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* Afkastene er efter handelsomkostninger, men før administrationsomkostninger. Afkastene er opgjort til puljeniveau, hvilket kan afvige på den enkelte konto. 
Afkastene for de seneste 5 år viser det gennemsnitlige afkast pr. hele kalender år.
** Mybankers bankundersøgelse offentliggjort 28. november 2014 og kundebenchmark undersøgelse fra Finanssektorens Uddannelsescenter offentliggjort 3. december 2014

To kundetilfredshedsundersøgelser** placerer uafhængigt af hinanden vestjyskBANK i top på kundetilfredshed. 

Vores kunder er omdrejningspunktet i vores forretning, og det er af største vigtighed for os, at vores produkter og rådgivning indfrier 
kundernes forventninger. Vi er glade for og stolte af at være den bedste økonomiske samarbejdspartner for vores kunder, og det arbejder vi 
videre på med uformindsket styrke.

Tallene taler for sig selv
Med vestjysk beskedenhed tør vi godt sige, at vi er stærke, når det handler om investering. Vi er historisk dygtige til at skabe gode afkast 
af vores kunders investeringskroner. Vi skaber langsigtede afkast. Det er ganske enkelt vores investeringsfilosofi.

Vi har 9 investeringsprofiler. Profil 1 er for dig med lav risikovillighed, og profil 9 er til dig med den højeste risikovillighed. Du vælger selv, 
hvad der passer til dit temperament og din risikovillighed. 

I Mybankers undersøgelse på kundetilfredshed blandt 18 af landets banker topper vestjyskBANK med højeste kundetilfredshed i kategorierne 
konkurrencedygtige produkter, god og overskuelig netbank samt kompetente og servicemindede medarbejdere.
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Brodersen + Kobborg
D I T  P E R S O N L I G E  Ø J E B L I K

w w w. b ro d e r s e n ko b b o rg . d k

Hjælpsomhed
Rindum SU har, i de 14 år jeg 
har kendt foreningen, udviklet 
sig meget  Vi har i fortiden 
haft nogle rigtig dygtige lede-
re, som har været fremsynede 
og visionære, så vi i dag har 
en solid forening med et godt 
fundament  Vi er en alsidig og 
rummelig forening, og det be-
tyder, at vi kan tilbyde både 
nye og gamle aktiviteter på 
mange forskellige områder 
Men selvom foreningen hele 
tiden udvikler sig, så er der 
stadig mange af de lidt negati-
ve sider af foreningsarbejdet, 
og flere af dem gentager sig 
desværre igen og igen:

•  Vi diskuterer til stadighed, 
hvor svært det er at skaffe 
de frivillige, vi har brug for, 
og at det er Tordenskjolds 
soldater, der må trække det 
hårde læs 

•  Tiltagende individualisering 
forekommer også hos os, vi-
gende holdånd og fælles-
skabsfølelse er en del af det  
Vi har fået et begreb, der 
hedder Curlingbørn 

•  Flere idrætsgrene har store 
udfordringer med rekrutte-
ring af medlemmer  Det 
rammer især de “små” 
idrætsgrene meget hårdt  Vi 
har i år måttet nedlægge 
Fægteafdelingen 

•  Vi er nødt til hele tiden at 
have meget fokus på for-
eningens økonomi  Ringkø-
bing-Skjern Kommune spa-
rer for øjeblikket økonomi 
fra tilskuddene til for-
eningerne i kommunen 

•  Vi har til stadighed udfor-
dringer med lokaletimer, det 
gælder pris, kvalitet, kapaci-
tet og placering  Det bliver 
uendeligt svært at etablere 
nye idrætsfaciliteter i Ring-
købing i fremtiden 

•  Sæsonplanlægning kan til 
tider være et kæmpe pusle-
spil, fordi der er mange inte-
resser, der skal tilgodeses 

På trods af, at vi dagligt ud-
sættes for mange udfordrin-
ger, og at nogle af dem er de 
samme år for år, og det kan 

godt forekomme frustrerende, 
så lykkes det alligevel at få 
foreningen til at fungere 
Det skyldes ikke mindst kom-
petence, frivillig indsats, flek-
sibilitet, rigtig mange rare og 
flinke mennesker og den store 
hjælpsomhed, som man møder 
i foreningen 

Når man så en gang i mellem, 
i en ledig stund, funderer 
over, hvad der skal ske med alt 
dette i fremtiden, kan man da 
godt blive lidt bekymret  Man-
ge af de frivillige, der i dag 
yder et stort bidrag til at for-
eningen fungerer, er ikke helt 
unge længere, og jeg har for 
øjeblikket svært ved at se, 
hvem der skal erstatte dem, når 
de en gang går på “pension” 

Ovenstående skal så være mit 
stikord og afslutning på For-
mandens Hjørne for denne 
gang – bak op om det frivillige 
foreningsliv og tilbyd din 
hjælp, når du bliver bedt om 
det, eller måske endnu bedre – 
hvis du kan se, at her er der 
noget, som godt kunne trænge 
til din hjælp, så kom og sig det 

Farvel
Vi har desværre sagt farvel til 
en af magasinets medarbejde-
re  Sidsel Krarup er stoppet 
som bladredaktør for at foku-
sere på foreningens hjemmesi-
de og de fotoopgaver, som hun 
har i forbindelse med vores 
aktiviteter 

Jeg vil derfor gerne takke Sid-
sel på hele foreningens vegne 
for det store og flotte stykke 
arbejde, hun har udført i for-
bindelse med magasinet 

Torben Nielsen
Formand

Formandens
hjørne

www.rindumsu.dk4
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Din lokale bank
  - bakker                  dig op

Det kræver både styrke, vilje og viden at opnå gode resultater. 
Det har vi i Landbobanken!

Styrken fi ndes i vores solide, lokale fundament, mens vores 
dygtige, engagerede medarbejdere repræsenterer den vilje og 
viden, som gør Ringkjøbing Landbobank til et oplagt valg, når 
der er brug for en god samarbejdspartner på det økonomiske 
område. 

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud, som giver dig 
overblik og ro i sjælen. 

En solid bank
giver ro i sjælen

Vi bakker op om 

Rindum SU

SOLID, ROBUST

OG LOKAL

Torvet 1  /  6950 Ringkøbing  /  9732 1166  /  post@landbobanken.dk
 www.landbobanken.dk

Susanne 
Fjederholt
7624 9226

Henning
Kærgaard
7624 9225

Katrine
Hvidberg
7624 9245

Henrik
Faurbye
7624 9531

Jesper Sand
Larsen
7624 9352

Bente
Rindom
7624 9397

Tove 
Biltoft
7624 9228
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BADMINTON

Takker af
Den ene er Lise Pedersen  
Lise har i over seks år været 
aktiv i udvalget som en af ud-
valgets tre medlemmer  Lise 
har været Badmintonafdelin-
gens repræsentant i RSU’s be-
styrelse og løftet en lang række 
andre opgaver  Blandt andet vil 
mange forældre kende Lise fra 
kommunikationen og markeds-
føringen ud til vores medlem-
mer  Lise har i perioder også 
været træner for vores yngste 

medlemmer og været i front til 
vores opstartsarrangement 
hvert år i september måned  
Det er flere år siden Lises egne 
drenge spillede badminton, så 
Lises indsats kalder på stor re-
spekt og en kæmpe tak fra alle, 
som har nydt godt af hendes 
indsats 

Også Henrik Byskov takker af  
Henrik kender mange som træ-
ner i vores badmintonafdeling  

Henrik har senest stået for træ-
ningen af vores ældste spillere  
Henrik har været med i mange 
år og dermed været den, som 
har sikret kontinuitet i vores 
træning  Udover Henriks store 
badmintonmæssige kvaliteter 
vil nogle kende Henrik som en 
træner med en holdning til, 
hvordan man som badmin-
tonspiller skal begå sig på ba-
nen; i forhold til båd sine med- 
og modspillere  Henrik har 

også været til mange stævner, 
hvor han har givet gode råd 
mellem sættene til vores spille-
re  Mange spillere har således 
nydt godt af Henriks indsats i 
badmintonafdelingen  Tak for 
det Henrik! ■

På vegne af Badminton udvalget
Jørgen

Med udgangen af den sæson 2014-15 takker to af badmintonafdelingens kollegaer af 

Klubmesterskabet var et nyt 
initiativ, som vi prøvede i år – 
den 18  april  Idéen kom fra Fa-
ster badmintonklub, som i flere 
år har brugt klubmesterskabet 
som afslutning på badmin-
tonsæsonen 
I løbet af lørdag formiddag fik 
vi afviklet tre rækker i single 
og fik således kåret en mester i 
2 -3  klasse, en mester i 4  klas-

se og en fra 5  klasse og ældre  
I rækken 1 -3  klasse blev An-
ders mester  I rækken 4  klasse 
blev Thomas mester og fra 5  
klasse og op efter blev Esther 
mester 
Efter singlerækken spillede vi 
doublerækker med par, som 
trænerne havde sammensat  
Det var en fin måde at lære 
dem at kende, som man ikke 

lige kender fra den ugentlige 
træning  I doublerækken blev 
Oskar og Martin klubmestre 

Tillykke til alle
Mange deltagere og forældre 
syntes at være enige om, at det 
var en god dag, som vi glæder 
os til at gentage næste år  ■

KlubMESTERSKAB
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BORDTENNIS

Ring til os på
88 18 46 18

eller besøg
www.primotours.dk SPORTIGAN RINGKØBING

TORVEGADE 1 I 6950 RINGKØBING I TLF. 9732 2066

 

vi støtter
[SELVFØLGELIG]   

din klub
Kom ind i butikken - vi har altid skarpe tilbud til dig og din sport. 

Bliv medlem af CLUBSPORTIGAN og få ekstra fordele.

CLUBSPORTIGAN.DK

FLOTTE RESULTATER OG 
stærkt fællesskab

Vi er ved at være ved denne 
sæsons sidste skrivelse, hvor vi 
kan nævne nogle flotte resulta-
ter fra et par turneringer  

De bedste og største resultater 
var, at vi blev nummer 2 i Serie 
2 med holdet, som bestod af 
Bjarne Piil, Niels Poulsen og 
Alen Talic  

Drenge 2 spillere fik i Holdtur-
neringen en flot 3  og 2  plads i 
Drenge Serie 2  Holdet bestod 
af Jeppe Mikkelsen, Sander 
Sangill og Jonas Jespersen  

Udover at vi har spillet godt og 
stabilt hele året, i både Senior 
og Ungdom, så har vi også spil-

let godt i handicap regi  Her har 
vi to spillere knyttet til lands-
holdet både som træner og spil-
ler  Det skal lige nævnes, at de 
to spillere er de bedste i den 
klasse, de er blevet inddelt i  F 
eks  er nr  1-5 for siddende spil-
lere og nr  6-10 for stående spil-
lere  Jo højere tal jo mindre fy-
sisk handicappet er man  
Klubben har Polle Bro, som 
klasse 5 og Michel Christensen, 
som er klasse 10, har en dobbelt 
funktion på ungdomslandshol-
det, hvor han er sparringsspil-
ler og samtaletræner for de an-

dre handicappede spillere i 
truppen  

De bedste resultater fra Polle 
Bro, værd at bemærke ved For-
bundsmesterskabet som blev 
spillet i Hirtshals, var en bron-
zemedalje i bredde rækken, 
som er en udviklingsrække  
Det er den første medalje, han 
nogensinde har vundet  

Michel Christensens bedste re-
sultat var ved Malmö Open, 
som er et stort handicap stæv-
ne, ikke kun for bordtennis, 
hvor der er mindst 10 forskelli-
ge lande med  Der fik Michel en 
bronzemedalje med hjem  

Så vores anbefaling til handi-
cappede er – lige meget hvor-
dan, stor eller lille, stående el-
ler siddende, også hvis man er 

udviklingshæmmet – kom og 
vær med!

Begge klubbens handicapspil-
lere har stor mulighed for del-
tagelse i EM på hjemmebane i 
Vejle her i efterårsferien  

I den kommende sæson håber 
vi på, at vi kan holde fremgan-
gen af nye spillere, også inden 
for handicap, da vi er den ene-
ste bordtennisklub i Ringkø-
bing-Skjern Kommune  Vi har 
opstart i august måned (dato 
følger senere), mandage kl  
18 00-19 30 og 19 30-22 00 og 
torsdage med samme tider  
Træningen finder sted på Ring-
købing Skole  Du læse mere på 
klubbens hjemmeside  
www.rindumsu.dk ■

KlubMESTERSKAB
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FODBOLD

14-ÅRIGE TAGER ansvar  
SOM TRÆNERE

José Mourinho startede jo også 
et sted  Faktisk startede mana-
geren for Chelsea trænerkarrie-
ren tilbage i starten af 90’erne 
som ungdomstræner i den por-
tugisiske klub Vitória de Setú-
bal 
For et års tid siden startede Ni-
colaj Østergaard sin trænerkar-
riere som ungdomstræner i 
Rindum SU  Nu er den 14-årig 
spiller på U14 holdet også træ-
ner for U9 holdet  Og selv om 
han ser José Mourinho som den 
bedste træner tager Nicolaj 
Østergaard tjansen om U9 træ-
ner som en god oplevelse og ser 
det ikke så meget som første 
skridt i en stor trænerkarriere 
- Det er ikke planen, at jeg vil 
være træner på længere sigt  
Men jeg synes, jeg lærer meget 
ved at lede børnene  Jeg synes, 
det er sjovt og spændende  Det 
er dejligt at se at børnene er 
glade, og gerne vil lære noget, 
fortæller Nicolaj Østergaard, 

der har boet i Rindum i tre år 
og tidligere har boet og spillet i 
Ulfborg 
Det var Jens Oluf Bach, der luf-
tede idéen for spillerne på U14 
holdet hos både drenge og pi-
gerne om at blive ungtrænere  
Den udfordring tog mange spil-
lere op, og derfor er der nu ni 
ungtrænere tilknyttet de for-
skellige ungdomshold i denne 
sæson 
14-årige Michela Christensen 
er en af spillere, der fint kan 
huske, hvordan de helt unge år 
i klubben var 
Hun startede i Rindum SU, da 
hun var seks år og bortset fra 
halvanden sæson i RIF, så har 
hun altid været i Rindum 
- Jeg synes, det kunne være 
sjovt at træne børn og give dem 
de samme gode oplevelser, som 
jeg selv har haft og hjælpe med 
at gøre dem til gode fodbold 
spillere  Og måske være med til 
at stille lidt højere krav til dem, 

end der blev stillet til mig, for-
tæller Michela Christensen 
Hun spiller for U14 Pigerne og 
er tilknyttet U9 Drengene som 
ungtræner, og det giver både 
gode og mere udfordrende op-
levelser på de indtil videre to 
måneder i trænersædet 
- Det har været sjovt at prøve 
De er nogle søde drenge, som 
har en stor lyst til at dyrke fod-
bold  Det kan godt være svært 
at sætte sig i respekt, og de er 
ikke særlig gode til at lytte  Jeg 
tror, det har meget at gøre med, 
at vi ikke er så gamle  Jeg tror 
helt sikkert de ville lytte mere 
efter, hvis det var en voksen, de 
havde som træner, fortæller 
Michela Christensen, der dog er 
glad for, at de er tre trænere til-
knyttet holdet, så der er altid er 
gode øvelser på programmet til 
træning 
Når hun ser længere frem, kun-
ne hun godt forstille sig at få en 
anden slags trænerrolle 

- Det kunne da være fedt at 
komme til at træne lidt større 
børn, når jeg selv bliver ældre  
Det kunne være nogle piger, 
som man kunne være med til at 
gøre rigtig gode, da ikke alle 
piger tager det ligeså seriøst 
som drenge, fortæller Michela 
Christensen 
Jens Oluf Bach er glad for at se 
de unge spillere lære træner-
gerningen ved at være ungtræ-
nere, hvor de supporteres af 
forældre og andre trænere 
- Jeg synes, det er rigtig spæn-
dende, og vi kan kun være til-
fredse med, at vi har rimelig 
mange ungtrænere, som får en 
chance for at finde ud af, hvor-
for det er spændende at være 
træner  Men de lærer jo også 
mange ting om sig selv, når de 
pludselig står og skal lære fra 
sig til de helt unge spillere, si-
ger Jens Oluf Bach  ■

Bagerst: Jens Oluf Bach, Nicolaj Østergaard, Michela G Christensen, Amalie Scotwin, Mia Søndergaard
Forrest: Mathilde Fyhn, Ida T. Thomsen, Emilie Stilling, Frederikke Juul og Emma S. Jensen
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MASSER AF TRÆNING OG LEG MED 
et stort drys PÆDAGOGIK

Man kunne måske godt 
forestille sig, at det kan 
være svært at holdet kon-
centrationen og motivati-
onen kørende, når en flok 
friske drenge er samlet 
sådan en tirsdag eller 
torsdag sidst på eftermid-
dagen på Rindum Stadion 
efter en udfordrende sko-
ledag i 3  klasse 
Men det er ikke det store 
problem, når Lauge Jes-
persen og Valentin Jen-
sen sætter træningen i gang for 
U10 Drengene i Rindum SU 
Stort set hver gang er der 24-26 
friske drenge klar til at være 
med træningen  Og legen 
- Det er da vildt at tænke på, at 
der er så mange på holdet, og 
de kommer stort set alle sam-
men fra tre skoleklasser  Selv 
om der selvfølgelig er på for-
skel på niveauet hos spilleren, 
så er det lykkes, at alle sammen 
kommer gang med godt humør  
Det er vi da stolte over  Vi kan 
godt selv mærke, at det kan 

være hårdt, at vi kun er to træ-
nere, men vi får det til at virke, 
og det ser jo ud til at virke, når 
så mange spillere fortsætter 
med at komme, siger Lauge Jes-
persen 
Udfordringen får et ekstra 
twist, når der skal spilles kam-
pe  Kampene er på fem-mands 
hold, så der er tre af slagsen til-
meldt med to i B-rækken og et i 
C-rækken  Til den kommende 
sæson rykker drengene op i 
U11-rækken og går samtidig 
over til otte-mands hold  Det 

giver anderledes udfordringer 
med logistikken, så trænerduo-
en håber på at få en ekstra træ-
ner med på holdet 
- Det bliver mere niveauopdelt, 
og vi får hold i både B- og 
C-rækken, men uanset den en-
kelte spillers niveau, vil der al-
tid være en plads, siger Lauge 
Jespersen  
Begge trænere er forældre-træ-
nere, og baggrunden for deres 
frivillige arbejde er, at deres 
drenge begyndte at spille  
Det er måske også en del af for-

klaringen på succesen 
med de mange drenge, at 
der en forståelse for, at 
det ikke bare handler om 
førsteberøringer og stan-
dardsituationer 
- Vi lægger selvfølgelig 
nogle grundsten med fod-
boldtræningen, men det 
er utrolig vigtigt, at træ-
ningen også er en slags 
leg  Så vi leger da for ek-
sempel noget med får og 
ulve og andre sjove ting  

For drengene skal have det 
sjovt, eller mister de interessen  
Men jeg blev nok lidt overra-
sket i starten over, at det stille-
de mange krav til mig om pæ-
dagogiske evner  Måske var det 
egentlig det vigtigste, konstate-
rer Lauge Jespersen 
Men uanset hvad det så end er, 
der gør forskellen, så er det 25 
drenge enige om, at det virker  
Det kan man se beviset på hver 
tirsdag eller torsdag sidst på ef-
termiddag på Rindum Stadion  
  ■
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I weekenden den 26 -27  sep-
tember igangsætter DBU’s 
Skattejagt 2015 og du har hos 
Rindum SU – Fodbold mulighe-
den for at hjælpe til med at fin-
de landsholdets bold, som er 
blevet væk  

DBU’s Skattejagt fordeler sig 
over to dage med leg, sjov, bal-
lade og store fodboldoplevelser  
Skattejægerne skal om lørda-
gen gennemgå en række fod-
boldopgaver og samle ledetrå-
de, så alle er klar til den store 
skattejagt på landsholdets bold 
om søndagen 

Skattejægerne vil få en spiller-
trøje, en drikkedunk og deres 

2015
helt egen landsholdsbold som 
tak for indsatsen og hjælpen til 
landsholdet 
Blandt deltagerne på DBU’s 
Skattejagt vil der blive fundet 
to “Super-skattejægere”, som 
bliver inviteret ind til et efter-
følgende event med landshol-
det 
Læs mere hvordan du tilmelder 
dig på  www rindumsu dk og se 
billeder fra DBU’s Skattejagt 
2014 i Rindum SU  ■

Østergade 17 · 6950 Ringkøbing

LEG, HYGGE 
og bold
En ganske almindelig tirsdag 
aften er der hektisk aktivitet på 
banen bag ROFI–Centret, hvor 
U6 og U7 drengene og pigerne 
er mødt op til ugens træning   
Godt 30 forventningsfulde 
spillere er denne dag mødt op 
for at se, hvad trænerstaben 
har med i posen af spændende 
lege og øvelser 
De yngste U6’ere går til dagens 
øvelser med stor iver, hvor spe-
cielt motorikbanen vækker stor 
begejstring hos spillerne  Der-
udover er der de sædvanlige 
3:3 kampe og flere keglelege på 
programmet  Dagens træning 

bliver sluttet af med en god 
gang ståtrold, som får de store 
smil frem i ansigterne, samti-
dig med at de sidste kræfter 
bliver brugt 
For U7’erne derimod byder da-
gens træning på en god gang 
udfordringer for spillerne, da 
de er noget længere fremme 
fodboldmæssigt og derfor godt 
må udfordres   Først og frem-
mest står der sparke-/skudtræ-
ning på programmet, hvor nog-
le grundlæggende teknikker 
trænes  Ikke alle spillere er lige 
begejstrede, da udfordringen 
med at skulle ramme overligge-

ren på et 5 mål bliver bragt i 
spil  “Det kan vi ikke”, er man-
ges kommentar  Men på trods 
af dette så skal spillerne have 
stor ros for, at de trods alt for-
søger og for flere af spillerne 
lykkes det også at ramme over-
liggeren flere gange  
Som afslutning på dagens U7 
træning er der selvfølgelig 

kamp på programmet  Denne 
dag i form af en 5:5 kamp, da 
spillerne skal forberedes til at 
spille på større baner og mål 
efter sommerferien  
Endnu en god træningsaften er 
overstået og en flok trætte og 
glade spillere er klar til at ven-
de hjem  ■
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så har du muligheden til Håndboldskole  ROFI-Centeret  
mandag den 3. august til onsdag den 5. august (uge 32).

Håndboldskolen arrangeres i samar-
bejde med DHF er for alle piger og 
drenge født i 2001-2006   Er du fra 
2007 eller senere, er du også vel-
kommen 
Tre sjove dage, hvor der bla  er træ-
ning af liga-træner Lars Rasmussen 
og liga-spillere  

Tilmelding ske på følgende link: http://skole.
dhf.dk/Map/SchoolInfo.aspx?id=583
 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til 
at kontakte Michael Albrechtsen på mail: 
albrectsen21@gamil.com eller mobil 2940 
1585.

Tlf. 9735 0200
Tlf. 9732 1500

Advokatfirmaet
Bjarne Lund Jørgensen
Østergade 8 
6950 Ringkøbing

Tlf. 9732 0999

Æret være Anne-Marie Svendsen
Det var med sorg Gymnastik i Ringkøbing modtog medde-
lelsen om, at udvalgsmedlem Anne-Marie Svendsen, efter 
længere tids sygdom døde den 25  november, 45 år  ■

VIL DU TRÆNES AF DEN NYE 
LIGATRÆNER LARS RASMUSSEN OG 

LIGA PIGERNE I TRE DAGE?

www.rindumsu.dk 11
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KONDI CUP

FAXE KONDI CUP 2015
Stemningsbilleder fra endnu en 
fantastisk FAXE KONDI CUP  
Masser af glade børn og træne-
re tog afsted, og havde en fan-
tastisk weekend   ■

 Villy Jørgensen Holger Kjærgaard
 Blomstervænget 32, 6950 Ringkøbing Bandsbyvej 42, Holmsland
 Tlf. 9732 2755 · Bil 4016 2855 Tlf. 9733 7090 · Bil 2022 7790

e-mail: jk@mail.tele.dk

Vi har mere end 25 års erfaring i byggebranchen
mød os på       www.jk-byg.dk

Jørgensen og KJærgaard aps
� �� � � � � � � �

Ringkøbing - Algade 6 - Tlf. 97 32 48 38
www.jk-jagt.dk

Niels Andersen
Skaadsmosevej 8, 6950 Ringkøbing
Tlf. gulv 9732 5444 - Tlf. gardin 9732 1777
Fax 9732 5446 - Mobil 2320 6191

VESTJYSK SERVICE OG KVALITET I LANGE BANER

Gulve og gardiner

NYGADE 20 .  6950 RINGKØBING

Frejasvej 7
6950 Ringkøbing, 

Tel: +45 97 32 08 35
www.jsbplast.dk

JSB Plast

v/Carsten Stampe · Østbanevej 7c · 6950 Ringkøbing
Tlf.: 9732 1192/4055 5192 · E-mail: carsten@byens-blik.dk

– din blikkenslager
– din blikkenslager

   AUT. EL-INSTALLATØR
      Birkmosevej 22 - Tlf. 97 32 04 05

 E-mail: morten@c-wiese.dk
 www.c-wiese.dk

& SERVICE

EL
Alt hvad du tænder på

SALG

12 www.rindumsu.dk



HÅNDBOLD

RSU-RINGKØBING HÅNDBOLD træningstider 2015/2016
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER INDEN SÆSONSTART.

HOLD TRÆNINGSTIDER TRÆNERE OPSTART
U5 MIX Torsdag, ROFI Hal 2 kl. 16.15-17.00 Janne Stengaard, Mona Thorup og Mia Miljanovic Uge 36
U6 MIX Torsdag, ROFI Hal 2 kl. 16.15-17.00 Hanne Skaanning, Julie Larsen og Emma Larsen Uge 36
U7 MIX Tirsdag, ROFI Hal 2 kl. 16.30-17.30 Er du vores træner? Uge 36
U8 Drenge Torsdag, ROFI Hal 2 kl. 17.15-18.30 

(De går i Hal 1 kl. 17.45)
Janne Stengaard, Linda Binderup og Celina Carlsen Uge 33

U8 Piger Torsdag, ROFI Hal 2 kl. 17.15-18.15 Hanne Skaanning, Mona Graversgaard og  
Sofia Christiansen

Uge 33

U10 + U12 Drenge 
(1. års U12 træner her)

Tirsdag, ROFI Hal 2 kl. 17.30-18.30 
Torsdag, ROFI Hal 2 kl. 18.15-19.15

Esben Noe, Jeanett Bisgaard og Henrik Byskov 
(hjælper)

Uge 33

U10 Piger Torsdag, ROFI Hal 1 kl. 16.15-17.45 Martin Pedersen, Anna Tvistholm, Mie Stræde 
Holm, Maibritt Kjeldgaard og Carina Bruun

Uge 33

U12 Piger Mandag, ROFI Hal 1 kl. 18.00-19.30 
Torsdag, ROFI Hal 1 kl.. 19.15-20.30

Damir Dujso og Betina Brink Uge 33

U14 Drenge  
(2. års U12 træner her)

Tirsdag, ROFI Hal 2 kl. 18.30-20.30 Bimme Andersen og Anders Pedersen Uge 33

U14 Piger Tirsdag, ROFI Hal 1 kl. 18.15-19.45 
Torsdag, ROFI Hal 2 kl. 19.15-20.30

Kim Christensen, Dennis Kolind Rasmussen,  
Tina Carlsen og Alf Pedersen

Uge 33

U18 Piger Tirsdag, ROFI Hal 1 kl. 19.45-21.15 
Torsdag, ROFI Hal 1 kl. 20.30-22.00

Mads Pedersen og Morten Junker Uge 33

Serie 1 Damer Torsdag, ROFI Hal 2 kl. 20.30-22.00 Er du vores træner? Uge 33
Serie 2 Herrer Mandag, ROFI Hal 1 kl. 19.30-21.00 Er du vores træner? Uge 33
3. Division Damer Tirsdag, ROFI Hal 1 kl. 18.45-21.15 

Torsdag, ROFI Hal 2 kl. 20.30-22.00
Tommy Skaanning og Lars Buhl Uge 33

JR. AFSLUTNING
Deltagelse af 120 spillere plus 
trænere og Ringkøbing Hånd-
bolds ligahold  Spillere fra U5-
U14 fyldte ROFI med glæde og 
grin  ■

JuniorAFSLUTNING
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Ringkøbing Håndbold – sætter sejl mod nye mål

En base i Ringkøbing 
ER DET ENESTE RIGTIGE

Mon ikke de fleste håndbold-
interesserede i Danmark ken-
der til Lars Rasmussen  Nu kan 
borgerne i og omkring Ring-
købing komme til at kende den 
39-årige tidligere landsholds-
spiller endnu bedre 
Lars Rasmussen er den nye 
cheftræner i Ringkøbing 
Håndbold, men han er ikke ty-
pen, der kun vil lære ind-
faldsvejene, frakørslerne og 
hjemmebanen at kende  
Han vil lære Ringkøbing at 
kende 
“Nu er jeg jo så heldig at have 
et job, som kan bringe mig 
mange steder hen i verden  Jeg 
kommer jo fra Lyngby og ville 
da ønske, at jeg kunne bo i Kø-
benhavn, men ellers er det un-
derordnet, om jeg skal bo i 
Ringkøbing eller hvor som 

helst  Nu skal jeg arbejde i 
Ringkøbing, og så det eneste 
rigtige for mig at bo i byen  Så 
kan jeg jo tage en tur til Kø-
benhavn, når der lige er en fri-
dag  Så det er seriøst ikke no-
get problem  Havde jeg nu 
kone og to børn, så var det jo 
en anden situation, men jeg er 
jo kun mig selv, så det er na-
turligt for mig at flytte til 
Ringkøbing  Det er det rigtige 
for mig, og så er jeg også sik-
ker på, at det er positivt for 
Ringkøbing Håndbold, at jeg 
er tæt på og er en del af byen”, 
siger Lars Rasmussen 
Han flytter ind i en central be-
liggende lejlighed, hvorfra der 
er få minutters gang til Torvet 
og få minutters gang til van-
det 
“Jeg elsker vandet, så man skal 

ikke blive overrasket, hvis 
man ser mig gå rundt en efter-
middag og kaste sten i vandet  
Det er bare afslappende for 
mig at gå ture ved vandet, og 
så er Ringkøbing jo perfekt”, 
siger Lars Rasmussen 
At livet i Ringkøbing fungerer 
optimalt, hænger dog også 
uløseligt sammen med, hvor-
dan det går med Ringkøbing 
Håndbold  Det er jo ikke over-
raskende for det erfarne hånd-
boldmenneske, men han har 
troen på, at det bliver godt 
“Det kribler i mig for at kom-
me i gang  Det er rart at være 
tilbage på det absolutte topni-
veau i dansk håndbold, som 
Boxer Dameligaen jo er på  Jeg 
glæder mig til at blive udfor-
dret mod Danmarks bedste 
klubber og blive udfordret med 

at udvikle Ringkøbing Hånd-
bold videre  Det er min største 
udfordring i min trænerkarri-
ere, men jeg er sikker på, jeg 
har ballasten og erfaringen in-
denfor håndbold, så jeg kan 
være med til at rykke den en-
kelte spiller 10 procent indivi-
duelt, så holdet som helhed 
rykker sig 20 procent,” siger 
Lars Rasmussen, der fik sin 
trænerdebut for Vendsyssel 
Håndbold, som han i løbet af 
to sæsoner udviklede fra at 
være i den nedre del af 1  divi-
sion til at komme frem til de 
afgørende kvalifikationskam-
pe om oprykning til Boxer Da-
meligaen, hvor de blev bremset 
af Skive umiddelbart inden 
skibonitterne trak deres liga-
mandskab  ■

www.ringkobinghaandbold.dk14 Ringkøbing
       Håndbold
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DAMELIGAEN

RH 2020

DET HANDLER OM MEGET 
MERE  end håndbold
Håndbold er måske ikke fuld-
stændigt ligegyldigt, men det 
er i hvert fald underordnet om 
Mathilde Neesgaard spillede 
fantastisk, forfærdeligt eller 
gennemsnitligt i sin seneste 
kamp, når hun kommer på be-
søg hos Bente og Bruno Jen-
sen 
Præstationen på banen er også 
fuldstændigt ligegyldigt, når 
deres treårige barnebarn Cille 
stormer ind på banen efter en 
kamp for at få et kram fra sine 
favoritter 
I omkring halvandet år, har de 
været en slags værtsfamilie 
eller bonusfamilie for både 
Mathilde Neesgaard og Aman-
da Brogaard 

Ofte ses de en gang om ugen og 
spiser sammen  Der er ikke en 
klar slagplan for deres samvær, 
men grundpillen er tryghed 
“Det giver en anden tryghed 
for mig i Ringkøbing, at der er 
en familie, jeg kan snakke 
med om alt muligt  Også det, 
der ikke handler om håndbold  
Det er virkelig noget, jeg ny-
der, og jeg ved, det også gæl-
der for Amanda  Jeg er jo ikke 
så langt fra min familie i Her-
ning, men jeg er et familie-
menneske, og jeg nyder at 
have en ekstra familie så tæt 
på i min hverdag  Det betyder 
også meget for mine forældre, 

at de ved, Bente og 
Bruno også er der 
for mig”, siger Ma-
thilde Neesgaard 

Bonusfamilien eller 
værtsfamilien inklu-

derer også deres datter 
Louise og deres barnebarn 

Cille på tre et halvt år 

Familien var også en central 
årsag til, at Mathilde Nees-
gaard endte med at forlænge 
sin aftale med Ringkøbing 
Håndbold for yderligere to sæ-
soner 
“Jeg overvejede rigtig meget, 
om jeg skulle forlænge med 
klubben, og det spillede da en 
rolle, at jeg er så glad for min 
bonusfamilie  Det er klart, at 
jeg skal huske, at det handler 
om det rigtige valg i min 
håndboldkarriere, men for at 
jeg kan fungere bedst muligt 
som spiller, skal jeg også have 
det godt udenfor banen”, siger 
Mathilde Neesgaard 
Som en ekstra detalje i det fine 
forhold til bonusfamilien boe-
de Mathilde Neesgaard en 
overgang hos datteren Louise, 
da Neesgaard havde opsagt sit 
lejemål i sin lejlighed for at 
undgå dobbelt husleje, hvis 
fremtiden skulle ligge i en an-
den klub 

Nu har hun fundet en anden 
lejlighed sammen med Cecilie 
Mørch Hansen og Michelle 
Brandstrup  
For kvinden i bonusfamilien, 
Bente Jensen, er samværet 
med Mathilde Neesgaard og 
Amanda Brogaard værdifuldt 
“Det er bare så utroligt posi-
tivt, og det går begge veje  
Mathilde og Amanda er sådan 
nogle søde piger, og det bety-
der da også meget, at både min 
datter og mit barnebarn er så 
glade for, at de også er en del 
af deres liv”, siger Bente Jen-
sen, der i slutningen af maj var 
en tur i Djurs Sommerland 
med hele familien, og den er 
Mathilde Neesgaard og Aman-
da Brogaard en del af 
Selv om Amanda Brogaard 
stopper i Ringkøbing Hånd-
bold er hun blevet lovet, at 
hun stadig vil blive fulgt tæt 
af bonusfamilien fra Ringkø-
bing  ■

www.ringkobinghaandbold.dk
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Det er jo stadig kun blevet til 
en enkelt sæson i Ringkøbing 
Håndbold for Michelle 
Brandstrup  Men det blev en 
sæson, hvor hun beviste sit 
værd på flere måder  Spille-
mæssigt var det med et meget 
stabil præstation, der endte 
med hæderen som årets spiller 
i klubben  Men også udenfor 
banen var hun værdifuld med 
sit smittende humør og de so-
ciale kompetencer 
Det kan blive endnu bedre til 
den kommende sæson, for Mi-
chelle Brandstrup satser nem-
lig endnu mere på Ringkø-
bing 
- Jeg har valgt at flytte delvist 
til byen, hvor jeg skal dele lej-
lighed med to fra holdet  Sam-
tidig håber jeg at finde en 
elevplads i nærheden af Ring-
købing  Jeg har en ejerlejlig-
hed i Kolding, som jeg behol-
der, men ellers prioriterer jeg 
altså at bruge mere tid i Ring-

købing og mindre tid i bilen, 
siger Michelle Brandstrup 
Hun er i gang med uddannel-
sen som mediegrafiker, og der 
er hun nu færdig med sit før-
ste af de i alt fire år  De sidste 
tre år bliver en kombination af 
tid i skolen og så praktiktid 
Der er endnu ikke kommet en 
aftale på plads med en virk-
somhed, men hun håber at 
ramme en virksomhed ikke så 
langt fra Ringkøbing  Med i 
spil indtil videre er virksom-
heder i Hvide Sande, Herning 
og Holstebro  Men uanset 
hvilken virksomhed hun en-
der i, så er det tanken, at 
Ringkøbing og Ringkøbing 
Håndbold bliver vinderne 
- Det bliver rigtig godt for mig 
at få en base i byen  Det giver 
mig bedre mulighed for at få 
den fysiske træning passet ind 
i hverdagen, men også bedre 
muligheder for at lave flere 
sociale ting med de andre pi-
ger  Det sociale betyder meget 

for mig, og det er jo ikke 
så sjovt, når jeg skal 
tænke på, at der er halv-
anden times køretur til 
Kolding fra Ringkøbing  
Så jeg forventer da, at 
jeg får mere tid og mere 
overskud ved at få en 
base tæt på det hele i 
byen, siger Michelle 
Brandstrup, der skal bo 
sammen med Mathilde 
Neesgaard og Cecilie 
Mørch Hansen 
Men for at humøret 
forbliver på toppen 
skal det spillemæssige 

naturligvis også fungere  Den 
del er Michelle Brandstrup 
også positiv omkring 
- Jeg er generelt rigtig godt 
tilfreds med min sæson, også 
når jeg tænker på, at det var 
min første sæson i klubben 
med mange nye ting, jeg skul-

le forholde mig til  Men jeg vil 
lægge endnu flere lag på i næ-
ste sæson, og så glæder jeg 
mig til at arbejde sammen 
med Lars Rasmussen, som jeg 
tror på vil blive en god træner 
for klubben, siger Michelle 
Brandstrup  ■

Årets spiller
SATSER ENDNU MERE PÅ RINGKØBING
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Der er kommet en ny T-shirt i 
ligapigernes kollektion  En ly-
serød flyver med Ringkøbing 
Håndbolds logo på halen pry-

der fronten på T-shirten 
Flyveren er et symbol på en 
ambitiøs målsætning for Ring-
købing Håndbold  Målsætnin-
gen er nemlig, at Ringkøbing 
Håndbold inden 2020 skal spil-
le med i Europa 
“Det er en ambitiøs målsæt-
ning, men det jo en måde at 
vise, at målet for det første er, 
at vi skal være et etableret liga-
hold, og så er det jo ikke et ure-
alistisk mål, at næste skridt 
derfra er at spille med interna-
tionalt”, siger direktør Kim 
Grøn Hansen 
Målsætningen blev præsenteret 
for sponsorerne og “venner af 

huset” ved stor-
mødet, der lukke-
de sæsonen ned 
for at åbne op for 
den næste 
En anden kon-
kret plan er, at 
økonomien skal 
styrkes ved at 
udbyde folke-
aktier  
“Vi ser os selv 
som en vigtig del af Ringkø-
bing-Skjern Kommune, og det 
kunne da være fantastisk, hvis 
borgerne i Naturens Rige kun-
ne være med til at eje en lille 
del af Ringkøbing Håndbold  

Vi vil gøre alt for at være med 
til at fortælle den gode historie 
om Ringkøbing-Skjern Kom-
mune / Naturens Rige og bidra-
ge positivt til at tiltrække flere 
indbyggere”, siger Kim Grøn 
Hansen  ■

VISION IDÉGRUNDLAG

  Ringkøbing Håndbold vil være et etableret ligahold  At videreudvikle håndboldkulturen i Ringkøbing  At skabe en hjemmebane fyldt med gode oplevelser og 
vestjyske profiler

Styrke og sammenholde damehåndbolden i Vestjylland og 
kunne tilbyde områdets talenter elitehåndbold på højeste 
niveau.

At skabe et regionalt samlingspunkt for erhvervslivet med 
udgangspunkt i dameelitehåndbold.Ringkøbing Håndbold vil være elitecentrum for damehånd-

bolden i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ringkøbing Håndbold vil brande byen og Naturens Rige 
nationalt og internationalt. Ringkøbing Håndbold vil være blandt de seks bedste hold 

i Danmark.

DORTHE MARIE  SIERSBÆK
Bestyrelsesmedlem

CLAUS SCOTWIN
Bestyrelsesmedlem

KIM GRØN HANSEN 
Direktør 

PETER JOSEPHSEN Eventkoordinator

TORBEN NIELSENBestyrelsesmedlem CARL OLAV JENSENBestyrelsesmedlem

LARS BUHL
Bestyrelsesmedlem

SØREN INGEMANN
Næstformand

JENS ERIK PEDERSENBestyrelsesformand

  At styrke egenkapitalen med folkeaktier  At bidrage til bosætningspolitikken i RKSK

MÅLSÆTNINGER

RINGKØBING HÅNDBOLD
2
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DE lyserøde LETTER
MOD NYE MÅL

SPONSORER FÅR EKSTRA værdi 
FOR SPONSORKRONERNE

Ringkøbing Håndbold har taget 
hul på noget helt nyt i sponsor-
konceptet 
Det nye er ROI-Security, der 
står for Return of Invest-
ment-security 
Kort fortalt går det ud på, at der 
skal skabes aktivering af spon-
soraterne, så der bliver skabt en 
ekstra værdi for den enkelte 
sponsor  
Hvordan den ekstra værdi kon-
kret skal skabes kommer an på 
den enkelte situation 
“Det er et nyt koncept for mig, 
men det er fedt, at man fra 
Ringkøbing Håndbold er klar 
til at gøre en ekstra indsats for 
at give sponsoratet en mervær-
di for mig og min forretning  
Der skiller Ringkøbing Hånd-
bold sig ud, så det ikke bare er 
en penge ud aftale, men der 

også kan komme noget ekstra 
den anden vej”, siger Brian 
Madsen, der er direktør på Ho-
tel Fjordgården, der i den kom-
mende sæson vil være sølvs-
ponsor 
ROI-Security kan være vejen 
for, at Hotel Fjordgården kan 
komme tættere på andre virk-
somheder i Ringkøbing Hånd-
bolds sponsornetværk 

“Jeg er jo stadig forholdsvis ny 
i klubben, og det kan godt være 
lidt svært at komme til at kende 
de andre virksomheder  Så det 
kunne være godt, hvis Ringkø-
bing Håndbold kunne være en 
slags isbryder  Så jeg er nysger-
rig og spændt på samarbejdet”, 
siger Brian Madsen 
I Ringkøbing Håndbold er det 
Peter Josephsen, der kommer til 

at stå for det overordnede an-
svar for ROI-Security, og han 
har stor tiltro til konceptet 
“Vi laver sammen med den en-
kelte sponsor en lille undersø-
gelse af, hvad vedkommende 
konkret ønsker at få ud af afta-
len  Hvis der er viljen og lysten, 
så tror jeg på, vi i fællesskab 
kan få aktiveret sponsoratet, så 
det får en ekstra værdi  Vi har 
jo en stor rækkevidde, hvilket 
betyder, at sponsoraktivering 
vil kunne åbne op for mange 
nye potentielle kunder og sam-
arbejdspartnere”, siger Peter 
Josephsen  ■
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GYMNASTIK

DE modne MÆND HAR FUNDET 
DERES stærke PLADS
Det var på ingen måde tænkt 
som en træls hentydning, da 
Mads Flytkjærs hustru for ef-
terhånden syv år siden præsen-
terede ham for et nyt hold, der 
var ved at blive etableret i Rin-
dum SU 
Målgruppen var de voksne 
mænd over 30 år, og det hand-
lede om fysisk styrke 
Mads Flytkjær, der nu er 37 år, 
var med fra starten og er altså 
stadigvæk med 
- Det er jo dels hyggen ved det  
Vi er vel 10-12 gutter, der har 
været med i en del år  Men så er 
det også dels lysten til at få sig 
rørt  Jeg er jo en af dem, som 
sidder meget ned på arbejdet, 
og så får man sig jo ikke rørt 
sig så meget, så det er på man-
ge måder gavnligt at være med 
på det her hold  Der er en god 
blanding med de lidt mere 
gammeldags gymnastikøvelser 
og så nogle nyere ting, men det 
er altid et godt program, der er 
sat sammen, fortæller Mads 

Flytkjær, der i øvrigt glæder 
sig over, at de er fire-fem 
mænd fra hans vej, der hver 
mandag aften tager turen til 
Ringkjøbing Gymnasium 
Her er Jesper Christiansen 
manden, der byder velkommen 
og samtidig er han manden, der 
sørger for, at mændene får de 
fysiske udfordringer, de kom 
efter  Og måske lidt mere til 
- Vi har jo ikke rigtig ændret 
på noget grundlæggende i løbet 
af årene  Det er stadigvæk 
funktionel træning, hvor man 
bruger sin egen kropsvægt  
Men det handler jo om at delta-
gerne på holdet bliver udfor-
dret, uden at det skal være eks-
tremt, og det er altså noget, 

som der stadig er interesse for 
at gøre på denne måde  I løbet 
af vintersæsonen var der 15-25 
stykker med hver gang  Det vi-
ser, at der er en interesse for at 
passe og pleje sin krop, siger 
Jesper Christiansen 
Deltagerne på holdet er alle 
over de 30 år i større eller min-
dre grad, og de har i år også 
kunne få fornøjelsen af at være 
med på et sommerhold, der va-
rer frem til udgangen af juni 
Det er tredje gang, der er som-
mertræning på programmet, og 
det tager Jesper Christiansen 
også som et skulderklap til 
konceptet 
- Det er jo fedt, at der er opbak-
ning til det  Det kan da godt 

være, det er fordi mændene 
gerne vil se endnu skarpere ud, 
når de skal til at tage på stran-
den til sommer  Vi fortsætter 
med det samme koncept som i 
vintersæsonen, så det er med 
10 minutters dødbold som op-
varmning og så to sæt med i alt 
1 times varighed  Vi øger ni-
veauet stille og roligt, så alle 
kan være med, og alle samtidig 
får noget ud af det, siger Jesper 
Christiansen  ■
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GYMNASTIK

GYMNASTIK I RINGKØBING  
– også for voksne ...

Mange forbinder gymnastik 
med små og lidt større børn  
Gymnastikopvisningen er hel-
ler ingen undtagelse, hvor bør-
neholdene er stærk overrepræ-
senteret  Så ikke så mærkelig, 
at tankerne om gymnastik og 
børn kædes sammen   
Men hvad så, har vi ingen til-

bud til voksne her i Ringkø-
bing?
Jo, det har vi bestemt, og der er 
mange forskellige og spænden-
de muligheder for de voksne 
Vi har i sidste sæson haft ikke 
mindre end ni hold at tilbyde 
for voksne:

Så hold øje med hjemmesiden 
www rindumsu dk fra omkring 
september og find ud af hvilke 
hold, du vil vælge til den kom-
mende sæson  
Alle er velkommen til at prøve 
et par gange uden forudgående 
tilmelding/betaling  ■

• Yoga – aften
• Yoga – formiddag
• Herremotion 2 hold
• Tabata 
• Aqua Tabata 
• Step og styrke
•  Funktionel træning 

for herrer
•   Gymnastik og 

bevægelse for 
udviklingshæmmet

www.rindumsu.dk 19



GYMNASTIK

MOTIVERET TIL AT  
GØRE EN forskel

- At se børn, der starter med at snige sig langs væggene komme til et punkt, hvor de 
nyder at optræde foran 1000 mennesker ved en forårsopvisning i ROFI-Centret. Det 
er en fantastisk følelse at opleve, hvordan vi er med til at give børnene selvtillid og 
selvværd gennem gymnastisk. Det er sådan en oplevelse, der bekræfter mig i, at vi 

gør en forskel, og det gør mig stolt.

Historien kommer fra Lisbet 
Jensen  I fire år har hun været 
instruktør på et gymnastikhold 
for børn med særlige behov 
Det gymnastikhold er ét af de 
rigtig mange hold og andre 
områder, Lisbet Jensen har 
brugt energi og ressourcer på 
som frivillig i efterhånden 
pænt mange år 
- Det startede jo egentlig, da 
jeg kom med i dagplejens for-
ældreudvalg, da mit første barn 
startede i dagpleje  Siden har 
jeg været aktiv omkring de for-
skellige ting, mine børn har 
været aktive i  Så da min datter 
startede til fodbold, kom jeg 
med i fodboldudvalget, og jeg 
har også været med i børneha-

vebestyrelsen og skolebestyrel-
sen af flere omgange  Det er 
også blevet til en periode som 
frivillig leder i bestyrelsen ved 
spejderne  Det er på en måde 
naturligt for mig at være aktiv 
omkring de ting, mine børn er 
en del af både i deres skole og 
fritid  Det giver mig en god for-
nemmelse af, hvad der sker i 
deres liv, og det giver mig en 
mulighed for at påvirke det po-
sitivt  Så det prioriterer jeg 
højt, fortæller Lisbet Jensen 
Som det seneste er hun i forbin-
delse med generelforsamlingen 
blevet valgt ind i gymnastik-
udvalget, og netop gymnastik-
ken har en stor plads i hendes 
hjerte 

- Jeg elsker gymnastik  Det gi-
ver virkelig noget til menne-
sker uanset alderen  Vi bor jo 
også i en fantastisk egn, hvor 
der er masser af fokus på gym-
nastisk  Jeg har da også hørt 
flere gange, når jeg har været 
ude til opvisninger andre ste-
der i landet, at der er noget 
særligt over vores egn, siger 
Lisbet Jensen 
Et sted på egnen med masser af 
gymnastik er på Vedersø 
Idrætsefterskole, og der går 
Lisbet Jensens ældste datter 
Sarah på 16 år, og hun er et in-
teressant bevis på, at det frivil-
lige arbejde godt kan gå i arv 
- Hun har bestemt sig for, at 
hun gerne vil være træner, når 

hun kommer tilbage til Ring-
købing til sommer  Det er slet 
ikke noget, jeg har været blan-
det ind i eller presset hende til  
Hun kontaktede endda en an-
den i gymnastikudvalget for at 
høre, om der kunne være et 
hold til hende  Der var et hold 
til hende, og jeg er selvfølgelig 
både glad og stolt over at hun 
er motiveret for det, siger Lisbet 
Jensen   ■
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SAMME HOLD  
— NYE TRØJER
Fra 1. juli 2014 har vi skiftet navn  
og netværk fra KPMG til EY.

Læs mere om sammenlægningen og 
det nye EY på www.ey.com/dk

EY i Ringkøbing 
Havnepladsen 3 
6950 Ringkøbing 
Telefon 73 23 00 00
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AlgAde 12 - Ringkøbing
tlf.  6226 5555

Har du fødderne,
har vi skoene...

www.skoringen.dk

Torvegade 1B | 6950 Ringkøbing | Tlf. 9732 1390

Algade 5A · Ringkøbing 
Tlf. 97320359 · www.guldogdiamanter.dk

Nygade 21,
6950 Ringkøbing - Tlf. 9732 0475
info@ejvinds.dk
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GYMNASTIK

GYMNASTIKOPVISNING 
2015
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Udlejning af boliger/erhverv       www.greenejendomme.dk

tlf. 9732 4077

Nygade 22 • Ringkøbing  
Tlf. 89 89 32 30

De fleste kan spare op til flere 
tusinde kroner om året med en 
Totalkonto. Gælder det også dig? 

Tjek total.jyskebank.dk.

A L G A D E  1 0  • R I N G K Ø B I N G  • 9 7 3 2  0 4 0 8

Lone H. Lauritzen
Nygade 24 97 32 46 66
Bestil tid på www.salon-saksen.com

Salon SaksenSalon Saksen

Oktoberfest 
ROFI-Centret 

lørdag 26. september 2015
i

Billetsalg og bordbestilling hos 

Kirkevej 26 . 6950 Ringkøbing . Telefon 9732 2455

eller via www.ro� .dk

Centret

Festen er fra kl. 17.30-01.00
Musik:  Cantustyrolerne og   
 Alley Cats
 Stor tyrolerbuffet 
 kl. 18.30
 Alpebar med et 
 væld af drinks
Øl: Mylius Erichsen Bryghus
Partnere:  Lions Club
Pris:  Buffet, musik og ølglas 
 til kr. 295.-

Vidste du at...?
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Vi tilbyder All Inclusive – briller, solbriller og
linser til en fast lav pris pr. måned - uden
udbetaling, renter* og gebyrer.

Vi har et stort udvalg af smarte børnebriller,
 der kan holde til et aktivt liv i både børnehave,
skole og fritid.

Vi har et stort udvalg af forskellige
sportsbriller – langt de fleste kan fås med
styrke.

Vi tilbyder SUN99 - få et par nye Ray-Ban
solbriller hvert år for kun 99,-* pr. måned.

·

·

·

·

Profil Optik Ringkøbing · Vester Strandgade 3 · 6950 Ringkøbing · tlf. 9732 0602 · www.profiloptik.dk

Vidste du at...?
•  Vi tilbyder All Inclusive – briller, solbriller 

og linser til en fast lav pris pr. måned – 
uden udbetaling, renter* og gebyrer.

•  Vi har et stort udvalg af smarte børne- 
briller, der kan holde til et aktivt liv i både 
børnehave, skole og fritid.

•  Vi har et stort udvalg af forskellige  
sportsbriller – langt de fleste kan fås 
med styrke.

•  Vi tilbyder SUN99 - få et par nye  
Ray-Ban solbriller hvert år for kun  
99,-* pr. måned.
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KOM IND 
OG HØR  

MERE 

Herningvej 47 · 6950 Ringkøbing
Tlf: 97 32 16 00

Tømrer og bygningssnedker
Total- og hovedentrepriser
Industrilakering og
overfladebehandling

97 32 11 11
51 50 75 50

Gert S. Andersen /A S

Birkmosevej 17
E-mail: svend@gert-s-andersen.dk

www.gertsandersen.dk

1
97321111.prn
J:\KATALOG\RING\ANNONCER\97321111\F7321111.CDR
24. marts 2009 09:44:38

Color profile: Generic CMYK printer profile
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Tømrer og bygningssnedker
Total- og hovedentrepriser
Industrilakering og
overfladebehandling

97 32 11 11
51 50 75 50

Gert S. Andersen /A S

Birkmosevej 17
E-mail: svend@gert-s-andersen.dk

www.gertsandersen.dk

1
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Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen

ASTRUP HANSEN ApS

Murer- og entreprenørfirma

Aut. kloakmester
Tlf. 9732 1832

Vi udfører alt indenfor

Jord & Beton

Kloak - Murerarbejde
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STØTTEFORENINGEN

Advokatanpartsselskabet
Herningvej 1, 6950 Ringkøbing

9732 3811
advokat@thorninger.dk

www.thorninger.dk

Advokatanpartsselskabet Thorninger  
støtter Ringkøbing Håndbold

TAK TIL DE MANGE FRIVILLIGE HJÆLPERE
I 2014 har vi igen haft rigtig 
mange frivillige hjælpere 
Vi har haft tre serveringsopga-
ver, som har givet os et nogen-
lunde økonomisk resultat  Vo-
res indtjening har i alt været på 
72 640 kr  på disse opgaver 
Vi havde ligeledes i juli 2014 
hjælpere med til Rock i Ring-
købing  Dette arrangement gav 
os en indtjening på 24 750 kr 
Støtteforeningen vil gerne sige 
en STOR TAK til de mange fri-
villige hjælpere, der har hjulpet 
os ved arrangementerne  Vi har 
haft hjælp af ca  160 personer  
Vi har haft brug for 184 hjæl-
pere, så flere har hjulpet os 
mere end én gang  Det er vi 
meget taknemmelige for  Uden 
frivillige er der ingen støtte-
kroner til børne- og ung-
domsarbejdet i Rindum SU!

Støtteforeningen har i 2014 
overført 108 200 kr  til børne- 
og ungdomsarbejdet i de for-
skellige udvalgs aktiviteter, 
svarende til de tilskud, udval-
gene har søgt om  Der er stadig 
hårdt brug for pengene 
Til Landbobankens generalfor-
samling i slutningen af februar 
2015 havde vi 110 personer til 
at hjælpe os  Udover vores egne 
frivillige mødte Ølstrup GU op 
med 25 og Lem Boldklub med 
20 hjælpere  Det er rigtig posi-
tivt, at andre idrætsforeninger 
kan hjælpe og dermed få en 
indtægt til deres arbejde med 
børn og unge, men udvalgene i 
Rindum SU kunne sagtens bru-
ge de penge, vi mister, når vi 
ikke kan skaffe alle de hjælpe-
re, der er behov for 
Vi har hårdt brug for frivillige 

hjælpere, og vi ved, at de, der 
har hjulpet os, synes det har 
været sjovt at være med  Vi hå-
ber naturligvis, at de også for-
tæller det videre til andre  Vi 
appellerer til, at nye melder sig 
til os, eller er positive, når vi 
ringer  Hvis hver familie, der 
dyrker idræt i Rindum SU, blot 
vil hjælpe os én gang i løbet af 
et år  Ja så vil vi nå rigtig 
langt, og tjene endnu mere, 
som vi kan dele ud til børne- 
og ungdomsarbejdet  Alle pen-
gene går jo til det gode formål  
Derved kan udgifterne for del-
tagelse i en cup eller et stævne 
og kontingentet holdes nede 
Vi har igen i år sagt ja til at fin-
de hjælpere til Rock i Ringkø-
bing den 4  juli 2015  Vi kom-
mer med 30 hjælpere og håber 
på godt vejr og et overskud, der 

også smitter af på os 
Endnu en gang mange tak til 
vores mange frivillige hjælpe-
re  Vi håber, I har lyst til at 
fortsætte, og ser frem til, at 
rigtig mange nye vil melde sig 
til at hjælpe ved arrangemen-
terne fremover  I er altid vel-
komne til at tilmelde Jer via 
hjemmesiden eller kontakte os 
pr  tlf 
Ved at hjælpe ca  4-5 timer en 
gang årligt, er I med til at gøre 
en forskel!

NB: Vi vil gerne være to mere 
i bestyrelsen. Mon du har lyst 
til at give et nap med? Også 
gerne i forhold til at få lagt 
vores aktiviteter på Facebook. 
Kontakt hurtigst muligt Støt-
teforeningens formand Mari-
anne Køpke. ■

Hos Partner Revision får du kompetent rådgivning om både 
strategiske og økonomiske spørgsmål. Og vi er tæt på – også 
når din virksomhed bevæger sig ud i verden.

Ring og aftal et uforpligtende møde, eller besøg os på partner-
revision.dk.

HVOR FÅR DU ØKONOMISK 
SPARRING LIGE VED HÅNDEN?

Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab 
RINGKØBING . Tlf. 97 32 10 55 . TARM . Tlf. 97 37 32 11
SKJERN . Tlf 97 35 18 11 . Tilknyttet RevisorGruppen Danmark
  www.partner-revision.dk
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RINDUM SU

VI VIL VÆRE dér, HVOR MEDLEMMERNE ER
I Rindum SU mener vi, at det er vigtigt, at vi er der, hvor vores medlemmer er  I den 

forbindelse har vi igangsat et projekt med et nyt webdesign og samtidig har Rindum SU 
og alle afdelingerne fået en Facebook profil 

Der kommer der flere og flere 
mobile enheder, der går på in-
ternettet, og fremtiden ser ud 
til at smartphones og tablets 
bliver de foretrukne enheder at 
browse med på nettet  Derfor er 
Rindum SU i samarbejde med 
Vestjysk Marketing i gang med 
at lave et nyt responsiv webde-
sign, som forventes færdig i lø-

bet af august   Responsiv web-
design betyder, at hjemmesiden 
tilpasser sig automatisk til en 
smartphone, tablet eller en al-
mindelig PC, uden at indholdet 
skal tilpasses flere forskellige 
steder  Derved bliver det nem-
mere for Rindum SU’s medlem-
mer at besøge www rindumsu 
dk fra mobile enheder 

Facebook er blevet en stor del 
af vores liv og derfor har Rin-
dum SU som moderforening og 
de forskellige afdelinger som  
f eks  fodbold, håndbold og 
gymnastik i Ringkøbing fået 
deres egen Facebook profi-
ler  Ikke alle funktioner fra 
hjemmesiden kan føres over på 
Facebook, derfor skal Facebook 

ses som et supplement til hjem-
mesiden i den forstand, at det 
giver mulighed for at profilere 
foreningens og afdelingernes 
aktiviteter  Find os på Facebook 
og deltag aktivt  ■

Siden 2008 har Erland Nør-
gaard været en engageret træ-
ner for Rindum SU’s fodbold-
drenge årgang 2001  Erland 
har, sammen med de øvrige 
trænere, gennem årene skabt 
en positiv stemning for hele år-
gangen, der består af omkring 
35 spillere  Her er der etableret 
et spændende udviklingsmiljø, 
som har medført at drengene 
stort set alle sammen spiller 
fodbold endnu 
Erland er en engageret og vel-
lidt træner blandt såvel spillere, 
forældre og trænerkollegaer, og 

han har løbende videreuddan-
net sig som træner, således at 
han i dag er en af klubbens B1 
træner  
Sportsligt har han sammen 
med de øvrige trænere skabt et 
miljø, hvor spillerne løbende 
har hævet deres niveau, således 
at de længe har været et af top-
holdene i A-rækken og her til 
forårets turnering har kvalifi-
ceret sig til Mesterrækken M2  
Flere af årgangens spillere har 
endvidere deltaget i FC Midt-
jyllands talentprogram 
Erland har gjort meget for at 

skabe sociale aktiviteter årgan-
gens spillere, og han har flere 
gange hvert år taget drengene 
med til overnatningsstævner, 
hvilket skaber sammenhold på 
årgangens hold  Her er han 
specielt god til at inddrage for-
ældrene omkring praktiske op-
gaver 
Ud over trænergerningen for 
årgangens spillere er Erland en 
driftig person, som bl a  har 
været en af initiativtagerne til 
etableringen af klubbens nye 
Lounge  Han også er en af idé-
mændene bag turen til Arnhem 
Cup 2014 i Holland for klub-
bens ungdomshold 

Erland, det er med stor glæde, 
at jeg kan overrække dig Årets 

Lederpokal, som en anerken-
delse af din store arbejdsind-
sats i foreningen og i håbet om, 
at vi i mange kan nyde godt af 
dine menneskelige og faglige 
egenskaber til gavn for Rindum 
SU  ■

På foreningens vegne
Torben Nielsen, formand

Årets leder
ERLAND NØRGAARD
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RINDUM SU

HØJT ENERGINIVEAU TIL FORÅRETS  Tumledag

Lørdag den 14  marts kl  10 blev dørene slået op 
til forårets Tumledag, og det var en stor flok for-
ventningsfulde børn mellem 3 og 6 år, der sam-
men med deres forældre stod klar fra start  

Iklædt de farverige Tumledag T-shirts besøgte 
mere end 150 legesyge tumlinger de opstillede 
bevægelsesbaner, fodboldbanen, hoppeborgene 
og alle de andre redskaber  Her stod en flok fri-
villige piger og drenge fra 7  og 8  klasse på 
Ringkøbing Skole klar til at give børnene en 
hjælpende hånd  

Energiniveauet blev holdt på toppen med hjælp 
fra et par saftevandsmaskiner og masser af 
rundstykker, og til forældrenes held var der 
også disket op med rigelige mængder kaffe  

Takket være vores sponsorer var hele arrange-
mentet gratis  I kan se billeder fra Tumledag i 
Fotogalleriet på www rindumsu dk  

Så kan I samtidig glæde jer til næste Tumledag, 
der afholdes lørdag den 31  oktober 2015 i ROFI 
Centret  ■
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RINDUM SU

HØJT ENERGINIVEAU TIL FORÅRETS  Tumledag

PwC
I.C. Christensens Allé 5
6950 Ringkøbing 
T: 9674 3100
pwc.dk

Enhver forretning kan forbedres

www.rindumsu.dk 27



“Skal vi finde 
dit næste job – 
eller din næste 
medarbejder?”

Så tag en snak med dit lokale 
vikar- og rekrutteringsbureau

vikar  |  rekruttering  |  projektmedarbejdere  |  outplacement  |  HR-løsninger

Rikke Lydersen
Kunde- og 

personalekonsulent
rly@jks.dk
61 630 759

Anette Aarup Skyttegaard
Kundekonsulent

aas@jks.dk
61 630 700

Birthe Tarbensen
Kunde- og 

personalekonsulent
bta@jks.dk
61 630 768

Susanne Moltsen
Regionschef

smo@jks.dk
61 630 786

Vi har et indgående kendskab til erhvervslivet i kommunen, et godt netværk og et 

landsdækkende filialnet ryggen – og er derfor altid tæt på både arbejdsgiver og jobsøger. 

Kontakt os på tlf. 96 750 750 og få mere at vide om fordelene ved et samarbejde med 

JKS, uanset om du søger nyt arbejde eller nye medarbejdere.

Dit lokale JKS-team i Ringkøbing:

T U M L E DAG  ·  N Y T Å R S K O N C E R T  ·  BA D M I N T O N  ·  B O R D T E N N I S
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