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Idrætten i gang igen 
Så kom der endelig gang i idrætten igen, og vi kan derfor læse om lidt flere aktiviteter fra de forskellige foreninger i Skensved 
IF. Der har dog været et fald i antallet af børne-/junior gymnaster og man har desværre måtte lukke ned for Complete Workout 
holdet om lørdagen. Så kunne du, eller dine børn, tænke jer at komme i gang med gymnastikken igen, så gå ind på holdinfo på 
skensvedgymnastik.dk, og se om der er et hold for dig. I skrivende stund, er der 10 hold som stadig har pladser. Badminton og 
håndbold tager med glæde også imod flere medlemmer, læs mere omkring holdtider, her i Kvartetten. 

Farvel og tak til 50 år med Køge Nord Loppemarked
Dette år, blev det sidste år, for Køge Nord Loppemarked, og jeg synes vi skal give et stort tak til dem, som har doneret deres ting 
igennem årene til foreningen, men naturligvis også et kæmpe tak til de mennesker der har været en del loppeudvalget i gennem 
de sidste 50 år. De har lagt en masse tid og kræfter til omdeling af informationsmateriale, samle loppeeffekter, pakke ned, stille 
på lager, holde møder, finde frem og pakke ud, arrangere, gøre boder klar, lave vagtplaner, stille tingene op, passe boder og meget 
mere. Alt sammen til gavn for lokalsporten, så vi har kunne dyrke idræt tæt på, hvor vi bor. Læs mere omkring afslutningen på de 
50 års virke, og det kæmpe overskud jubilæet gav til idrætsforeningen, her i Kvartetten. 

Til næste udgave af Kvartetten, kan I glæde jer til at læse om nyt fra Køge Nord Sports Centers bestyrelse. 

God jul og godt nytår.

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

Skensved IF - arrangementer og andre datoer til kalenderen
• Badminton julehygge, 16. december 2021
• Juleafslutning for gymnastik børneholdene, 20. december 2021
• Gymnastik opvisning - 121 års jubilæum, 26. marts 2022
• Ungdomsbordtennis Superweekend, 23.-24. april 2022
• Idrætsarrangement til foråret? Mere om dette i næste udgave af Kvartetten.
• Deadline for indlevering af materiale til Kvartetten, 29. maj 2022
• Sommerudgaven af Kvartetten årgang 48 udkommer slut juni 2022



4

JOURNALIST IN SPE
På hovedbestyrelsesmødet i september drøftede vi blandt 
meget andet – om vi kunne aflaste vores meget dygtige 
bestyrelsesmedlemmer og trænere i de enkelte afdelinger, 
med at lave indlæg til vores dejlige klubblad Kvartetten.
Konklusionen blev, at Gunde Jensen fra bordtennisafdelingen 
og undertegnede skulle rette en henvendelse til skolelederen 
på Højelse skole -  Tommy Brun Larsen.
På dette møde gav Tommy udtryk for, at det kunne give 
rigtig god mening, at nogle af de ældste elever, som netop 
arbejdede med medietræning i samarbejde med de enkelte 
afdelinger, kunne lave indlæg i KVARTETTEN, hvor man be-
skrev, hvad der skete der.
OG – som vi hurtigt blev enige om, hvem kan ikke se for sig, 
at om 10 år sidder der en journalist i TV`s GO' Morgen Dan-
mark – og får spørgsmålet: hvoraf udspringer din interesse 
for journalistik? Og svaret vil være: det var dengang jeg gik 
på Højelse skole, hvor der var et spændende samarbejde 
med Skensved IF – hvor jeg i øvrigt selv var medlem. 

EFTER CORONA
Alle foreninger i Danmark, også Skensved IF, har i den svære 
tid vi har været igennem, måtte se i øjnene at medlemstallet 
er faldende.
Det er vores tro - og håb, at disse medlemmer vender tilbage.
Køge Nord Sportscenter, hvorunder Skensvedhallen hører, 
har bevilget 5000,00 kr. til et arrangement til foråret, hvor 
tanken er, at vi som idrætsforening kunne byde ind til et 
arrangement på Skensved stadion, hvor vi under festlige og 
hyggelige former kunne fortælle om vores tilbud. 
Et sådant event vil selvfølgelig indeholde lidt at spise og 
drikke.
Vi glæder os til at vende tilbage med mere information til 
foråret.

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

En stor gymnastik 
hilsen skal der lyde 
herfra
Begrænsninger, opdeling og nedluk-
ning var en stor udfordring for mange 
foreninger det sidste halvandet års tid 
også for vores gymnastikforening. Dette 
håber vi er et overstået kapitel i vores 
120 år lange historie, selvom statsmini-
steren i skrivende stund varsler om nye 
corona tiltag. Vi forsætter dog med nogle 
af de gode tiltag som er fulgt med corona 
retningslinjerne tidligere på året, nemlig 
rengøring og afspritning.
Vi kan dog godt mærke på vores med-
lemstal i denne sæson er blevet lavere, 
især vores børne-/junior gymnaster er 
blevet færre. Man er altid velkommen til 
at komme og prøve vores børnehold inden 
man tilmelder sig.
I instruktørgruppen har der været stor 
udskiftning og vi har været heldige at have 
fået en som kan løfte arven efter Michelle 
som har været en del af gymnastikken 
siden hun var lille. 
Vores nye instruktør Randi har valgt at 
sige ja til at være instruktør for ”far, mor 

og barn” og ”juniorgym” holdene. Randi er 
vokset op med gymnastik og var som ung 
også hjælper på hendes mors børnehold. 
For Randi er det vigtigt, at man har det 
sjovt og at man glæder sig til at komme 
til gymnastik. 
Desværre har vi ikke kunne finde en ny 
instruktør til vores seniorhold, som jo mi-
stede deres instruktør Gurli i vinters og har 
måtte lukke holdet ned. Hvis du kender en 
som kunne tænke sig at være instruktør på 
vores seniorhold en formiddag om ugen, 
må du meget gerne kontakte os. 
Vi har også måtte lukke vores complete 
workout om lørdagen og vores begynder 

rope skipping. I begynder Rope skipping 
handler det om at have det sjovt med 
at sjippe. Har man lyst til at prøve sjip, 
kan man altid kontakte os eller instruktør 
Monika og aftale en prøvetime de lørdage, 
hvor sjipperne ekstratræner. Hold øje med 
vores facebook side for mere info.

Vi har stadig ledige 
pladser på følgende hold:

Mandag kl. 16:00 er der ”far, mor og barn” 
sammen med Randi. Her leger vi og bruger 
vores krop og udvikler os motorisk.

Mandag kl. 17:00 er der Minigym sam-
men med Kamilla, hvor der blandt andet 
leges knogledans sammen med Mille og 
Tim. Mille har tidligere været hjælper på 
Michelles børnehold. Her leges der på 
diverse redskaber, øves kolbøtter, står på 
hænder og lærer trampolinen at kende.

Tirsdag kl. 17:15 er der Multigym sammen 
med Louise, Morten, Ida og Emma. Her 
danser vi, øver vejrmøller og begynder 
med kolbøtter over trampolinen. 

Torsdag kl. 15:30 til 17:00 er der Juniorgym 
sammen med Randi og hjælper Emma. 
Her er der masser af pladser. Kom og få 
en prøvetime, der er plads til alle på alle 
niveauer.

Vores ledige voksenhold om mandagen er 
Crossdance. I denne sæson vælger vi at 
uddanne 2 crossdance instruktører mere, 
så vi er klar på hverdagens udfordringer. 
Er man til godt humør, fest og farver, så 
kom og prøv mandag kl. 19.00
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Herreholdet, som er vores gamle kar-
lehold styres med hård hånd af Per. De 
træner på skolen hver tirsdag kl. 19. Her 
er der masser af hygge og mandehørm. 
Der er stadig ledige pladser på Complete 
Workout sammen med Christian. Christian 
har rykket dag i år, til torsdag kl. 18:15.

I år er et stort år for os. Vi har 121-års 
jubilæum. Det bliver fejret med et brag 
af opvisning den 26. marts 2022. Hvor vi 
håber, at hele byen vil være med til at 
fejre os.

Vi nærmer os nogle af mærkedagene for 
Skensved gymnastik. 
Heriblandt Jul efterfulgt af fastelavn.
Juleafslutning for alle vores børnehold 
og deres forældre og søskende bliver i år 
mandag den 20. december 2021.
Hvert år samles alle byens børn til fa-
stelavn på fastelavns søndag (27. februar 
2022) i Skensved Hallen og slår ”Katten 
af tønden” - et samarbejde mellem Dagli´ 

Brugsen og Skensved Gymnastik.  Så sæt 
kryds i kalenderen og inviter børnebørn, 
venner og dem man møder i brugsen med. 
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig 
eftermiddag.

Datoer til kalenderen:
Juleafslutning for børneholdene: 20. de-
cember 2021
Fastelavn for hele byen i samarbejde med 
Dagli´ Brugsen: 27. februar 2022
Gymnastikkens opvisning: 26. marts 2022

Konkurrence sjip
Fællesskab, smil og masser af grin 

Sådan kan man vist bedst beskrive SGA 
ropeskipping konkurrence team.

En flok piger i alderen 9-20 år som mødes 
2 gange om ugen for at snakke, grine og 
ja selvfølgelig træne.

Kommer du forbi en træning er det første 
du vil opdage en masse snak og grin og så 
opdager du nok også at pigerne sjipper 
og det er de faktisk ret gode til.

Selv om at pigerne er på forskellige ni-
veauer så er der altid plads til at spør-
ge ind til hvordan det går i skolen, eller 
om der lige er en der kan hjælpe med at 
knække koden til et bestemt trick.

Der er også altid plads til at fejre pigerne 
om det er konfirmation, fødselsdag eller 
studentereksamen så har pigerne et fæl-
lesskab som gør at de er der for hinanden 
og som træner er det noget af det fedeste. 

Der er altid plads til flere på holdet! Vi 
har et begynderhold så hvis du, eller en 
du kender vil prøve at gå til sjip og være 
en del af et hold, hvor fællesskab er no-
get som sættes lige så højt som selve 
træningen så ta’ kontakt til træner eller 
Skensved gymnastik.

Af instruktør Monika Eriksen

Sund i egen krop
Midt på ugen, travl dag på jobbet, skal jeg 
hive mig ud og afsted til træning? 
Ja, det er lige det du skal, for bagefter har 
du det godt og resten af ugen kan bare 
komme an.
Filosofien bag træningen er at have det 
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godt i kroppen. Derfor er træningen et 
miks af dels at skabe en bevidsthed om 
egen krop, dels at bevæge kroppen for at 
træne vævets fleksibilitet, øge blodgen-
nemstrømning, udfordre koordinationen 
og balancen og styrke ”glemte” muskler.
Vi begynder træningen med at ”lande”, 
derefter skal der varme i kroppen, også 
skal hele kroppen varmes igennem. De 
sidste 5-10 minutter er sat af til afspæn-
ding. Nogle gange snakker jeg og guider 
vejrtrækning eller fokus, men erfarings-
mæssigt har det at ligge stille og bare 
være, ligeså stor værdi. 
Det går godt på holdet, vi lærer hinanden 
at kende, styrker og svagheder, og her 
efter efterårsferien har jeg som instruktør 
også skruet lidt op for intensiteten i nogle 
af øvelserne, men det er kun fordi mine 
kære ”gymnaster” er så gode. Jeg prøver 
at tilpasse træningen, selvom det er en 
gruppe med stor diversitet. 
Årstidens forkølelser har sat lidt spor på 
holdet i forhold til fremmøde. Men vi, 
der er til træning hygger os og griner, 
selvom holdet også byder op til ro og 
individuel tid.
Som jeg skriver i indledningen, er det 
akkurat sådan jeg selv havde det for nogle 
uger siden, efter at have ligget på langs 
i to dage med sygdom. Men jeg ville ikke 
aflyse holdet og da jeg kørte hjem fra 
træning havde jeg det herligt, som en lille 
opladning. Jeg er meget glad for mit hold 
og jeg håber de har det på samme måde. 

Af instruktør Aniella Bøje

På glædeligt gensyn i Skensved Hallen 
Skensved Gymnastik.

Dameholdet:
Damerne er i en lidt anden situation, de 
holder hovedet højt og er igen tilmeldt i 
serie 4, hvor de her i sæsonstarten har 
lagt godt ud og ser ud til at slutte i top-
pen, hvilket medfører at de vil komme til 
at spille i serie 3B efter juleferien. Det er 
også lykkedes at skaffe en god træner, 
som måske kan lære dem nye tricks.

Vi ser alle frem til vores juleafslutning 
som vil blive den første i 3 år.

Verner

Badminton

Efter 1½ år i usikkerhed, ser det nu endelig 
ud til at Coronaen er ved at slippe og vi 
kan få en normal hverdag tilbage. Det 
samme gælder vores badminton sæson. 
Vores medlemmer har heldigvis været 
standhaftige og er vendt tilbage, både hos 
ungdommen og hos seniorerne. Vi har na-
turligvis heller ikke kunne afholde nogen 
arrangementer, som klubmesterskab og 
julehygge. Som det ser ud i dag, vender 
disse hyggelige tiltag tilbage senere på 
sæsonen.

Vi har i bestyrelsen planlagt julehygge, 
torsdag d. 16. december, så sæt kryds i 
kalenderen, så du kan komme med. Der 
vil komme mere på opslagstavlen sammen 
med en tilmeldingsseddel.

Ungdomstræningen hang på et meget 
tyndt strå, da Ulrich Sonne ikke ønskede at 
forsætte denne sæson, så i 11. time, satte 

Håndbold

Vi startede sæsonen 2021/2022 i mid-
ten af august efter den meget kaotiske 
afslutning på sidste sæson, der som 
bekendt blev afbrudt i midten af marts 
grundet en meget omtalt virus. Turne-
ringen var ikke det eneste det gik ud 
over, vi gik også glip af årets største 
begivenhed i klubben nemlig vores gi-
gantiske afslutningsfest, hvor vi normalt 
hylder vores mest ”hotte” medlemmer og 
samtidig får en ”enkelt” lille drink samt 
noget godt at spise.
Samtidig har den lange pause også ko-
stet spillere, da flere er flyttet eller har 
fundet andre interesser, så vores er fal-
det på både herre- og damesiden.
Vi er glade for at det er lykkedes os at 
bibeholde klubben, da Coronaen andre 
steder har lukket flere små klubber.
Vi håber vores gode klubånd på sigt vil 
tiltrække flere spillere. ALLE er velkomne.

Træningstiderne er
Damer:  Tirsdag 18.30 til 20.15
Herrer: Tirsdag 20.15 til 22.00

Herreholdet:
I forbindelse med afslutningen af sidste 
sæson stoppede vores træner Niklas, og 
pludselig stod vi igen med problemet selv-
træning, og som tidligere omtalt færre 
spillere. Dette medførte at vi måtte trække 
det ene herrehold og derfor kun stiller op 
i serie 2, hvilket måske ikke er optimalt 
da flere gode spillere er stoppet, men er 
der nogen der gerne vil være med er der 
altid plads til flere.
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jeg et indlæg på vores Facebook side, hvor 
jeg søgte efter en ny træner og heldigvis 
gav dette pote. Lonni, som er kone til Kim 
Kronborg, vores nye træner, skrev hurtigt 
tilbage, at hendes mand gerne ville træne 
og efter et par møder kom det hele på 
plads. Dejligt når forældre til børn, melder 
sig til at hjælpe os, efterhånden ”gamle” 
bestyrelsesmedlemmer, som selv kom 
ind i foreningslivet på den måde. Så min 
opfordring til forældre i Skensved, kom 
ned i klubben og se om du/i kan hjælpe 
med noget, på den måde kan der måske 
komme en mere blid og naturlig ”gene-
rations” skifte i de forskellige afdelinger. 
Kim er selv en dygtig badminton spiller 
og jeg er sikker på han nok skal lære vo-
res unge mennesker i Skensved at spille 
badminton. Pt. er der kun 7-8 spillere, hvor 
mange er helt nye i badminton. Vi kunne 
godt tænke os nogle mere øvede spillere, 
som kunne hjælpe Kim og nybegynderne 
at lære nogle slagøvelser, så savner du 
badminton og har spillet nogle år, måske 
10-12 år gammel, så kom ned i hallen og 
spil badminton.

Alle er tilbage igen til onsdags badmin-
ton, hvor vi lejer baner ud, så det er dej-
ligt. Men det kan godt mærkes at det er 
laaaaaang tid siden, man har stillet hver 
onsdag, så vi får godt sved på panden 
og vi er også begyndt at åbne cafeteriaet 
efter timen, hvor vi får diskuteret hvordan 
spillet har været.

Vores ”fællestræning” er også kommet 
godt i gang efter Corona. Her er også 
stadig plads til flere. Vi har 3 baner i 2 
timer, men er tit kun 7-8 stykker. Så hvis 
du vil spille badminton er der plads til 
4-5 stykker mere. Fællestræning er et ord, 
der er blevet brugt så langt tilbage jeg 
kan huske, men vi træner ikke rigtig slag, 
taktik, regler osv. Vi mødes torsdag kl. 19 
og lidt afhængig af hvem der er mødt op, 
deler Joan os i forskellige kategorier, mix 
eller doubler og hvis nogen ønsker single, 
spilles dette også. Så kig ned torsdag af-
ten, hvis du kunne tænke dig at få rørt dig, 
vi spiller i mange forskellige niveauer og 
der vil helt sikkert være et niveau til dig.
Tak til min bestyrelse for at de stadig 
ønsker at gøre noget frivilligt arbejde i 
vores lokalsamfund.

Formand Peter

Bordtennis

Ungdomsbordtennis
Ungdomstræningen foregår hver man-
dag på Højelse skole kl. 18.00 – 19.30. For 
øjeblikket er der syv spillere i alderen 
10 – 17 år.
Ungdomstræner er Gunde Jensen og hjæl-
petræner er Benny Andreassen.

Bordtennisafdelingen er tilmeldt BTDK’s 
pointstævner. Disse stævner er for spil-
lere, der endnu ikke har spillet holdkam-
pe. Skensveds syv ungdomsspillere har 
mulighed for at deltage i et eller flere af 
disse stævner. 6 enkeltstævner samt et 
finalestævne (superweekend) er planlagt.

Spilledage
Lø. 13/11 kl. 10.00: Idrættens Hus, Roskilde
Sø. 05/12 kl. 10.00: Karslundehallerne
Sø. 23/01 kl. 10.00: Lejrehallen
Sø. 13/02 kl. 10.00: Idrættens Hus, Roskilde
Sø. 27/02 kl. 10.00: Lejrehallen
Sø. 20/03 kl. 10.00: Karlslundehallerne

Superweekend
BTDK vil, når alle Pointstævner er afviklet, 
invitere alle spillere, som har deltaget ved 
en af sæsonens 6 stævner, til SUPERWEEK-
END d. 23.-24. april 2022 i Valby Hallen.

For yderligere oplysninger om træning 
og stævnedeltagelse; ret henvendelse til 
Gunde Jensen, tlf. 21941772, e-mail:gunde-
ej@hotmail.com.

Mikkel Borup Rasmussen i gang med en boldkontroløvelse; Benny Andreassen igangsætter boldene; 
Mikkel returnerer og placerer dem i to kasser på bordet.

Ungdomsspillere og trænere inden start på mandagens træningen den 1. november. Fra venstre: 
Benny Andreassen, Karl Rose, Mikkel Borup Rasmussen, Marius Hansen, Niklas Karecka Jønch, 
Alexander Dahlin Nøddebo, Sigge Høyrup Langhorn, Marcus Cordes og Gunde Jensen.
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Hos Borgmesteren
Brian Ganzhorn og Stefanie H. Christensen 
blev hyldet ved årets store medaljevinder-
arrangement i Køge Kommune.
Fredag den 5. november blev medaljevin-
derne i årene 2019, 2020 og 2021 hyldet af 
kommunen i Køgehallerne. Af Skensved 
IF’s to medaljevindere var det kun Brian 
Ganzhorn, der deltog, da Stefanie H. Chri-
stensen, var optaget af bordtenniskampe 
i Portugal.
Stefanie blev hyldet for sine Danmarks-
mesterskaber i damesingle i årene 2019 
og 2020, mens Brian blev hyldet for sin 
DM-Bronzemedalje vundet i veteran mix 

Spillerne på Skensveds seniorhold:
Østdanmarks-serien: Stefanie H. Chri-
stensen*, Ronnie Teining, Anders Jensen, 
Brian Ganzhorn, Morten Halgren Søren-
sen 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 
Mølgaard og Jacob Bielefeldt. Holdleder: 
Jess Riis Jensen.
Serie 3: Michael Ringner, Thomas Ensbye, 
Martin Hermansen, Jeppe Mangaard, Jim-
my Petursson, Gunde Jensen og Lars Ø. 
Hansen. Holdleder: Thomas Ensbye.
Serie 4: Harry Laursen, Peder Olesen, Fred-
dy Madsen, Steen Klit Andersen, Nikolaj 
Wieczorek og Benny Adreassen. Holdleder: 
Harry Laursen.

30/35 år sammen med Nina Pedersen, 
Stenlille BTK i 2019.

BTDK Region Øst 
holdturnering 
2021/2022

Seniorer
Skensved IF Bordtennisafdeling har til-
meldt fire senior-hold til Region Øst hold-
turneringen 2021/2022: ét hold i østdan-
marks-serien, et hold i serie 2, ét hold i 
serie 3 og et hold i serie 4.

Brian Ganzhorn modtager lykønskning af Borgmester Marie Stærke for sin DM-bronzemedalje i 
2019 og på vegne af Stefanie H. Christensen for DM-guldmedaljer i 2019 og 2020.  

Stefanie H. Christensen.

Fra en serie 2 holdkamp den 28. oktober. Skensveds Dennis Oreskov (tv.) og Jess Riis Jensen vandt deres double i holdkampen mod Rødvig G & I. 2 
(foto Gunde Jensen).
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De første kampe i 
turneringen
(Resultater pr 4. november 2021)

Skensved 1 (Øst-danmarksserien)
På grund af holdtrækninger, har Skensved 
1 kun spillet en holdkamp og det blev 
et nederlag; holdet er placeret på en 8. 
plads i rækken. 

Skensved 2 (serie 2)
Dette hold har allerede nu spillet fire 
holdkampe, og det er blevet til tre sejre og 

et uafgjort resultat; så holdet er placeret 
på en foreløbig førsteplads i rækken. Top 
10: Henrik Mølgaard er placeret som nr. 2 
og Jørn Mogensen som nr. 3.

Skensved 3 (serie 3)
Efter de tre første holdkampe er det blevet 
til to sejre og et nederlag; så holdet er 
placeret på en foreløbig 5. plads i rækken.

Skensved 4 (serie 4)
Efter de tre første holdkampe er det endnu 
blevet til point.

Minibordtennis 
ved Skensveds 
markedsdag/byfest
Ved Skensveds markedsdag/byfest lørdag 
den 28. august afholdte Bordtennisafde-
lingen en lidt alternativ bordtennisturne-
ring; ved turneringen blev der spillet på 
et minibordtennisbord. 
Turneringen var åben for alle og løb af 
stabelen i et telt ved Dagli'Brugsen. Der 

Skensved 2 (serie 2)
Tid Hjemmehold Udehold
to 16-12-2021 19:30 Skensved 2 Kvik Næstved 3
to 06-01-2022 19:30 Skensved 2 Nyråd 3
to 27-01-2022 19:30 Skensved 2 Kvik Næstved 4
to 24-02-2022 19:30 Skensved 2 AF Sorø BTK 1
to 10-03-2022 19:30 Skensved 2 Ejby BTK 1

Skensved 3 (serie 3)
Tid Hjemmehold Udehold
to 09-12-2021 19:30 Skensved 3 Kvik Næstved 5
to 13-01-2022 19:30 Skensved 3 Frem Sakskøbing 1
to 20-01-2022 19:30 Skensved 3 Ejby BTK 2
to 03-02-2022 19:30 Skensved 3 Næstved B. 5
to 03-03-2022 19:30 Skensved 3 Næstved B. 6
to 17-03-2022 19:30 Skensved 3 Roskilde 8

Skensved 4 (serie 4)
Tid Hjemmehold Udehold
to 16-12-2021 19:30 Skensved 4 Kvik Næstved 6
to 06-01-2022 19:30 Skensved 4 Trelleborg 2
to 27-01-2022 19:30 Skensved 4 AF Sorø BTK 3
to 24-02-2022 19:30 Skensved 4 Roskilde 10
to 10-03-2022 19:30 Skensved 4 Næstved B.7

Hjemmekampe i Skensved hallen
Hver torsdag fra kl. 19.30 er der planlagt Bordtennis hjemmekampe i Skensved hallen; ofte to på samme tid. Alle er velkomne 
til at overvære holdkampene.

Kommende hjemmekampe efter 6. december:

Skensved 1 (Østdanmarks-serien)
Tid Hjemmehold Udehold
to 09-12-2021 19:30 Skensved 1 Dragør 1
to 13-01-2022 19:30 Skensved 1 Hvidovre Bordtennis 3 
to 03-12-2022 19:30 Skensved 1 Næstved B. 3
to 03-03-2022 19:30 Skensved 1 Frederiksberg BTK 1
to 17-03-2022 19:30 Skensved 1 Københavns BTK 1



11

blev dystet i en time (fra kl. 12 – kl. 13). 
De deltagende gæster spillede et sæt 
til 21 mod Bordtennisafdelingens Brian 
Ganzhorn; den gæst, der fik flest point 
mod Brian, var vinder af hovedpræmien, 
et gavekort sponseret af Blue City, Køge. 
Interessen for at deltage var stor og der 
blev spillet til sidste minut. Vinder af tur-
neringen blev Ludvig Witthoeft; nr. 2 blev 
Michael Kristensen.

Skensved 
Bordtennis holdt 
Åbent Hus for 
interesserede over 
60 år 
Skensved IF Bordtennis afholdt onsdag 
aften den 15. september på Højelse skole 
åbent hus for interesserede over 60 år.  
Bordtennisklubben udlånte bat og bolde 
til de gæster, der prøvede bordtennisspil-
let. Det åbne hus arrangement i Skensved 
var en del af et landsdækkende 60+ pro-

jekt (BAT 60+), under DGI Bordtennis og 
Bordtennis Danmark.
Målsætningen for ”BAT 60+” er at få flere 
seniorer/pensionister til at gribe battet 
i de lokale klubber over hele landet, og 
netop bordtennis er faktisk en særdeles 
velegnet aktivitet, hvis man er kommet 
på den anden side af de 60 år.
Fremover tilbyder Skensved IF bordtennis 
til alle 60+ere, uanset niveau og tidligere 
erfaringer med idrætten. 
Under træningen vil der være plads til 
hyggeligt samvær og fællesskab. Trænin-
gen for 60+ i Skensved foregår hver onsdag 
kl. 19.00 – 22.00 på Højelse skole, gym-
nastiksalen. For yderligere information: 
kontakt Gunde Jensen, mobil nr. 21941772, 
e-mail: gundeej@hotmail.com.

Generalforsamling 
Torsdag den 16. august blev der på Højelse 
skole i aulaen holdt generalforsamling i 
bordtennisafdelingen. 13 medlemmer inkl. 
bestyrelsen var til stede.
Der blev berettet om turneringen, der 
ikke blev færdigspillet på grund af corona, 
om stævner og træning, der også måtte 
indskrænkes på grund af corona, og om et 
50 års loppemarked, der ikke kunne gen-
nemføres, men blev afviklet i ”småbidder” 
under hensyntagen til corona.
Der var stor tak til tøjsponsorer, der mu-
liggjorde indkøb af nyt spilletøj, og til 
Nordea-fonden, der muliggjorde indkøb 
af fire nye borde til træning på skolen.
Regnskab blev fremlagt.

Gæster ved dagens åben hus arrangement godt i 
gang med bordtennisspillet. (foto: Gunde Jensen)

Præmierne blev overrakt af Dagli'Brugsens ud-
deler Sara K. Bjerregaard (th.). På billedet modta-
ger turneringens nr. 2 Michael Kristensen (tv.) en 
gavekurv. Gunde Jensen fra Skensved Bordtennis 
har netop annonceret præmievinderne.Bordtennisturneringen er i gang; den senere vinder Ludvig Witthoeft (tv.) spiller mod Bordtennis-

afdelingens Brian Ganzhorn. Foto: Gunde Jensen

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
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Valg til bestyrelsen: Brian Ganzhorn, Harry 
Laursen og Roald Ganzhorn var på valg. 
Brian og Harry blev genvalgt; Roald øn-
skede ikke genvalg.

Konstituering 
Efterfølgende afholdt bestyrelsen møde 
den 5. oktober 2021 med det formål af 
drøfte fordelingen af bestyrelsens opgaver 
og konstituering af bestyrelsesposterne.
Bestyrelsen konstituerede sig som føl-
gende:

Formand: Gunde Jensen
Turneringsleder/Næstformand: Brian 
Ganzhorn
Kasserer: Jørn Mogensen
Bestyrelsesmedlem: Harry Laursen.

Et udførligt referat fra generalforsam-
lingen kan rekvireres hos kasserer Jørn 
Mogensen (joern.mogensen@live.dk).

Skensved i BTDK´s 
danmarksturnering 
2021/2022 

- og vært for en 
veterandivisionssamling
Skensved IF Bordtennisafdeling har et 
hold med i BTDK´s danmarksturnering 
2021/2022: i Veteran 40, 1. division. I denne 
divisions række er der tre mand på holdet.
Spillertruppen til Skensveds hold i Veteran 
40, 1. division er Ronnie Teining, Brian 
Ganzhorn, Dennis Oreskov og Lars Tver-
mose. Holdleder: Brian Ganzhorn.
Første runde for veteran divisionsholdene 
spilles i weekenden den 20. og 21. novem-
ber. Lørdag den 20. november er Skensved 
IF Bordtennis vært i Skensved Hallen. Tur-
neringsleder Brian Ganzhorn meddeler, 
at der i alt vil blive spillet på 16 borde og 
at 63 spillere deltager. Stævneledelsen 
består af Jess Riis Jensen og Jørn Mogen-
sen. Cafeteriet klares af håndboldens Jane 
Funch og hjælpere.  Alle er velkomne til at 
overvære bordtenniskampene og besøge 
Skensvedhallens Cafeteria.

Træning og turneringskampe i Skensved
Tid og sted  – Oversigt

Træning:
Højelse Skole

Mandage: kl. 18.00 - 19.30 : ungdom
                 kl. 19.30 - 22.30 : senior
Onsdage:  kl. 19.00 - 22.30 : 60 +

Torsdage: kl. 19.00 - 22.30 : fællestræning som opvarmning til ”store” turneringer/stævner.

Turneringskampe:
Skensvedhallen

Torsdage: kl. 19.00 - 22.30: senior

Træning/Turneringskampe:
Skensvedhallen; tilbygningen 

ad.hoc, når det ikke er muligt at bruge gymnastiksalen på Højelse Skole.

For yderligere information ret henvendelse til:
Gunde Jensen, tlf. 21941772; e-mail: gundeej@hotmail.com

Brian Ganzhorn, tlf. 40443166; e-mail: brianganzhorn@hotmail.com
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Loppemarked

Køge Nord 
Loppemarked i 
slutspurt
Efter loppesalg fra opbevaringslokalet i 
Ølsemagle, ophørte lejemålet den 30. juni, 
da ejendommen, som opbevaringslokalet 
var en del af, var blevet solgt. Stadig man-
ge gode loppeting var tilbage. Et mindre 
lokale ved Skensved Hallen blev derfor 
efterfølgende anvendt til midlertidig op-
bevaring for mindre effekter med henblik 
på restloppesalg. Restloppemarked blev 
afholdt ved Skensved Hallen søndag den 

18. juli, søndag den 25. juli og søndag den 
1. august. Derudover blev CD'er, DVD'er 
og LP'er solgt fra en stand på Lundekrog 
Landbomuseum lørdage i juli og august 
måned. Køge Nord Loppemarked marke-
rede den endelige nedlukning efter 50 års 
virke med et mindre slutsalg  ved Skens-
ved byfest/markedsdag den 28. august 
ved Dagli'Brugsen i Lille Skensved. 50 års 
jubilæumsloppemarkedet, der skulle have 
været afsluttet i 2020, blev på grund af 
corona således i stedet afviklet i  ”små-
bidder” fra maj 2021 til august 2021. Be-
stræbelserne resulterede i et overskud på 
knap 40.000 kr. til gavn for lokalsporten.
Loppeudvalget har i hele ”jubilæumsperi-
oden” bestået af Anitta Jensen, Gunde Jen-
sen, Jannie Pedersen, Mariann Bjurner, Pia 
Thøgersen, Verner Hansen og Vivi Poulsen.

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 

Køge Nord Loppemarkeds stand med CD'er, 
DVD'er og grammofonplader på Lundekrog 
Landbomuseum. Formanden for Lundekrog 
Landbomuseum Kaj Olsson (th.) byder her Peder 
T. Olesen fra Køge Nord Loppemarked/Skens-
ved IF Bordtennis velkommen til Lundekrog 
Landbomuseum lørdag den 3. juli.

En velfortjent pause for Mariann Bjurner og bordtennisafdelings Jess Riis Jensen og Ronnie Teining 
ved restloppemarkedet den 1. august.

Restloppesalget ved Skensved Hallen er i gang 
– her et stemningsbillede fra den 25. juli.

Deadline
For indlevering til 
Kvartetten nr. 1 er 
den 29. maj 2022

Indlæg og fotos sendes som 
vedhæftede filer til redaktøren.

På forhånd tak.
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Besøg vores 
hjemmeside

www.skensvedif.dk
Nyheder fra  

Skensved Idrætsforening

Badminton
Bordtennis
Fitness
Floorball
Fodbold
Gymnastik
Håndbold

Loppeudvalgets Mariann Bjurner i gang med en handel ved et af rest loppemarkederne.

Køge Nord Loppemarked ved Dagli'Brugsen i Lille Skensved ved markeringen af afslutningen på 
50 års loppearbejde til støtte for lokalsporten. 

Verner Hansen, SIF Håndbold, modtog for sin store indsat gennem mange år for Køge Nord Loppemarked/Rishøj Hallens Loppemarked et gavekort 
sponseret af Blue City i Køge.
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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: lars@medflere.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: Gunde Jensen, Agerlandet 4, 4623 Lille Skensved, tlf. 21941772, e-mail: gundeej@hotmail.com.
Turneringsleder og næstformand: Brian Ganzhorn, Ringertoften 22, 3. th. 2400 København NV, tlf. 40443166, e-mail: brian-
ganzhorn@hotmail.com.
Kasserer: Jørn Mogensen, Sønderhegnet 35, 4600 Køge, tlf. 51593040, e-mail: joern.mogensen@mail.tele.dk
Medlem: Harry Laursen, Stivangen 54, 4070 St. Heddinge, tlf. 28516280, e-mail: elseharry@hotmail.com

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: Tomas Pedersen, Stubmarken 1, 4623 Lille Skensved. E-mail: tomasbp90@hotmail.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, Højelsevej 1B, 4623 Lille Skensved. 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

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

SKENSVED IDRÆTSFORENINGS REPRÆSENTANT I KNSC’S BESTYRELSE:
Lars Heesche Andersen, Marmorvej 9, 4673 Rødvig Stevns, Tlf. 40926967. E-mail: lars@medflere.dk  

SKENSVED IDRÆTSFORENING
Kontaktpersoner
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info@shrink-ink.dk

shrink-ink.dk

Web og wordpress, billeder og (3d) illustration

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


