligere orientering om dette projekt. 

BTDK Region Øst 
holdturnering 2020/2021 
Seniorer

Skensved IF Bordtennisafdeling har til-
meldt fire seniorhold til Region Øst hold-

turneringen 2020/2021:
Ét hold i østdanmarks-serien, et hold i 
serie 2,  ét hold i serie 3 og et hold i serie 4.
Spillerne på Skensveds seniorhold:

Østdanmarks-serien: Stefanie H. Christen-
sen*, Ronnie Teining, Anders Jensen, Brian 
Ganzhorn og John Haagensen. Holdleder: 
Roald Ganzhorn.
*Stefanie H. Christensen har kun mulighed 
for at deltage i nogle af Skensveds kampe, 
da hun har forlænget sin kontrakt med 
portugisiske ADC Ponta Do Pargo i den 
bedste portugisiske bordtennis-række.

Serie 2: Jørn Mogensen, Dennis Oreskov, 
Danny Larsen, Jess Riis Jensen, Henrik Møl-
gaard,  Roald Ganzhorn, Morten Halgren 
Sørensen og Jeppe Mangaard. Holdleder: 
Jess Riis Jensen.
Serie 3: Michael Ringner, Thomas Ensbye, 
Martin Hermansen, Jimmy Petursson, Gun-
de Jensen og Lars Ø Hansen. Holdleder: 
Thomas Ensbye.
Serie 4: Harry Laursen, Peder Olesen, Fred-
dy Madsen, Steen Klit Andersen, Peter We-
stergård og Benny Adreassen. Holdleder: 
Harry Laursen.. 

Fra hjemmekampen i serie 3 mod Næstved B.6; Skensveds Jimmy Petursson (th.) i sin singlekamp mod Næstveds Mathias Roslyng. 

Fra hjemmekampen i serie 2 mod Holbæk BTK 1; Skensveds Dennis Oreskov (th.) i sin singlekamp 
mod Holbæks Nete Knudsen.
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God start i turneringen
De fire Skensved-hold er kommet godt fra 
start og pr. 23-10-20 var status: 

Skensved 1 (Østdanmarks-serien)
Efter de tre første holdkampe er det ble-
vet til to sejre og et nederlag; så holdet 
er placeret på en flot 4. plads i rækken. 
Top 10: Stefanie H. Christensen er ube-
sejret (9 sejre af 9 mulige) og er placeret 
som nr. 1.

Skensved 2 (Serie 2)
Efter de to første holdkampe er det blevet 
til en sejr og et nederlag; så holdet er 
placeret midt i rækken. Top 10: Jess Riis 
Jensen er placeret som nr. 9.
Skensved 3 (Serie 3)

Efter de tre første holdkampe er det blevet 
til to sejre og et uafgjort resultat; så hol-
det er placeret på  en foreløbig 1. plads i 
rækken; rigtig flot. Top 10: Thomas Ensbye 
nr. 6, Jimmy Petursson, Martin Hermansen 
og Michael Ringner har vundet lige mange 
singler og er alle placeret som nr. 7.

Skensved 4 (Serie 4)
Efter de tre første holdkampe er det blevet 

ti personer m.m. reageret hurtigt og har 
haft mulighed for at kunne gennemføre 
meningsfyldte holdkampe forløb. Bord-
tennisafdelingen spiller så godt som hver 
uge, to hjemmekampe og to udekampe. 
Tidligere foregik hjemmekampene hver 
torsdag i en Skensvedhal delt med Bad-
mintonafdelingen. I den halve Skensved-
hal (Bordtennishalvdelen) har der til hold-
kampe, været 14 spillere + fire holdledere 

til en sejr, et uafgjort resultat og et neder-
lag; så holdet er placeret midt i rækken

Sidste nyt, bordtennis og 
Corona

Restriktioner og sejr
Skensved IF Bordtennis har med de nye 
Corona-restriktioner om øget brug af 
mundbind, forsamlingsforbud på flere end 

Fra hjemmekampen i serie 4 mod AF Sorø BTK 3; Skensveds Peder Olesen (th.) i sin singlekamp mod AF Sorøs Flemming Rydahl.

Fra holdkampen på Højelse skole i Østdanmarks-serien. Brian Ganzhorn (th.) i kamp mod Morten 
Tangaa-Andersen, Hvidovre Bordtennis 2. I baggrunden Anders Jensen (th.) i kamp mod Hvidovres 
Dennis Thomsen.
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samt tilskuere. For at efterkomme de nye 
restriktioner, spiller det ene Skensvedhold 
nu i Skensved-Hallens nye sidebygning, 
mens det andet Skensvedhold spiller på 
Højelse Skole. 
Skensveds debut den 29. oktober med de 
nye restriktioner gik over al forventning, 
både med hensyn til kampafvikling og 

med hensyn til resultat. 
Skensved 1 i Østdanmarks-serien mødte, 
på Højelse skole, rækkens nr. 3 Hvidov-
re Bordtennis 2 og vandt efter en meget 
spændende og jævnbyrdig kamp med 
8-6. De to hold bytter dermed place-
ring, så Skensved nu er nr. 3 i rækken. På 
Skensveds hold spillede Anders Jensen, 

Ronnie Teining, Brian Ganzhorn og John 
Haagensen. 
Skensved 3 i serie 3 mødte, i Skens-
ved-Hallens tilbygning, Næsted B. 7 og 
vandt en overbevisende sejr på 9-1 og 
indtager rækkens 1. plads. På Skensveds 
hold spillede Thomas Ensbye, Michael 
Ringener og Lars Ø Hansen. 

Dag og sted Tid For Henvendelse Træning/kamp

Mandag, Højelse skole 19.30 – 22.30 Senior 1, 2 Træning
18.00 – 19.30 Ungdom 2, 3

Onsdag, Højelse skole 19.00 – 22.00 60 + 2 Træning

Torsdag, Skensved-Hallen 19.00 – 22.30 Senior 1, 2 Turneringskampe og træning

Tider, sted, træning/kamp for Bordtennis; sæson 2020/2021

For yderligere information ret henvendelse til: 
1) Brian Ganzhorn, tlf. nr. 40443166, e-mail: brianganzhorn@hotmail.com
2) Gunde Jensen, tlf. nr. 21941772, e-mail: gundeej@hotmail.com
3) John Haagensen, tlf. nr. 22244380, e-mail: jbh.el-service@mail.dk

Fra holdkampen i Skensved-Hallens nye tilbygning i serie 3. Thomas Ensbye (tv.) i kamp mod Katcha Engel Petersen. Næstved B. 7..
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Skensved 1 (Østdanmarks-serien)
Tid Hjemmehold Udehold
to 08-10-2020 19:30 Skensved 1 Frederiksberg BTK 1
to 29-10-2020 19:30 Skensved 1 Hvidovre Bordtennis 2
to 05-11-2020 19:30 Skensved 1 AC Smask 1
to 26-11-2020 19:30 Skensved 1 Greve 2
to 10-12-2020 19:30 Skensved 1 Virum 3
to 07-01-2021 19:30 Skensved 1 Københavns BTK 1
to 21-01-2021 19:30 Skensved 1 Kvik Næstved 1
to 25-02-2021 19:30 Skensved 1 Amager 4
to 11-03-2021 19:30 Skensved 1 Næstved B. 3

Skensved 2 (Serie 2)
Tid Hjemmehold Udehold
to 22-10-2020 19:30 Skensved 2 Holbæk BTK 1
to 19-11-2020 19:30 Skensved 2 Raklev G&I 1
to 03-12-2020 19:30 Skensved 2 Ejby BTK 1
to 14-01-2021 19:30 Skensved 2 Reerslev 1
to 28-01-2021 19:30 Skensved 2 Karlslunde 1
to 04-02-2021 19:30 Skensved 2 Roskilde 6
to 04-03-2020 19:30 Skensved 2 Fårevejle 1
to 18-03-2020 19:30 Skensved 2 Lejre 1

Skensved 3 (Serie 3)
Tid Hjemmehold Udehold
to 08-10-2020 19:30 Skensved 3 Næstved B. 6
to 29-10-2020 19:30 Skensved 3 Næstved B. 7
to 05-11-2020 19:30 Skensved 3 Kvik Næstved 6
to 26-11-2020 19:30 Skensved 3 Roskilde 7
to 07-01-2021 19:30 Skensved 3 Slagelse 3
to 21-01-2021 19:30 Skensved 3 Kvik Næstved 5
to 25-02-2021 19:30 Skensved 3 Frem Sakskøbing 1
to 11-03-2021 19:30 Skensved 3 Ejby BTK 2

Skensved 4 (Serie 4)
Tid Hjemmehold Udehold
to 01-10-2020 19:30 Skensved 4 AF Sorø BTK 3
to 22-10-2020 19:30 Skensved 4 Greve 7
to 19-11-2020 19:30 Skensved 4 Karlslunde 3
to 03-12-2020 19:30 Skensved 4 Næstved B. 9
to 14-01-2021 19:30 Skensved 4 Trelleborg 3
to 28-01-2021 19:30 Skensved 4 Næstved B. 10
to 04-02-2021 19:30 Skensved 4 Roskilde 8
to 04-03-2021 19:30 Skensved 4 Næstved B. 8
to 18-03-2021 19:30 Skensved 4 Haslev 2

Hjemmekampe i Skensved-hallen

Hver torsdag fra kl. 19.30  er der planlagt Bordtennis hjemmekampe i Skensved-hallen; ofte to på samme tid. Med et for-
samlingsloft på 10 voksne personer, kan der max. spilles en holdkamp af gangen i hallen; kamp nr. 2 kan så evt. spilles på 
Højelse skole eller andet sted lokalt.
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Tøj/Sponsor projekt

Skensved IF Bordtennisafdeling har som 
optakt til den nye sæson 2020/2021, 
etableret et sponsor/tøj projekt, med 
det formål at få nyt og ens spilletøj og 
forbedrede muligheder for at inddra-
ge trænerkapaciteter i klubtræningen. 
Sponsering ved arrangementer er også 
indeholdt i projektet.

Stor tak til vore sponsorer

A. JBH El service (Aut. El-installatør & elek-
triker, Tureby)

B. Bøgeskov Rengøring (Rengøring til pri-
vate og erhverv, Tureby)

C. Tiger Tours (Rejsearrangør, Køge, spe-
ciale: Øst -og Centraleuropa)

D. Milas Pizza & Grill (Ll. Skensved)
E. Sparekassen Kronjylland (Køge afdeling)
F. Engangs.dk (Handels-og rådgivningsfir-

ma vedr. værnemidler)
G. Estate Køge (Ejendomsmægler, Mads 

Eilertsen)
H. MR Planteservice (Anlægsgartner, Køge)
I. Dupong Bar (Bordtennisbar; København)
J. Dagli'Brugsen  (Brugsen i Ll. Skensved)
K. Højelse Vinkælder & Selskabslokale

Den nye kampbluse er rød ligesom den 
forrige. På ”ryggen” er der påtrykt ”Skens-
ved IF” og sponsornavne.

Skensved hallen

Nyt fra Køge Nord 
Sport Center

Masser af 
vedligeholdelsesarbejde i 
Skensved hallen

Vores allesammens hverdag har igennem 
mere end et halvt år, været ramt af Co-
vid-19. Blandt andet var faciliteterne en 
overgang lukket ned, for at foreningerne 
kunne bruge dem. Dog har nedlukningen 
af faciliteterne, givet gode muligheder 
for at lave endnu mere vedligehold på 
faciliteterne i Skensved, end der ellers i 
første omgang var planlagt.
I hallen har fokus været på udskiftning 
og vedligehold, som kan give økonomiske 
besparelser, øget komfort for kunderne 
og en mere grøn profil.

Lys i hallen er blevet skiftet til LED arma-
turer. Alle toiletter har vi udskiftet, så de 
nu er 2 skylds toiletter og står ikke mere 
og løber, og så har vi skiftet alle hånd-
vask‐armaturer, så de nu er berøringsfrie. 
Derudover kan det tilføjes at facaderne og 
tag udendørs er blevet rengjort for alger.
Sidst men ikke mindst, er der i januar 

måned blev opsat nyt musikanlæg i hallen. 

I selskabslokalet er flere lokaler blevet 
malet, samtidig med at der også er inve-
steret i nye tallerkener, glas, kopper, kan-
der osv. Så nu, er det veludstyret køkken 
med service til 50 personer. Der er også 
opgraderet til 2 køleskabe og 1 fryseskab.
Derudover er der i alle bygninger blevet 
skiftet til 2 skylds toilettet og nye berø-
ringsfrie blandingsbatterier.

Hvis ikke det bliver alt for meget vinter, 
vil flisebelægningen foran de 3 bygninger 
blive fjernet og herefter rettet op med ny 
flisebelægning. Ellers vil arbejdet blive 
lavet til foråret.
Heldigvis er faciliteterne nu igen åbne, dog 
med en masse restriktioner, så kunderne 
kan få glæde af det vedligeholdelsesar-
bejde, der er lavet.

 Jim Rasmussen
Centerleder

Besøg vores 
hjemmeside

www.skensvedif.dk
Nyheder fra  

Skensved Idrætsforening

Badminton
Bordtennis

Fitness
Floorball
Fodbold

Gymnastik
Håndbold

Deadline
For indlevering til 
Kvartetten nr. 1 er 

den søndag den 31. maj 2021. 

Indlæg og fotos sendes som 
vedhæftede filer til redaktøren.

På forhånd tak.

Skensved IF
JBH EL service

Bøgeskov Rengøring
Tiger Tours

Milas Pizza & Grill
Sparekassen Kronjylland

Engangs.dk
Estate Køge

MR Planteservice 
Dupong Bar
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Loppemarked

Køge Nord Loppemarked er 
udskudt

På grund af Corona var det ikke muligt at 
afholde 50 års jubilæums – loppemarke-
det (Køge Nord Loppemarkedet) lørdag 
den 31.oktober/søndag 1. november 2020. 
Arrangementet udskydes til foråret 2021.
Det vil fortsat være et stort indendørs 
loppemarked på Skolevej 7 i Ølsemagle, 

hvor Idrætsafdelingernes fælles boder 
kombineres med private stadepladser. Fra 
Idrætsafdelingernes  fælles boder sælges 
de effekter, der er blevet indsamlet igen-
nem hele 2020 og begyndelsen af 2021. 

Overskuddet fra indgang, leje af stade-
pladserne samt salget af de indsamlede 
effekter går ubeskåret til lokalsporten.

Vi fortsætter afhentning af loppeeffekter 
i Ølsemagle, Køge, Skensved, Ejby, Herføl-
ge, Bjæverskov og Solrød. RING til os på 

telefonnummer 30300631 eller send MAIL 
til piabt@privat.dk. Ved afhentning følger 
vi de gældende CORONA-forbehold; det 
anbefales, at loppeeffekterne anbringes 
udendørs, evt. i carport inden afhentning. 
Vi indsamler møbler, glas, bøger, nips, 
malerier, køkkengrej mm. Vi tager ikke 
imod, EDB, hårde hvidevarer, dæk, tæpper, 
leksika, VHS, billedrørsfjernsyn, klaverer 
og elorgler. 

Loppeudvalget 

Jersie Autolakering
Hjørnegårdsvej 11

4623 Lille Skensved
Telefon: 56 16 95 13

 Revisionsfirmaet 

Lyngvej 46  
4600 Køge  
Mobil: 2096 6978  
Telefon: 5616 7711  
E-mail: info@revidanica.dk  
Web: www.revidanica.dk  

Kim Thorsø 
Revisor  FSR - Danske 

revisorer 

50 års jubilæums-loppemarkedet i Køge Nord  skulle være løbet af stabelen den 31. oktober og 1. november 2020 men nu udskydes det til april/maj 
2021. Her ses et stemningsbillede fra et tidligere loppemarked.
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Køge Nord Loppemarked 
50 års jubilæum 

Lørdag/søndag i april/maj 2021 
Dato fastsættes/oplyses senere 

Køge Nord Loppemarked, er et stort indendørs loppemarked, som afvikles af 
Idrætsafdelinger i Rishøj og Skensved og kombinerer private stadepladser 

med idrætsafdelingernes egne boder, hvorfra vi sælger de mange effekter, der 
løbende er blevet doneret.

 Adressen er: Køge Nord Sport Center, Skolevej 7, 4600 Køge - 5 min. fra 
Køge Nord St.

Indgangen koster 20 kr. og gælder for begge dage.

Overskuddet fra indgangen, lejen af stadepladserne, samt salget af de ind-
samlede effekter, går ubeskåret til lokalsporten. 

Leje af private stadepladser til salg af egne effekter. 

Der bliver igen i år mulighed for at leje en stadeplads på ca. 3 x 3 m, hvorfra I 
kan sælge jeres egne effekter. Stadepladsen er inkl. et bord, som du selv skal 

sørge for, at sætte op.

Prisen for stadepladsen er 300 kr. for en dag og 500 kr. 
for begge dage.

 Alle stadepladserne er placeret indendørs og der er adgang til både toiletter 
og cafeteria.

  For mere information om loppemarkedet, besøg facebooksiden - Køge Nord 
Loppemarked. 

Loppeudvalget
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FORRETNINGSUDVALG
Formand: Erling Larsen, Stubmarken 2, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 40208895. E-mail: alarsen@privat.dk
Kasserer: Kim Thorsø, Lyngvej 4, 4600 Køge. Tlf. 2096 6978. E-mail: info@revidanica.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: 26139759. E-mail: peter.peternielsen@outlook.dk
Kasserer: Cindy Toft, Ahornvej 9, 4623 Ll. Skensved. Tlf: 40373681. E-mail: belfigore@hotmail.com

BORDTENNIS
Formand: Brian Ganzhorn, Ringtoften 22, 3. th., 2400 København NV. Tlf. 40443166. E-mail: brianganzhorn@hotmail.com
Næstformand: Gunde Jensen, Agerlandet 4, 4623 Lille Skensved. Tlf. 21941772. E-mail: gundeej@hotmail.com 
Kasserer: Jørn Mogensen, Sønderhegnet 35, 4600 Køge. E-mail joern.mogensen@mail.tele.dk

FITNESS
Formand: Thomas Frandsen, e-mail: thomas@skensvedfitness.dk
Kasserer: Thomas Frandsen, e-mail: thomas@skensvedfitness.dk

FODBOLD
Formand: Preben Rasmussen, Knudsvej 9, 4623 Lille Skensved. E-mail: preb.rasmus@gmail.com
Kasserer: Christoffer Lykbak, Plantagevej 1, 4623 Lille Skensved. E-mail: lykbak@gmail.com

GYMNASTIK
Formand: Tina Meyerdierks, Ringmarken 20, 4623 Ll. Skensved. E-mail: tina.meyerdierks@gmail.com
Kasserer: Henriette Nørtoft Jørgensen, Rugbjergvej 5 A, 4623 Lille Skensved. Tlf. 30692491. E-mail: gym.henriette@gmail.com

HÅNDBOLD
Formand: Jane Funch, Østergade 12, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 28631960. E-mail: janefunch57@gmail.com.
Kasserer: Berit Roholte, Gårdtoften 1, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 61669181. Mobil 61689181. E-mail: djangohund@gmail.com

FLOORBALL
Formand: Morten Christiansen, Plantagevej 3, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 53346607. E-mail: makz@outlook.dk
Kasserer: Frank Svarre, Krohaven 5, 4623 Ll. Skensved. Tlf. 56167474. Mobil 20853416

SKENSVEDHALLEN
Kontakt Køge Nord Sport Center, hovednummer 20 83 66 60

MEDLEMSBLADET KVARTETTEN
Redaktør: Melissa van Hauen, Hovmarken 18, 4623 Lille Skensved. Tlf. 60634611. E-mail: melissavanhauen@hotmail.com
Layout: Thomas Schrøder, Halldór Laxness Vej 4, 1. th, 2300 København S. Tlf. 23258764. E-mail: info@shrink-ink.dk
Tryk: JT-Gruppen, Greve

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

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

SKENSVED IDRÆTSFORENINGS REPRÆSENTANT I RISHØJ IC’S BESTYRELSE:
Martin S. Kristiansen, e-mail: martin@skenvedfitness.dk

SKENSVED IDRÆTSFORENING
Kontaktpersoner
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Tel: +45 2325 8764
info@shrink-ink.dk

shrink-ink.dk

Web og wordpress, billeder og (3d) illustration

FLAG OG FLAGSTÆNGER
UDLEJES

RISHØJHALLENS VENNER
TLF 20 83 66 60

Rishøjhallens Kontor

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

Lørdag  9-13 
Mandag lukket

ved Peter Larsen

Lyngvej 56 - 4600 Køge . Telefon 56 82 13 08

ÅBEN ALLE DAGE 05.00 - 22-00 • skensvedfitness.dk/

Tandlægerne i 
Lille Skensved

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

www.skensvedtand.com

Unionsvej 4
4600 Køge
Telefon 56 30 36 00
Telefax 56 30 36 01


