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Kunne du tænke dig at være frivillig?  
Skensved Gymnastik mangler instruktører, 
hjælpere og forældrehjælpere - se mere 
på side 5.
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Kvartetten 
Her i Kvartetten er det vores formål, at give dig et hurtigt overblik over, hvad der er sket i vores idrætsforenings afdelinger det 
sidste halve års tid og hvad man forventer af den kommende sæson. Af naturlige årsager, har der ikke været mange aktiviteter 
men vi har stadig formået at få samlet lidt nyt information sammen, og i dette nummer, kan du blandt andet læse om en masse 
kampe som vores egen bordtennisafdeling har spillet det sidste halve år og hvornår der er opstart for sæsonen 2021/2022. 
Køge Nord Sport Centers bestyrelse, melder også ud med en masse spændende nyt i denne udgave af Kvartetten. Foruden in-
formation om den nye bestyrelse, kan du læse om udviklingsmulighederne for aktiviteter i Køge Nord Skovby såsom Crossfit og 
yoga – spændende! Desuden er der stor mangel på instruktører til diverse gymnastikhold, så hvis du har kendskab til gymnastik 
og tidligere har været instruktør eller hjælper og godt kunne tænke dig at hjælpe til med frivillige kræfter, så læs mere om mu-
lighederne for at hjælpe din lokale gymnastik på side 5.   

Hjemmesiden
Har du lyst til at læse lidt mere i foreningen og hvad de enkelte afdelinger har at byde på, så kan jeg anbefale dig at gå på vores 
hjemmeside www.skensvedif.dk, hvor du kan finde informationer om hold, kontingenter, træningstider, bestyrelser, vedtægter, 
kontaktinformationer mv.

Rigtig god læselyst.

Melissa van Hauen
Redaktør

LEDER 

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

Mindeord over Gurli Petersen
Torsdag den 15. april blev Gurli bisat fra Højelse kirke.
Gurli var et af Skensved Idrætsforenings æresmedlemmer. Gennem mange år var Gurli træner for flere hold i gymnastikaf-
delingen og gjorde en fantastisk indsats - for voksenholdene og ikke mindst for pensionistholdet.
Men det var ikke nok for Gurli. I mange år var Gurli formand for gymnastikafdelingen og var i den grad med til at lægge 
grundstenen til den velfungerende afdeling vi har i dag.
Glemmes skal heller ikke den store indsats som Gurli og hendes store familie gjorde I forbindelse med afholdelse af lop-
pemarkedet.

Vi er dig megen tak skyldig.
Æret være dit minde.

Erling
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VI ER SÅ KLAR
Alt - i og omkring Skensved stadion har været lukket ned på 
grund af covid 19 – med det til følge, at vi ikke har kunnet 
dyrke den idræt, som vi alle holder så meget af.

Vi har alle i det forløbne år siddet derhjemme, børnene har 
lavet skolearbejde ved skærmen, forældrene har arbejdet 
hjemmefra – også med skærmarbejde til følge.
Da man ikke har kunnet benytte faciliteterne på Skensved 
stadion har nogen valgt at melde sig ud af foreningen.
Dem skal vi have tilbage. For det er måske nu endnu vigtigere 
end tidligere set – at vi kommer ud hjemmefra for at være 
sammen med andre. Væk fra den isolation vi har været i.

Så derfor
Kom til en af vores afdelinger og deltag i det fællesskab som 
er så vigtigt i vores lokalsamfund.

NY KOMMUNEPLAN
Jeg har fra denne plads, fra tid til anden, kommenteret emner 
som jeg synes har vital betydning for vores idrætsforening 
– og vores dejlige lokalsamfund i øvrigt.

Der arbejdes nu med en ny kommuneplan der skal afløse 
planen fra 2017.

Jeg håber at denne plan vil indeholde en boligudbygning i 
Lille Skensved, der vil omkranse Skensved stadion – i retning 
mod Højelse. Selvfølgelig ikke helt til Højelse. Højelse skal 
stadigvæk have sit præg af landsby.

Det er af afgørende betydning for skole, daginstitution, 
forretninger og idrætsforening at der sker denne udbygning.

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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Gymnastik

Skensved 
Gymnastik mangler 
instruktører, 
hjælpere samt 
forældrehjælpere 
til sæson 2021/2022 
(Slut august til og med marts)

Far, Mor & Barn, 
Minigym, Juniorgym samt 
Seniorholdet 

Far, Mor & Barn Instruktør søges, mandage 
fra 16-17 (opsætning af bane kan ske ½ 
time før).

Gerne en med erfaring eller kendskab til 
børnegymnastik, stimulering mv. dette er 
naturligvis et ønske, men ikke et krav. Det 
kan også være at du har gået til gymnastik 
med dit barn/børn i nogle år og derved 
har godt kendskab til gymnastikverdenen. 
Vores erfaring siger at der er brug for en 
instruktør med fuld fokus på gymnaster og 
forælder, derfor er det vores største ønske 
at instruktøren ikke selv har barn/børn 
med på holdet, men finder vi den rette vil 
dette ikke have afgørende betydning for 
vores valg. Du vil modtage rette uddan-
nelse/kursus. Én forældrehjælper søges, 
til at hjælpe med opsættelse af bane, vise 
øvelser mv. Som forældrehjælper har du 

selv et barn med på holdet. 
Minigym medinstruktør søges, mandage 
fra 17-18 (Nogle af redskaberne vil være 
fremme fra holdet før). Børn i alderen ca. 
3-4 år, uden forældre. Hvis der ikke der 
er nok gymnaster til holdet, vil vi over-
veje om holdet kan tages af én voksen 
instruktør samt hjælpere. Vi søger en 
instruktør med erfaring eller kendskab 
til børnegymnastik. Du kan have været 
instruktør, hjælper, forældrehjælper eller 
lignende på gymnastikhold tidligere – det 
har ikke afgørende betydning for vores 
valg af instruktør. Du skal dog være klar 
på at tage holdet alene såfremt vi ikke har 
tilstrækkeligt antal gymnaster til holdet. 
Du vil modtage rette uddannelse/kursus. 
To forældrehjælpere søges, til at hjælpe 
med opsættelse af bane, vise øvelser, 
hjælpe alle børnene med at komme i gang 
/ være med mv. Som forældrehjælper har 
du selv et barn med på holdet. 

Juniorgym instruktør søges, torsdage fra 
15.30-17 (opsætning af bane kan ske ½ 
time før). 

Vi søger en instruktør der har erfaring med 
gymnastik og har været enten instruktør, 
medinstruktør tidligere og meget gerne 
selv har dyrket/dyrker gymnastik. Dette 
hold er for de lidt større børn, ca. 8-14 
årige. De kommer direkte fra SFO/skole 
til gymnastik. På dette hold trænes både 
rytme og spring. Som gymnasterne bliver 
dygtigere og mere sikre i det de laver, 
øves der i springdelen grundspring; så-
som håndstand, vejrmølle samt afsæt og 
opspring. Sidenhen prøves der kræfter 

med kraftspring, flik-flak, hoftebøjet- og 
strakt salto. Vi sætter sammenhold rigtig 
højt, derfor skal der både være plads til 
den seriøse træning samt de sjove op-
varmningslege mv. Der er en instruktør på 
dette hold, sammen med et par hjælpere. 
Du vil modtage rette uddannelse/kursus.
 
Senior instruktør søges, onsdage fra 9-10 
(og kaffe fra 10-11).

Vi søger en instruktør til vores seniorhold. 
Vi har haft holdet igennem mange år og 
her efterspørges en instruktør med fo-
kus på og kendskab til ”god gammeldags 
gymnastik”. Der er ca. mellem 30-35 delta-
gende seniorer på holdet. Hvis det lyder 
som noget for dig, ser vi frem til at høre 
fra dig. Det er et krav at du selv har dyrket 
gymnastik eller har været instruktør for 
lignende hold tidligere. Du vil modtage 
rette uddannelse/kursus.

Hjælpere søges, hvis du er mellem 13-18 
år og har gymnastik erfaring og har lyst til 
at hjælpe en gang om ugen på et af vores 
børnehold, søger vi hjælpere. Vores bør-
nehold ligger mandag, tirsdag og torsdag. 

Hvis du er interesseret i at være en del af 
Skensved Gymnastiks instruktør/hjælper 
team så skriv lidt om dig selv og send din 
mail til os. Hvis du har spørgsmål, er du 
velkommen til at ringe eller skrive. Ring 
helst gerne efter 16 på hverdage.

Ring til os for mere info:
Tina Meyerdierks
tlf.: 60889361 
mail: info@skensvedgymnastik.dk

Vi synes det er rigtig svært at finde frivil-
lige til vores hold og vil derfor gerne have 
jeres hjælp til at sprede vores budskab om 
manglende instruktører. Går du eller dit 
barn på nogle af vores hold og er I glade 
for det – så tænk over om det kunne være 
noget for dig at være instruktør. 

Vi mangler i år rigtig mange instruktører, 
hvis ikke vi finder instruktører til alle hold, 
ser vi os desværre nødsaget til at lukke 
nogle hold eller sammenlægge hold. Vi vil 
helst ikke sammenlægge hold, da dette 
giver store hold med stor alders adspre-
delse og dermed mindre tid til fordybelse 
for den enkelte gymnast. 

Maj show 2021. Pigerne på vore begynder hold i Rope Skipping konkurrence.
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Hvis ikke du kender 
os, så er der her 
lidt om Skensved 
Gymnastik

Vi er en gammel gymnastikforening som 
består af frivillige instruktører og besty-
relse samt hjælpere og forældrehjælpere. 
Vi havde i november 2020, 120 års jubi-
læum, så vi har været i gang en del år. 
Vi har mange forskellige børnehold og 
voksenhold, heri blandt Rope Skipping 
Konkurrence, Crossdance, Sund i egen 
krop, Complete Workout, Herrehold, Se-
niorhold og børnegymnastik i alderen 
1-14 år fordelt på 4 hold. Vi værner om 
traditionerne og holder fastelavn i sam-
arbejde med vores Dagli’ Brugs, vi holder 
Juleafslutning for vores børnehold og 
opvisning som afslutning på sæsonen. Vi 
har tit sommergymnastik for både børn 
og voksne.

Bestyrelsen består pt. Af følgende:
Tina Meyerdierks – Formand
Louise Omann – Næstformand
Anja Lemming, Josefine Brendes & Maria 
Jacobsen – Bestyrelsesmedlemmer
Henriette Jørgensen – Kasser
Casper Bollerslev – Suppleant

Vi har ligesom alle andre foreninger kæm-
pet os igennem corona og glæder os nu 
bare til at vi kan slå dørene op til en ny 
sæson i slut august. Hold derfor øje med 
vores facebookside samt hjemmeside med 
mulighed for tilmelding. Der vil ligesom 
sidste år, blive åbnet op for at medlem-
mer fra forrige sæson, får mulighed for 
tilmelding før alle andre. 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle 
sammen igen til den nye sæson.

Bordtennis

Genopstart og 
sommerbordtennis
Bordtennis blev genopstartet i maj måned. 
I starten på Højelse skole mandage, ons-
dage og torsdage frem til og med den 17. 
juni. Herefter trænes der én gang om ugen 
(mandag) i Skensved Hallen, tilbygningen 
med opstart mandag den 21, juni; kl. 18.00 
– 19.30 for ungdom og kl. 19.30 – 22.30 for 
seniorer / 60 +.
For yderligere information, kontakt: Brian 
Ganzhorn på mobil nr. 40443166 eller Gun-
de Jensen på mobil nr. 21941772.

BTDK Danmarks 
turneringen 
2020/2021
Skensved IF Bordtennisafdeling havde 
tilmeldt to hold til BTDK Danmarkstur-
neringen 2020/2021: ét hold i Veteran 40 
1. division og ét hold i Veteran 70 elite 
divisionen. Ingen af Skensveds hold nå-
ede at komme i kamp før Corona lukkede 
turneringen. Kun holdene i superligaen 
(Bordtennisligaen) fik tilladelse til at spil-
le, og her er Skensved jo ikke repræsen-
teret. I Portugal, hvor  Skensveds Stefanie 
Christensen spiller i superligaen, var coro-
na nedlukningen mere omfattende end 

Bagerst fra venstre : Liva, Maja, Josefine og Iben. Forrest fra venstre : Mikkeline, Ea-Maivi og Frida

Billede. Bordtennistræning på Højelse skole onsdag den 26. maj 2021.
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i Danmark; Superligaen i Portugal blev 
slet ikke afviklet. Det eneste bordtennis 
Stefanie nåede her i foråret, var deltagel-
se i et internationalt stævne i Qatar (se 
særskilt artikel).

Bordtennis-opstart 
til sæson 2021/2022

Den nye sæson starter 
mandag den 9. august på 
Højelse skole.

Træningstider:
Mandage*:  kl. 18.00 – 19.30 : ungdom
 kl. 19.30 – 22.30 : senior/ 60 +
Onsdage:  kl. 19.00  - 22.30 : senior/ 60 +
Torsdage': kl. 19.00   - 22.30: senior/60 +

*Træning den 23. august er aflyst; træningen 
flyttes til onsdag den 25. august med trænings-
start for ungdom kl. 18.00- 19.30
' pr. torsdag den 16. september flyttes denne 
træningstid for seniorer til Skensved Hallen 
(pga. turneringsopstart omkring den 1. oktober).

For yderligere information ret henven-
delse til:
Brian Ganzhorn, tlf. 40443166; e-mail: bri-
anganzhorn@hotmail.com
Gunde Jensen, tlf. 21941772; e-mail: gun-
deej@hotmail.com

Juleturnering  - 
Årets sidste 
bordtennisaktivitet 
i 2020 i Skensved

Corona-situationen i december betød, at 
Skensved IF Bordtennis var nødsaget til 

sidder.
Damesingle, kvalifikation, 2. run-
de, mandag den 1. marts kl. 11.20 
Satsuki Odo, Japan (nr. 103 på vr.) - Ste-
fanie H. Christensen, Danmark (nr. 235 
på vr.), 3-0 (11-4, 11-6, 11-5).

Stefanie nåede ikke videre til hovedturne-
ringen, men flot bare at være kvalificeret 
til deltagelse.

Bordtennis Region 
Øst holdturneringen 
2020/2021

Corona ramt – 2. halvdel 
af turneringen blev ikke 
spillet
Skensved IF Bordtennisafdeling havde 
tilmeldt fire senior-hold til  Region Øst 
holdturneringen 2020/2021:
Ét hold i østdanmarks-serien, ét hold i 
serie 2,  ét hold i serie 3 og ét hold i serie 4.
Som det var tilfældet med så meget andet 
sport, blev også bordtennisturneringen 
”ramt” af Corona. Efter udsættelse af man-
ge kampe og forlængelser af turnerings-
sæsonen, meddelte BTDK den 1/3-2021: 
”Sæsonen er definitivt slut i alle rækker. 
Der vil ikke ske op og nedrykning i denne 
sæson. Der arbejdes med to scenarier for 
den kommende sæson: 1) Fri tilmelding 
i alle rækker, med en vis tilpasning af 
rækker og turneringsstruktur eller 2) Alle 
hold starter i samme række som i denne 
sæson.”

midlertidigt at holde en pause fra bord-
tennis-spillet. Inden nedlukningen nåede 
man dog lige at få afholdt en juleturnering 
for ungdom. For seniorerne blev man nød 
til at aflyse juleturneringen. 

Ved Juleturneringen for ungdom blev der 
dystet i single, boldkontrol, double med 
tildelt veteran doublemakker efter lod-
trækning og ”rundt om bordet”. Vinder 
blev Karl Rose foran Marcus Cordes.

Skensved islæt 
ved internationalt 
stævne i Doha, 
Qatar
Skensveds danske mester i damesingle 
deltog sammen med den danske mester 
i herresingle Anders Lind ved WTT Middle 
East Hub -WTT Contender i Doha, Qatar, 
fra den 28. februar – den 6. marts 2021. 
Begge spillere startede i kvalifikations-
turneringen.
Damesingle, kvalifikation, 1. runde 
Stefanie H. Christensen, Danmark over-

Stefanie i kamp i Doha, Qatar.

Sponsorer for Bordtennis sæson 2021/2022
Tøjsponsorer:
JBH EL service

Bøgeskov Rengøring
Tiger Tours

Milas Pizza & Grill
Sparekassen Kronjylland

Engangs.dk
Estate Køge

MR Planteservice
Dupong Bar

Sponsorer ved specielle arrangementer:
Dagli'Brugsen, Lille Skensved

Højelse Vinkælder & Selskabslokale

Fra præmieoverrækkelsen ved juleturneringen 
for ungdom.  Nr. 1 Karl Rose (tv) og nr. 2  Marcus 
Cordes.
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Med BTDKs udmelding blev slutstillingen for Skensved i de respektive rækker som følger: 

Skensved 1 i Østdanmarksserien blev nr. 4 

De spillede kampe og slutstilling:
Skensved 1 nåede at spille 6 holdkampe. Det blev til 3 sejre og 3 nederlag; et pænt resultat.
To Skensvedspillere blev placeret på Top 10:
Stefanie H. Chistensen  blev nr. 9 (9 sejre ud af 9 mulige), Ronnie Teining blev nr. 10 (9 sejre ud af 15 mulige)
Holdet: Stefanie H. Christensen*, Ronnie Teining, Anders Jensen, Brian Ganzhorn og John Haagensen. Holdleder: Roald Ganzhorn.
*Stefanie H. Christensen havde 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.

Skensved 2 i serie 2 blev nr. 5 

De spillede kampe og slutstilling:
Skensved 2 nåde at spille alle kampe i første halvdel af turneringen; også med et pænt resultat.
To Skensvedspillere blev placeret på Top 10:
Henrik Mølgaard blev nr. 6 (14 sejre ud af 18 mulige), Jess Riis Jensen blev nr. 10 (11 sejre ud af 18 mulige)
Holdet: Jørn Mogensen, Dennis Oreskov, Danny Larsen, Jess Riis Jensen, Henrik Mølgaard,  Roald Ganzhorn og Morten Halgren 
Sørensen. Holdleder: Jess Riis Jensen.

Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point

1 Virum 3 6 5 1 0 53-31 11

2 Frederiksberg BTK 1 6 4 1 1 46-38 9

3 Kvik Næstved 1 6 4 0 2 47-37 8

4 Skensved 1 6 3 0 3 41-43 6

5 Hvidovre Bordtennis 2 6 3 0 3 48-36 6

6 Næstved B. 3 6 2 1 3 42-42 5

7 Københavns BTK 1 6 1 2 3 40-44 4

8 AC Smask 1 3 1 0 2 14-28 2

9 Amager 4 6 1 0 5 31-53 2

10 Greve 2 3 0 1 2 16-26 1

Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point

1 Fårevejle 1 7 6 1 0 64-34 13

2 Lejre 1 7 4 2 1 61-37 10

3 Ejby BTK 1 6 3 2 1 47-37 8

4 Holbæk BTK 1 7 4 0 3 58-40 8

5 Skensved 2 7 3 1 3 54-44 7

6 Karlslunde 1 6 2 0 4 38-46 4

7 Reerslev 1 6 1 0 5 18-66 2

8 Roskilde 6 6 0 0 6 24-60 0

Raklev G&I 1 Holdet trukket

Vakant 4 Holdet trukket
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Skensved 3 i serie 3 blev nr. 1
De spillede kampe og slutstilling:

Det lykkedes for Skensved 3 at få afviklet alle kampe i første halvdel af turneringen og med et så godt resultat, at holdet som 
ubesejret sluttede på førstepladsen.
Tre Skensvedspillere blev placeret på Top 10:
Thomas Ensbye  blev nr. 1 (17 sejre ud af 18 mulige), Michael Ringner blev nr. 5 (14 sejre ud af 18 mulige), Jimmy Petursson blev nr. 
7 (12 sejre ud af 15 mulige).
Holdet: Michael Ringner, Thomas Ensbye, Martin Hermansen, Jimmy Petursson, Gunde Jensen, Jeppe Mangaard og Lars Ø Hansen. 
Holdleder: Thomas Ensbye. 

Skensved 4 i serie 4 blev nr. 5

De spillede kampe og slutstilling:
Skensved 4 nåede at spille 7 kampe ud af 9 i første halvdel af turneringen.
Holdet: Harry Laursen, Peder Olesen, Freddy Madsen, Steen Klit Andersen, Peter Westergård og Benny Adreassen. Holdleder: Harry 
Laursen.

Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point

1 Skensved 3 8 6 2 0 58-22 14

2 Kvik Næstved 6 7 5 1 1 44-26 11

3 Roskilde 7 7 4 2 1 42-28 10

4 Næstved B. 6 7 3 3 1 42-28 9

5 Kvik Næstved 5 7 3 3 1 38-32 9

6 Slagelse 3 7 0 4 3 28-42 4

7 Næstved B. 7 7 2 0 5 26-44 4

8 Frem Sakskøbing 1 7 0 2 5 23-47 2

9 Ejby BTK 2 7 0 1 6 19-51 1

Vakant 7 Holdet trukket

Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point

1 Roskilde 8 8 8 0 0 62-18 16

2 Næstved B. 8 7 6 0 1 47-23 12

3 Næstved B. 10 8 6 0 2 57-23 12

4 Næstved B. 9 6 3 1 2 38-22 7

5 Skensved 4 7 2 1 4 24-46 5

6 Haslev 2 7 2 0 5 22-48 4

7 Karlslunde 3 7 1 2 4 30-40 4

8 Trelleborg 3 8 1 2 5 28-52 4

9 Greve 7 4 1 1 2 16-24 3

10 AF Sorø BTK 3 8 1 1 6 26-54 3
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Loppemarked 

50 års jubilæum og 
afslutning for Køge 
Nord loppemarked
50 års jubilæet og afslutningen på lop-
pemarked for de to idrætsforeninger 
Skensved IF og Rishøj IF i 2021 blev meget 
atypisk. 50-års jubilæums loppemarkedet 
skulle have været afholdt i 2020 i Køge 
Nord Sport Center med mange boder og 

mange besøgende;  men på grund af Coro-
na-situationen er loppemarkedet flere 
gange blevet rykket, senest til 15/16. maj 
2021 – og som nødløsning udendørs. Det 
viste sig, at dette heller ikke var muligt. 
Det viste sig dog muligt inden for de gæl-
dende Corona restriktioner at afholde 
et loppemarked i et begrænset omfang. 
Loppeudvalget fik ”grønt” lys for at af-
holde loppemarkedet i opbevarings-lo-
kalet ved Ølsemagle og omdannelse af 
opbevaringslokale til loppesalgslokale 
gik straks igang; et mindre antal private 
opkøbere og antikvitetshandlere blev i 
første omgang inviteret til at byde på de 
indsamlede loppeeffekter. Derefter blev 

loppemarkedet åbnet for alle. For at kun-
ne overholde forsamlingsforbuddet og 
lokale restriktioner skulle gæsterne for at 
deltage tilmelde sig hos Pia Thøgersen på 
telefon 21462636 eller e-mail piabt@pri-
vat.dk. De fik her en udførlig beskrivelse 
af tider og sted for Loppemarkedet samt 
oplysning om  parkeringsmuligheder. De 
nødvendige procedurer for at gennemføre 
loppemarkedet besværliggjorde delta-
gelse. Til gengæld blev loppemarkedet 
fordelt over syv dage fra 12. maj til og 
med 23.maj; hver dag med få gæster med 
rolige og afslappede loppehandler med 
hensyntagen og hjælp til hinanden. Der 
var rigtig mange effekter at se på for de 

Skensveds hold i serie 3, nåede at spille alle holdkampe i første halvdel af turneringen og blev en suveræn nr. 1 uden nederlag. 
Holdets Jimmy Petursson (tv), Michael Ringener og Jeppe Mangaard ses her efter en holdkamp.

Loppeudvalgets medlemmer og hjælpere gik hurtigt i gang med at om-
danne opbevaringslokale til salgslokale; her ses Pia Thøgersen i aktion.

Pause i arbejdet. Fra venstre ses Verner Hansen, Karsten Pedersen og 
Pia Thøgersen.
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besøgende; fra bordsav, malerier, møbler, 
”musik”, legetøj, bøger, nips mm. Efter 23. 
maj følger  salg på nettet (Den Blå Avis, Fa-
cebook) indtil 30. juni 2021. Herefter følger 
Køge Nord Loppesalg  på lørdage i juli og 
august måned på Lundekrog Landbo Mu-
seum, hvorefter Køge Nord Loppemarked 
lukker endeligt. Også denne gang bliver 
der et pænt beløb til lokalsporten.

Besøg fra Bjæverskov 
Loppemarked    
Lyders Larsen fra Bjæverskov Loppemar-
ked besøgte Køge Nord Loppemarked for 
at høre nærmere om håndteringen af at 
holde Loppemarked i en Corona-tid. Bjæ-
verskov Loppemarked holder normal også 
loppemarked  en gang om året og har 

ligesom Køge Nord Loppemarked måtte 
udskyde deres arrangement flere gange. 
En evt. overtagelse ved ophør i juni af 
nogle af Køge Nord Loppemarkeds effek-
ter blev aftalt. Bjæverskov Loppemarked 
håber på, at det i september bliver muligt, 
at afholde et arrangement. 

Donation til Lundekrog 
Landbo museum.
Køge Nord Loppemarked donerede in-
teressante ”historiske” effekter (fra før 
1950) til Lundekrog Landbomuseum: en 
ældre jernsækkevogn; En ditto til Røde fra 
Matadors Drager transport ”køretøj” samt 
en kontorstol fra det nu nedrevne Klo-
sterbageri, der måtte vige pladsen for en 
Roskilde Bank udvidelse i 1970-erne. Men 

besøg Lundekrog Landbomuseum, hvor 
tingene kan ses og de fulde historier gives. 

Donation til Mødrehjælpen 
i Køge.
Nogle af de gode ting, der ikke blev solgt 
på loppedagene, kommer alligevel til 
gavn, idet der er indgået en aftale med  
Mødrehjælpen i Køge, om donering af 
bl.a. børnebøger, børnetøj og børneser-
vice samt diverse legeredskaber og andre 
effekter.

Loppemarked i 50 år med 
stor lokal opbakning.
Ved Køge Nord Loppemarked/Rishøjhal-
lens Loppemarked er der gennem årene af 

My Little Pony figurer var også et hit.

Axel Lind maleri skabte stor glæde hos køber. Fra venstre formand for Lundkrog Landbomuseum Kaj Olsson og Loppe-
udvalgets Verner Hansen ved overdragelsen af de ”historiske” effekter 
ved Køge Nord Loppemarkeds 50 års jubilæum
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Rishøj Hallens Venner (RV), Rishøj Idræts-
forening og Skensved Idrætsforening med 
stor lokal opbakning indsamlet mange 
penge til lokalsporten. Afholdelsen af Lop-
pemarkedet havde derudover nærmest 
karakter af en årlig lokal folkefest. Antal-
let af hjælpere er i de senere år svundet 
meget ind og yngre kræfter til at ”tage 
over” i RV og loppeudvalg er udeblevet. 

RV ophørte i 2018. Nedgang i antal af fri-
villige hænder og den stigende konkur-
rence fra mange former for loppemarked 
har nu betydet, at loppemarked nr. 50 i 
rækken af loppemarkeder i Ølsemagle 
bliver endestationen (se også  den sid-
ste formand for RV Anna-Marie Nielsens 
historiske gennemgang i Kvartetten nr. 1, 
side 14-15, juni 2020).

Loppeudvalget
Loppeudvalget 2021 består af : 
Anitta Jensen, Gunde Jensen, Jannie Pe-
dersen, Mariann Bjurner, Pia Thøgersen, 
Verner Hansen og Vivi Poulsen.

Loppeudvalget

Ny bestyrelse i Køge 
Nord Sport Center  
(Indlæg fra september 2020 men grundet 
redaktionsfejl er det først kommet med i 
denne udgave.)

Køge Nord Sport Center (KNSC) – tidligere 
Rishøj Idrætscenter – har pga. coronakri-
sen med et halvt års forsinkelse afholdt 
repræsentantskabsmøde og valgt ny be-
styrelse. Bestyrelsen har nu afholdt sit 
første møde og har konstitueret sig. 
På det konstituerende møde blev Poul 
Henning Vive genvalgt som formand og 
Helge Rasmussen som næstformand. Som 

Loppeudvalgets medlemmer og hjælpere gik hurtigt i gang med at omdanne opbevaringslokale til salgslokale; her ses Pia Thøgersen i aktion.

Loppeudvalgets medlemmer og hjælpere gik hurtigt i gang med at omdanne opbevaringslokale 
til salgslokale; her ses Pia Thøgersen i aktion.
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sekretær valgtes Lasse Odgaard og som 
kasserer Lars Heesche-Andersen. Øvrige 
medlemmer er Helle Røtting, Pia Thøger-
sen og Brian Sørensen. 
Derudover deltager Claus Rømer og Yakup 
Pelit i bestyrelsen – begge udpeget af Køge 
Byråd. Som suppleanter deltager Carsten 
Rasmussen og Peter Friis. Centerleder 
Jim Rasmussen deltager i møderne uden 
stemmeret. 

Det blev besluttet at fortsætte det hidtidi-
ge formandskab, der udgøres af forman-
den Poul Henning Vive og næstforman-
den Helge Rasmussen. Her foregår bl.a. 
sparring med centerlederen om drift og 
udvikling af centerets mange aktiviteter. 

Køge Nord Sport Center driver også Skens-
ved Hallen og tilbyder sammen med lokale 
foreninger en bred vifte af tilbud, herun-
der gymnastik, klatring, dans, badminton, 
floorball, judo, et fitnesscenter, demens-
træning og meget andet.

Fokusområder
Allerede på 1. møde havde den nye be-
styrelse fokus på en renovering og en 
opgradering af de eksisterende faciliteter 

i Køge Nord. Det er bestyrelsens ønske, 
at man endnu bedre kan understøtte et 
dynamisk idræts- og ungdomsmiljø i hele 
Køge Nord-området og udvikle gode ram-
mer for både gamle og nye aktiviteter. 

Fremtiden i Køge Nord
Et andet fokusområde er den eksplosive 
udvikling i Køge Nord, hvor der planlægges 
1600 nye boliger. Dertil kommer mange 
nytilflyttere til hele området. Det betyder 
et forventet større behov for kultur- og 
idrætsfaciliteter. Man skal altså kunne 
rumme flere brugergrupper, herunder 
også kulturelle brugere, hvilket kræver 
en tilpasning af brugen af faciliteterne. 
Og det kræver nytænkning!

Vil der blive brug for en lang række ni-
che- og ad hoc-aktiviteter? Fx padeltennis, 
udendørs og indendørs fitness, løbearran-
gementer, selvorganiserede aktiviteter, 
foredrag og koncerter – og med KNSC som 
omdrejningspunkt??? 
Bestyrelsen fremsendte allerede i forbin-
delse med revision af Masterplan for Køge 
Nord input til nye idéer i området. I over-
slagsårene i Budgetaftale 2021-2024 har 
Køge Byråd afsat 15 mio. kr. til udvikling 

af kultur- og idrætsaktiviteter i Herfølge 
og Køge Nord. Bestyrelsen ser derfor nu 
med spænding frem til en dialog med 
Kultur- og Idrætsudvalget.

Helge Rasmussen
Næstformand

Nyt fra Køge Nord 
Sport Centers 
bestyrelse
I Køge Nord Sport Center (KNSC) har vi 
selvfølgelig også været ramt af coronakri-
sen i det forløbne år og mere til. Her følger 
en kort status på aktuelle emner under 
og efter nedlukningen:

I stedet for at hjemsende personalet 
under nedlukningen valgte ledelsen, at 
personalet kunne møde op fysisk for at 
benytte tiden til maling, renovering og 
vedligeholdelse af hallerne mv.

Regnskabsåret for 2020 viste et underskud 
på 260.000 kr. mod et overskud på 520.000 
i 2019. Underskuddet skyldes, at der har 
manglet lejeindtægter og kommercielle 
arrangementer.

Bestyrelsesmøder har ikke kunnet af-
vikles, og den årlige generalforsamling 
(repræsentantskabsmødet), der normalt 
finder sted i marts, blev udsat og gen-
nemføres først 16.6.

KNSC er blevet testcenter for kviktest, 
og alene den første søndag efter åbnin-
gen, var der et flow på 600 personer, og 
det giver selvfølgelig en tiltrængt ekstra 
husleje ……!

Situationen har selvfølgelig givet en del 
frustrationer hos skolerne, idrætsudøver-

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 

På billedet ses formand Poul Henning Vive og næstformand Helge Rasmussen.
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ning i gården mellem klubhuset og sel-
skabslokalet. Her fik vi bevilget 100.000 
kr. af kommunens Stadionpulje og betalte 
selv 40.000 kr.
Samtidig er festlokalet blevet shinet op 
med nye toiletter, ny service, udvidede 
køle- og frysemuligheder - og nu pænt 
malet udvendigt og indvendigt. Husk at 
leje det!   

Som lokalt sportscenter ønsker vi selv-
følgelig at støtte et stærkt foreningsliv, 
og derfor vil vi gerne sponsere en aften 
med grill, øl og vand, hvis det kan bevir-
ke, at foreningslivet kan komme tilbage i 
samme omdrejninger som tidligere, dvs. 
at få udmeldte medlemmer tilbage igen 
og samtidig skaffe nye medlemmer til 
den kommende sæson. Kort og godt: En 
slags ”Foreningernes Aften” engang sidst 
i august. Datoen vil blive koordineret med 
foreningerne og kommer på Facebook 
via Borgerforeningen og Skensved IF’s 
hjemmeside senere.

Helge Rasmussen
Næstformand

Køge Kommune har bevilget 15 mio. kr. 
over en 3-årig periode til 10 projekter, som 
kan være med til at udvikle aktivitetsmu-
ligheder i Køge Nord Skovby. 
KNSC er således blevet tovholder på 2 
projekter og har fået bevilget i alt 1.85 
mio. kr. over 3 år til følgende projekter:

1. Indretning af kommende støjvold mhp. 
at skabe bevægelse og motivere aktive 
og inaktive borgere til fysisk aktivitet, 
fx i form af klatring, fitness, kælke- og 
skibakke, gangstier, tribunepladser osv. 

2. Aktiviteter i byrum og landskabet, hvor 
målet er at etablere samarbejder mellem 
foreninger, selvorganiserede og dem, som 
dyrker motion på egen hånd. Eksempler 
på aktiviteter: CrossFit/Outdoor fitness, 
holdtræning, gåture, løbehold/løbeklub, 
cykling, yoga, powerwalk osv.  

Vi skal som tovholder på begge projekter 
sikre inddragelse af interesserede for-
eninger, selvorganiserede og evt. andre 
aktører. Og husk: Der er under 3 km på 
cykel ad stierne fra Skensved City!

Men hvad er der sket i 
Skensved?
Efter at et projekt om forskønnelse af 
klubhuset i Skensved med deltagelse af 
frivillige greb om sig, valgte vi efter aftale 
at overdrage opgaven til hallens personale 
og professionelle af tidsmæssige årsager. 
Der blev derfor investeret 344.000 kr. i 
vedligeholdelse af klubhus og selskabs-
lokale, 26.000 kr. i nye toiletter, 23.000 kr. 
i brusearmaturer, nye beredskabsplaner 
osv. Derudover har vi fået ny flisebelæg-

ne og andre brugere af faciliteterne, men 
personalet har oplevet stor forståelse. 

Vi har konstateret, at vores tilknyttede 
foreninger også har oplevet et væsentligt 
medlemsfrafald - desværre som alle andre 
steder i landet.

Fokusområder
Trods corona har bestyrelsen dog fast-
holdt fortsat fokus på en renovering og en 
opgradering af de eksisterende faciliteter 
i Køge Nord. Det er bestyrelsens ønske, 
at man endnu bedre kan understøtte et 
dynamisk idræts- og ungdomsmiljø og 
udvikle gode rammer for både gamle og 
nye aktiviteter, hvis hallerne er up to date. 
Derfor undersøger vi også p.t., om det er 
muligt at forlænge kommunekreditten 
på et kreditforeningslån, der udløber til 
sommer, således at vi vil kunne genbelåne 
bygningerne med ca. 5 mio. kr. – igen med 
henblik på udvikling af faciliteterne i hele 
Køge Nord, også Skensved!  

Fremtiden i Køge Nord
Et andet fokusområde er den eksplosive 
udvikling i Køge Nord, hvor der planlægges 
1600 nye boliger. Dertil kommer mange 
tilflyttere til hele området. Det betyder 
et forventet større behov for kultur- og 
idrætsfaciliteter. Man skal altså kunne 
rumme flere brugergrupper, herunder 
også kulturelle brugere, hvilket kræver 
en tilpasning til brugen af faciliteterne. 
KNSC har deltaget i drøftelser om ud-
møntning af den såkaldte Masterplan for 
Køge Nord-bebyggelsen, døbt Køge Nord 
Skovby, med det mål at gøre området 
attraktivt for hele Køge Nord-området for 
både kommende og nuværende beboere.

Besøg vores 
hjemmeside

www.skensvedif.dk
Nyheder fra  

Skensved Idrætsforening

Badminton
Bordtennis
Fitness
Floorball
Fodbold
Gymnastik
Håndbold

Deadline
For indlevering til 
Kvartetten nr. 2 er 

den 7. november 2021

Indlæg og fotos sendes som 
vedhæftede filer til redaktøren.

På forhånd tak.



15

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
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FLAG OG FLAGSTÆNGER
UDLEJES 

Køge Nord Sport Center                                                                                 

tlf 70605084.

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


