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RINDUM SU

FORMANDENS
HJØRNE

Én af de helt store udfordringer 
for mange idrætsforeninger for 
øjeblikket er tabet af medlem-
mer i forbindelse med imple-
menteringen af den nye skole-
reform�

Jeg kan huske, at Foreningens 
bestyrelse debatterede tema-
et på et bestyrelsesmøde, da 
den nye Folkeskolelov blev 
vedtaget� Man var nok enige 
om, at det måtte give negative 
konsekvenser i forhold til med-
lemstallet, men delte i menin-
gerne om omfanget�

Vi kan i dag se, at det har haft 
betydning for medlemstallet� 
Det har ramt bredt, så alle 
idrætsgrene er blevet berørt, 
men vi kan også se, at de 
idrætsgrene, som typisk er 
“nummer 2 idræt”, er de, der er 
hårdest ramt�

At børnefamilierne har reage-
ret på de længere skoledage 
ved at “skære” i fritidsaktivite-
terne, er jo fuld forståeligt og 
en helt forventet reaktion, for 
børnenes dagligdag skal jo 
hænge sammen�

Jeg tror dog, at der med tiden 
vil ske en gradvis tilvænning i 

familierne, så der igen vil blive 
mere plads til fritidsaktiviteter 
i børnenes hverdag�

Samarbejde
Som de fleste sikkert ved, har 
RIF og RSU samarbejdet om 
gymnastikaktiviteter i en år-
række� Det samarbejde har 
været meget succesfuldt og til 
stor gavn for gymnastikken i 
Ringkøbing� De to hovedfor-
mænd for foreningerne har i ca� 
et år haft drøftelser om, hvor-
vidt samarbejdet kunne udvi-
des til at omfatte foreninger-
nes fodboldafdelinger�

De samlede antal medlemmer 
fra de to foreninger, som spiller 
fodbold, er meget stort, så 
Ringkøbing er en stor “fodbold 
by”� Begge klubber ønsker dog, 
at vi bliver bedre til at fasthol-
de flere fodboldspillere og det 
kan efter vores mening gøres 
ved et samarbejde mellem 
klubberne�

Udgangspunktet for drøftelser 
har været de samme som for 
gymnastikken, nemlig at der 
skal være aktiviteter i begge 
ender af byen, og at der indtil 
videre vil være tale om et sam-
arbejde, men at det på længere 

sigt kan udvikles til en egentlig 
sammenlægning af de to fod-
boldafdelinger, hvis begge for-
eninger ønsker det�

Samarbejdet er startet op med 
et holdsamarbejde i U15 Dren-
ge� Vi har valgt at starte her, 
fordi det giver rigtig god me-
ning� Der har lige i starten væ-
ret nogle mindre udfordringer, 
men samarbejdet i det daglige 
fungerer nu tilfredsstillende� 
Det giver håb for, at samarbej-
det mellem afdelingerne kan 
fortsætte og udvides i den 
nærmeste fremtid – til glæde 
for alle der spiller fodbold i 
Ringkøbing�

Nye aktiviteter
Blandt alle de aktiviteter vi til-
byder i Foreningen, har gymna-
stikafdelingen et nyt spænden-
de tilbud med ekstra spring- 
undervisning for de lidt øvede 
springgymnaster� Holdet hed-
der Talent Tumbling og hen-
vender sig til yngre gymnaster, 
som har lyst til at prøve kræf-
ter med springgymnastikkens 
Formel 1; Power Tumbling�

Fodboldafdelingen har sam-
men med DBU og Ringkø-
bing-Skjern Kommune startet 

et hold motionsfodbold for 
mænd� Samarbejdet opstod 
oprindeligt i forbindelse med et 
Fodbold fitness-projekt sam-
men med et kommunalt pro-
jekt, som hedder Sund Mand�

Formålet med projekt Sund 
Mand er, at mænd i 40 til 50-
års alderen i forbindelse med 
et helbredstjek i de kommunale 
sundhedscentre blandt andet 
vil få en række tilbud til fore-
byggelse af livsstilsrelaterede 
sygdomme� Motionsfodbold for 
mænd er så én af en række 
idrætsaktiviteter, som sund-
hedscentrene kan henvise pa-
tienterne til�

Vi har stadig til gode at modta-
ge deltagere, som er henvist 
fra en af de kommunale sund-
hedscentre� Holdet eksisterer 
dog takket være Old Boys spil-
lere, trænere og ledere, som i 
forvejen er tilknyttet forenin-
gen�

Der er en længere beskrivelse 
af begge aktiviteter inde i ma-
gasinet� Jeg kan varmt anbefa-
le dem begge� n

Torben Nielsen
Formand

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

Ringkjøbing Landbobank har altid sat en ære i at bakke op om egnens lokale foreninger. 
Det er en forpligtelse, men også en stor fornøjelse.
Du fi nder os på trøjer, på drikkedunke, i sportshaller, på tasker, på håndklæder, langs 
boldbaner osv. Kort sagt: Overalt i lokalområdet.
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud, som giver dig overblik og tryghed.

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

Allan Chr. 
Pedersen
7624 9458

Bente
Rindom
7624 9397

Tove 
Biltoft
7624 9228

Anna-Marie
Jørgensen
7624 9467

Dina
Højbjerg
7624 9266

Alice
Fjordside
7624 9448

Anders V.
Larsen
7624 9215

Jeanett H.
Justesen
7624 9216

Line Sommer
Ahle
7624 9465

Marianne
Thomsen
7624 9262

En lokal bank
der bakker op 

om foreningslivet

Sabine
Stengaard
7624 9469

Vibeke
Haubjerg
7624 9210
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BADMINTON

Godt afbræk i 
spændende skoletid
Frederik er jo ikke i nærheden af 
at være det største badminton-
talent nogensinde i Rindum SU� 
Det lægger han ikke skjul på�
Men han lægger heller ikke 
skjul på, hvad der så drager ham 
til hallen hver eneste onsdag�

- Jeg har altid syntes, det er 
sjovt at spille badminton, og da 
jeg spillede badminton var det 
da også mest for sjovt� Nu træ-
ner jeg så unge spillere, der går 
i 1� og 2� klasse, og det handler 
også bare om at have det sjovt, 
men kan også rigtig godt lide 
den der fællesskabsfølelse, der 
er omkring det, siger Frederik�

Fællesskabet betyder også 
meget for ham i hverdagen� 
Han går i 3�G på Det kristne 
Gymnasium, hvor han er kost-
elev og altså bor på gymnasiet�

- Jeg er rigtig glad for at bo der, 
og det er hyggeligt at bo sam-
men med mange af de andre, 
og jeg bruger meget tid på at 
slappe og hygge mig med de 
andre� Inden jeg begyndte der, 
gik jeg på efterskolen Solgår-
den i Tarm, så jeg trives med at 
bo sammen med andre elever� 
Men det er alligevel rart at 
komme afsted til badminton, si-
ger Frederik, der forventer at 
begynde en videregående ud-
dannelse i enten Esbjerg eller 
Aalborg indenfor kemi, efter 
han bliver student til sommer�

Noget helt andet end en 
sur pligt
40-årige Rikke har ingen pro-
blemer med at få sine børn på 
syv og ni år afsted til badmin-
ton i hver onsdag�
Hun går nemlig om end ikke 
forrest så i hvert fald i samme 
tempo, når turen går til ROFI- 
Centret, for hun er en af træ-
nerne på holdet for børnene i  
1� og 2� klasse�

- Jeg har været frivillig siden 
jeg var 12 år både som hånd-
boldtræner og medlem af 
håndboldudvalg� Senere gym-
nastiktræner og nu badminton-
træner� Jeg vil gerne være en 
del af det, mine børn er aktive 
omkring� Det er slet ikke noget, 
jeg ser som en sur pligt� Der er 
noget socialt, vi får ud af det 
sammen, og det er meget vær-
difuldt synes jeg, fortæller Rik-
ke�

Hun har selv spillet lidt bad-
minton, men det var mest for 
sjovt i de yngre dage, og netop 
det sjove er en rød tråd i træ-
ningen�

- Vi er jo flere trænere omkring 
holdet, men generelt har vi fo-
kus på, at det skal være en sjov 
oplevelse, som børnene skal 
nyde at være en del af, siger 
Rikke, der selv også nyder af-
brækket i en ellers travl hver-
dag, for hun blev tidligere på 
året indehaver at Cardinal Kli-
nik- og Jobbeklædning�

Spiller i takt med 
frivilligheden
Kalenderen er en vigtig makker, 
når Leif Madsen skal have styr 
på sine aktiviteter, for han er en 
travl mand� Han bor i Rindum 
200 meter fra ROFI-Centret 
sammen med sin familie, be-
styrer en grill, som ligger lige 
udenfor Herning og er samtidig 
medlem i danseorkestret The 
Djangoes�
Her er han mand bag vokalen 
samt den akustiske guitar, når 
der spilles op til dans og under-
holdning med en bred palet af 
musik�
Om onsdagen er kalenderen 
markeret tydeligt med badmin-
ton� Han spiller ikke selv læn-
gere, men han træner børnene i 
Rindum SU�
Det gør han, fordi han ikke kan 
lade være�

- Jeg var ude at se min søn 
spille, og så bakkede jeg ham 
op og guidede ham en smule� 
Så blev jeg spurgt af Jørgen, 
om jeg havde lyst til at blive 
træner i klubben, og jeg svare-
de, at han bare kunne ringe, når 
han manglede en� Så ringede 
han, og nu er jeg så blevet træ-
ner� Det er egentlig ikke fordi, 
jeg ved så meget om badmin-
ton, men jeg er en person, som 
gerne vil blande sig, og der gi-
ver nogle gode oplevelser for 
mig, siger Leif Madsen�

Nyt trin på pedellens 
uddannelse
Ove har på en måde uddannel-
se tæt inde på kroppen, for han 
arbejder som pedel på AMU 
Hoveddal i Spjald�

En nogen andet gren af uddan-
nelse er han godt i gang med, 
for han bliver til januar færdig 
med uddannelsen som klub-
træner og er klar til at fortsæt-
te i en vigtig rolle i Rindum SU�

- Der er jo lidt mangel på træ-
nere, og det er svært at holde 
på de unge� Så jeg vil gerne ud-
fylde en rolle som den lidt 
mere erfarne træner, der kan 
hjælpe nogle af de unge træne-
re, så de måske kan blive i klub-
ben lidt længere, siger Ove 

Den 51-årige pedel/badminton-
træner har spillet badminton, 
siden han gik i 7� klasse, og han 
har spillet badminton i både 
klub- og turneringsregi i Høj-
mark-Lem og Snejbjerg, inden 
han begyndte i Rindum SU for 
efterhånden mange år siden, 
og han har planer om at fort-
sætte lang tid endnu�

- Jeg synes, det er spændende 
at arbejde med de unge spille-
re� Det har jeg altid gjort, så det 
er jeg bare glad for at kunne 
fortsætte med, siger Ove� n

RSU Badminton

www.rindumsu.dk
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BORDTENNIS

Sæsonen 2015/2016 er allere-
de i gang, og vi træner på livet 
løs både på senior- og ung-
domssiden�

Vi træner mandage og tors-
dags på Ringkøbing Skole, Ung-
dom for ca� 8 til 18 år fra kl� 
18�00 til 19�30 begge dage og 
Senior træner fra kl� 19�30 til 
ca� 21�30�

Vi har et par motionister, der 
træner sammen med seniorer-
ne, så dem er der også plads til�
Vi har ti borde til rådighed, så 
kom frisk og prøv verdens sjo-
veste og hurtigste boldspil�

På handicapsiden har Polle Bro 
og Michel Christensen har væ-
ret på træningslejre i forbindel-
se med EM i Para bordtennis i 
Vejle� Det blev til guld i Klasse 
6 holdkamp, sølv i Single Klas-
se 6 (Peter Rosenmeyer) og 
sølv i Klasse 10 (Sofie Valleø) 
på dame siden� Så spørger man 
måske sig selv om, hvad Klasse 

6 og 10 dækker over i bordten-
nissporten� Forklaring følger:

Klasserne er for spillere med 
et fysisk handicap, som f�eks� 
mangler et ben og har protese 
som erstatning, eller er meget 
låst i sin gang/bevægelser, 
hvor det forhindrer spilleren i 
at bevæge sig bordtennismæs-
sigt� 

Vi er så heldige at være opta-
get DHIF Dansk Handicap 
Idræts-Forbund, hvor vi har til-
knytning til Ungdomslands-
holdstruppen� Så kom og spil 
uanset handicap� Det lige me-
get om man er helt ny og ikke 
kan ramme bolden, når man 
kommer første gang�

Vi lægger vægt på at man skal 
have det sjovt, mens man læ-
rer at spille bordtennis� Vi er en 
meget social klub, hvor der er 
plads til alle� 

De seneste resultater er be-

gyndt at tikke ind på 
sejrsskamlen� Ved Final Four, 
som i år blev afholdt i Aarhus 
fik vi en flot 4� plads i B-ræk-
ken� Det blev mange tætte 
kampe, hvor kampene samlet 
set kunne være endt i 5-5 og 
være vundet på bedre score i 
begge kampe, men heldet var 
ikke til vores fordel� 

Dobbelt guld og en sølv medal-
je i Klasse 5 ved årets Snej-
bjerg Stævne� Michel Christen-
sen gik hele vejen i Single� Alen 
Talic gik også hele vejen til 
finalen, hvor det blev til 
en tæt affære, han 
tabte 3-1� I Double 
vandt Michel Christen-
sen og Anders Pilgaard 
fra klubben B75�

Næste stævne er 
Faaborg Stævnet 
den 31� oktober – 1� 
november, hvor der 
forventes flotte resultater�

Vi prøver i samarbejde med 
G-Factor at starte lidt bordten-
nis op i Damtoftens gamle bør-
nehave, som ligger lige over for 
Alkjærskolen� Her bliver det 
primært Finn Lange, som kom-
mer til at stå for træningen� 
Følg med i nyhederne, hvor der 
kommer mere info�  

Vi glæder os til at byde vel-
kommen til nye medlemmer�  n

Foto: Colourbox

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

En ny begyndelse 
for nye spillere

www.rindumsu.dk
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FODBOLD

Det er sjovere end at 
svede i fitness centeret

Det er lige meget om det er si-
lende regn og der er mudret, når 
der bliver trænet igennem man-
dag aften i det gullige lys fra 
projektørerne� Fokus er på styr-
ketræning kombineret med fod-
boldøvelser�

Det nye initiativ fra Rindum 
SU’s side hedder Motionsfod-
bold for Mænd og er et tilbud til 
40-50 årige mænd, der har lyst 
til at komme ud at røre sig� 
Konceptet kommer fra DBU og 
har spredt sig til 120 fodbold-
klubber over hele Danmark�

Fodbold er den bedste kombi-
nationstræning, da det indehol-
der de bedste træningsaspek-
ter fra både løb og fitness� De 
mange driblinger, acceleratio-

ner, vendinger og skud i fodbold 
er ifølge forskning fra Køben-
havns Universitet mere effektiv 
træningsform end løb eller 
styrketræning�

Fleksibel træning
Du behøver hverken være én af 
brødrene Laudrup eller Preben 
Elkjær for at være med til mo-
tionsfodbold for mænd�  Det 
kræver ikke de store fodbold-
mæssige forudsætninger� “Det 
er holdsport, som både er sjovt 

og social, men uden at man er 
forpligtiget til at komme hver 
gang til træning� Det er en for-
del for folk med en travl hver-
dag,” fortæller holdleder Flem-
ming Dalgas� 

Det er sjovere at være ude
Selvom kalenderen siger novem- 
ber foregår træningen som ud-
gangspunkt udendørs� “Vi vil 
helst være ude, så vi bliver ved 
med at være udendørs så langt 
tid det er muligt, og når vejret 

bliver for dårligt, så rykker vi 
indenfor,” siger Flemming Dal-
gas� 

Der er Motionsfodbold for 
Mænd hver mandag fra kl� 
19�30 til 20�30 på fodboldba-
nerne ved ROFI-Centeret�  n

www.rindumsu.dk
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FODBOLD

2015
I weekenden  den  26�-27� sep-
tember afviklede Rindum SU – 
Fodbold endnu en gang DBU’s 
Skattejagt, hvor de 24 frem-
mødte deltagere igen leverede 
en ihærdig indsats for at hjæl-

pe landsholdet med at finde 
deres forsvundne bold�  

Deltagene gik til weekendens 
mange fodboldmæssige udfor-
dringer med stor iver, og der 

blev knoklet løs på banerne for 
at få de forskellige ledetråde, 
som betød at spillerne til sidst, 
efter en intens eftersøgning, 
kunne finde landsholdes for-
svundne bold� Tak for en god 

weekend til alle deltagerne og 
deres forældre, samt til træ-
nerne, som skabte en kanon 
weekend� n

www.rindumsu.dk
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GYMNASTIK

Talent Tumbl ng
Så er der mulighed for ekstra 
springundervisning for dem, 
som brænder for springgym-
nastik:

Træningssted:  Alkjær Skole
Dag: Fredag
Tidspunkt: kl� 15�15 -16�30
Instruktør: Gudmund 
Kristense m� fl�

Talent Tumbling er et spring-
hold for drenge og piger i alde-
ren 8-14 år, der har lyst til at 
prøve kræfter med springgym-
nastikkens Formel 1; Power 
Tumbling� 

Power Tumbling er en disciplin 
inden for gymnastikken, hvor 
der udelukkende springes bag-
læns spring som araberspring, 

flik-flak, whip back og baglæns 
saltoer på en springbane� Vi 
har primært fokus på Power 
Tumbling hele sæsonen, men 
inddrager en gang i mellem 
både forlæns spring på banen 
og trampolin�

Du kan forvente at få et seriøst 
gymnastiktilbud og et engage-
ret træner team, som benytter 
sig af de nyeste undervisnings- 
og springteknikker og metodik-
ker indenfor springgymnastik-
ken� Vi nuancerer træningen, 
så den passer til netop dit be-
hov og niveau og derved kan 
blive en endnu bedre spring-
gymnast� 

Målet er at skabe et trygt og 
sikkert træningsmiljø, som 

skal udgøre basen for læring 
og udvikling� Det skal være 
sjovt, rart og udfordrende at gå 
på holdet�

Det forventes at du kan lave 
araberspring, lave stående 
baglæns salto med modtag-
ning og turde at stå på hænder 
alene� Derudover forventes 
det, at du kan lide at gå på et 
hold, hvor du respekterer dine 
holdkammerater og trænere 
og at du bidrager til den gode 
stemning� I løbet af sæsonen 
vil der blive lagt vægt på både 
fysisk og teknisk træning og 
der kan i perioder være hjem-
metræning i dette�

Allerede anden træningsdag 
var 16 springglade gymnaster 

– 
både 
piger og 
drenge, 
små som 
store – 
mødt op til 
træning i 
Alkjær-
skolens 
gymnastik-
sal� Men der 
er plads til 
mange flere 
på holdet og vi 
glæder os til at 
se jer� n

www.rindumsu.dk
10



GYMNASTIK

Østergade 17 · 6950 Ringkøbing

Tlf. 9735 0200
Tlf. 9732 1500

Advokatfirmaet
Bjarne Lund Jørgensen
Østergade 8 
6950 Ringkøbing

Tlf. 9732 0999

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

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

Gymnastikholdet Power Tumbling

www.rindumsu.dk
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GYMNASTIK

Der er ingen så seje som os
Gymnastik i Ringkøbing er en 
forening, der rummer alle børn, 
også børn med særlige behov, 
børn med diagnoser eller børn, 
der bare har det svært på et al-
mindeligt gymnastikhold� Dis-
se børn er velkomne på holdet 
“Der er ingen så seje som os”�

Holdet henvender sig til børn 
fra ca� 5-10 år� Vi har netop ta-
get hul på den 5� sæson, med 
både nye og “gamle” gymna-
ster� På holdet arbejder vi med 
grundmotorikken, gennem leg 
og bevægelse, stimulerer vi 
alle sanser, vi hopper, slår kol-
bøtter, leger med bolde, træner 
balancen og meget mere�

Vi har fokus rettet imod “jeg 
kan”, det stimulerer selvtilliden, 
og med masser af anerkenden-
de ros, oplever vi børnene kaste 
sig ud i nye udfordringer�

Holdet ledes af to voksne træ-
nere, der begge har børn med 
flere svære diagnoser, og der-
for har en stor bred personlig 
erfaring på området, samt en 
unghjælper�

Der er meget fokus på at vejle-
de og støtte børnene efter de-
res individuelle behov, og hvor 
meget børnene kan rumme, 
derfor er der begrænset antal 
pladser på holdet�  Tilmeldin-
gen foregår efter “først til møl-
le”, der er to ledige pladser til-
bage på holdet denne sæson� 
Er der spørgsmål, kan man 
kontakte Lisbet Jensen på tlf� 
2180 6116�

Vi træner hver onsdag kl� 
17�30-18�15 på Alkjærskolen� n

HUSK
Gymnastikopvisning i Ringkøbing 
– sæt kryds ved den 19. marts 2016

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

www.rindumsu.dk
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GYMNASTIK

Musical inspirerede  
til nyt gymnastikhold
Gode idéer kan jo komme på 
alle mulige tidspunkter� Da 
Charlotte Borch sad i sofaen og 
så den amerikanske kæmpe-
succes High School Musical i 
fjernsynet sammen med sin 
datter og en af datterens venin-
der, poppede der en idé op hos 
den danseinteresserede trio�

Idéen er blevet til Girly HipHop 
& Dance, der afvikles hver ons-
dag på Ringkøbing Skole�

- Det var inspireret lidt af fil-
men, og vi fik startet et danse-
hold for unge piger� De lærer 
nogle grundtrin, og så bygger 
vi på� Vi gør det lidt til en kom-

bination af både dans, gymna-
stik og yoga, og pigerne har det 
simpelthen så sjovt, og det har 
overrasket mig, hvor dygtige 
de er� Der er også to meget 
dygtige instruktører, som har 
masser af erfaring fra blandt 
andet det udvalgte rep-hold, 
fortæller Charlotte Borch�

Holdet er beregnet for piger 
fra femte til syvende klasse, 
men der er også en enkelt 
9-årige pige med, der ligesom 
sine holdkammerater har det 
sjovt�

- Vi startede med at være fire, 
og nu er vi oppe på syv� Vi kan 
godt være nogle flere, men det 
kan være, pigerne får flere 
med, når de fortæller om det�  
Der er både flikflak, spagat og 
alt muligt� Det er udfordrende, 
men samtidig også en rigtig 
god oplevelse, siger Charlotte 
Borch�  n

YOGA er for alvor kommet til Ringkøbing
Da gymnastikforeningen for 
første gang tilbød yoga, blev 
det modtaget med en vis skep-
sis blandt medlemmerne� Gan-
ske få mødte op til første træ-
ning i sæsonen 2013/2014� 
Trods ihærdige forsøg med ar-
tikler og pressemeddelelser, 
havde det desværre ikke den 
ønskede effekt� Resten af sæ-
sonen fortsatte med 4-6 del-
tagere pr� gang, måske syv når 
der var flest�

Året efter valgte afdelingen at 
give yoga endnu et forsøg og 
langsomt fik vestjyderne mod 
på at stifte bekendtskab med 
den lidt alternative bevægel-
sesform�  Deltagerantallet 
steg langsomt i 2� sæson og 
toppede med 15-20 deltagere�

Glæden ville derfor ingen ende 
tage en ganske almindelig våd 
onsdag aften i september, da 
yoga-holdet åbnede døren for 

3� sæson og over 30 personer 
var mødt frem� 

Vi har investeret en del kroner i 
yoga uddannelsen til vores in-
struktør med tro på, at der var 
potentiale for et sådan hold� 
Derfor er det yderst tilfreds-
stillende at opleve, at det har 
båret frugt, udtaler formand 
for gymnastikudvalget Gitte 
Kolby� Vi bor jo i Vestjylland, 
hvor tingene nogle gange tager 
tid og hvor tålmodighed kan 
være nødvendig� 

Vi er nu i den privilegeret situa-
tion, at vi er tæt på at melde 
alt optaget på vores aftenhold� 
På vores formiddagshold, som 
foregår tirsdag i Vesterhavs-
hallen, er det endnu ledige 
pladser�  Så set i bakspejlet var 
det godt vi ikke kastede hånd-
klædet i ringen, men gav det 

en chance, trods de få deltage-
re i opstartsfasen�

Yoga-instruktør Charlotte 
Borch glæder sig over det sto-
re fremmøde, og udtaler at det 
er blevet endnu sjovere at 
være instruktør� Derudover 
glæder hun sig over de mange, 
der har gavn af yogaens mange 
positive egenskaber� n
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Ringkøbing Håndbold – letter mod nye mål

Langt fra familien,
men alligevel det rigtige sted

Der er rigtig langt fra Priboj i 
Serbien eller fra Varaždin i Kro-
atien og så til Ringkøbing�
Men afstanden føles mindre, 
når man føler, det er det rigtige 
sted� Og for serbiske Željka Ni-
kolić og kroatiske Simona Haj-
duk føles Ringkøbing som det 
rigtige sted�
De er begge nye i Ringkøbing 
Håndbold i denne sæson�

Simona Hajduk bor til leje hos 
en familie i Rindum, mens Želj-
ka Nikolić bor i en lejlighed cen-
tralt i Ringkøbing, hvor hun er 
nabo til Mathilde Neesgaard, 
Cecilie Mørch Hansen og Mi-
chelle Brandstrup�

“Jeg har det godt i Ringkøbing� 
Jeg er glad for at være flyttet i 
lejlighed, og det er rart at bo ved 
siden af nogle piger, jeg kender 
fra holdet, og det er godt, at vi 
kan spise sammen og hænge ud 
om aftenen� Jeg er også glad 
for at Simona bor tæt på byen, 
for vi bruger meget tid sammen, 

og så kan vi også tale vores 
modersmål� Selv om jeg ger-
ne vil lære mere dansk, så er 
det rart at tale serbisk”, for-
tæller Željka Nikolić�

Serbisk og kroatisk ligger 
sprogligt tæt på hinanden 
og kan sammenlignes med 
dansk og norsk�
Inden turen gik til Danmark 
spillede Željka Nikolić for 
den montenegrinske stor-
klub ŽRK Budućnost, og Ni-
kolić var på holdet, da de 
vandt Champions League i 
sidste sæson� Men spilleti-
den var begrænset, og det 
fik den 24-årige højre fløj til 
at søge til Danmark�

“Der er en stor forskel fra 
Budućnost til Ringkøbing� Ni-
veauet var højere dernede, for 
det er jo en af Europas bedste 
klubber, og der er så mange 
dygtige spillere� Der er heller 
ikke nogen rigtig liga i Montene-
gro, så alt handler om Champi-
ons League� Nu er jeg i Dan-
mark, og her handler det kun 
om ligaen� Det er lidt hårdt, for-
di der er så mange flere kampe� 
Men det er også godt for min 
udvikling, at jeg skal spille så 
meget� Ligaen er også god med 
rigtig mange jævnbyrdige klub-
ber, så der er mange udfordrin-
ger”, siger Željka Nikolić� 

Hun imponerede stort lige fra 
begyndelsen i Ringkøbing 
Håndbold med fem mål i sin 
første kamp og er efter otte 
kampe med en imponerende 
scoringsprocent på 76% note-
ret for 31 mål� Blandt andet 
strålede hun i sejren mod Kø-
benhavn Håndbold med syv 
mål på syv forsøg�

Mens hun spillede i Budućnost 
brugte hun også tid på uddan-
nelse, hvor hun via fjernstudi-
um var tilknyttet et universitet 
i Serbien� Uddannelsen var i in-
ternational økonomi, og der 
mangler hun lige en enkelt ek-
samen, og den tager hun hjem 
til Serbien for at klare, når liga-
en går på slutrundepause�

”Jeg glæder mig til at komme 
hjem til min familie igen� Jeg 

savner dem meget, men taler 
tit i telefon med dem derhjem-
me� De ved, jeg skal prioriterer 
min håndboldkarriere, og de 
støtter mig i det”, siger Željka 
Nikolić�

Simona Hajduk har også man-
ge tanker rettet hjemad� Mod 
sin kæreste, sin familie og ven-
ner i Kroatien� Hun stammer 
fra Varaždin, der ligger 60 kilo-
meter fra Zagreb�
Hun har haft besøg fra sin kæ-
reste et par gange, men hun 
kan godt mærke, der er langt 
hjem� Men hun er tilfreds med 
sit danske liv�

“Jeg bor hos en dansk familie, 
og det betyder rigtig meget� De 

er så søde og hjælpsomme� 
Jeg synes faktisk alle, jeg mø-
der er rare mennesker� Spiller-
ne er søde, og Lars er en dygtig 
og meget behagelig træner� 
Jeg bliver også udfordret rigtig 
meget med mit spil, for der er 
et højt niveau i den danske liga� 
Men jeg lærer meget, og jeg 
tror virkelig på, det bliver en 
god tid for mig”, siger Simona 
Hajduk�

Hun havde en central rolle, da 
hun spillede hele kampen i den 
forrygende sejr over Team Tvis 
Holstebro, og hun spillede en 
stor del af kampen i den uaf-
gjorte kamp mod Viborg, hvor 
hun reddede en afslutning i sid-
ste sekund�
Inden hun valgte Danmark som 
sin nye base, spillede hun i Un-
garn og takkede nej til et tilbud 
fra Tyrkiet, der ellers økonomisk 
set var et mere attraktivt tilbud� 
Men andet vejede tungere�

“Danmark har den bedste liga i 
verden, og det var, det vigtigste 
for mig� Jeg synes, den danske 
liga er god for mig, for den gør 
mig helt sikkert til en bedre 
spiller”, siger Simona Hajduk�  n

Željka Nikolic

Simona Hajduk

www.ringkobinghaandbold.dk
Ringkøbing
       Håndbold

Hovedsponsor
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Centrale spillere på vej 
til eksklusiv klub

“Det var jo lidt drømmen, den-
gang jeg var pigespiller i Rin-
dum SU, at jeg skulle blive liga-
spiller engang� Dengang var 
det jo Janne og Sanne Sten-
gaard, der var en slags forbille-
der, for det var jo dem, jeg så 
spille i ROFI om søndagen� Det 
var vel 2� division dengang� Men 
jeg forestillede mig ikke, at jeg 
skulle spille i ligaen for Ringkø-
bing� Det var ikke noget, jeg 
kunne se for mig som en mulig-
hed”�

Ordene kommer fra Mia Biltoft� 
Fra tiden som pigespiller i Rin-
dum SU skiftede hun til FC 
Midtjylland� Først via eftersko-
le og Team Ikast og siden i hele 
ungdomsafdelingen i FC Midt-
jylland� Men nu er hun så liga-
spiller i Ringkøbing� Og faktisk 
er hun godt på vej mod at run-
de 100 førsteholdskampe i 
Ringkøbing Håndbold�

Datoen er ikke markeret i ka-
lenderen, men hun er i gang 
med sin fjerde sæson i Ringkø-
bing Håndbold, og hun har ikke 
misset en eneste kamp, og så 

kommer milepælen jo som en 
naturlig konsekvens�

“Det er underligt at tænke på� 
Det er ikke noget, jeg har haft 
en speciel plan for at skulle nå� 
Men jeg har det godt i klubben, 
og det har været en spænden-
de udvikling både for mig og for 
Ringkøbing Håndbold� Da jeg 
skiftede til klubben var det jo i 
første omgang på en lejeaftale, 
for jeg havde brug for noget 
spilletid og erfaring, for jeg 
spillede ikke så meget i FC 
Midtjylland, efter jeg blev se-
nior� Efter min lejeperiode ud-
løb lavede jeg en almindelig 
kontrakt, for jeg følte det som 
et godt sted for min udvikling, 
og så kom vi jo også i ligaen�

 Jeg synes, jeg har udviklet mig 
meget i klubben, og jeg føler 
mig godt tilpas� Jeg arbejder jo 
også i Ringkøbing, hvor jeg er 
Marketingassistent hos Primo 
Tours� Så helheden fungerer 
for mig”, siger Mia Biltoft, der 
dog ikke kan garantere, at hun 
vil gå efter klubrekorden, som 
Liza Olsen har med 132 kampe�

Kun fem spillere er med i Klub 
100 i Ringkøbing Håndbold, 
men det antal kommer op på 
syv i denne sæson�

Natasja Clausen er ligesom 
Mia Biltoft i gang med sin fjerde 
sæson i Ringkøbing Håndbold 
og ligesom Mia Biltoft har hun 
ikke misset en eneste kamp�

Natasja Clausen stammer fra 
Rødovre og havde ikke nogen 
tilknytning eller større kend-
skab til Ringkøbing Håndbold, 
da hun tilbage i foråret 2012 
skrev under på sin første kon-
trakt med Ringkøbing Hånd-
bold, og nu er den københavn-
ske målvogter med den meget 
kendetegnende og positive ka-
risma altså i Vestjylland på 
fjerde sæson�

“Jeg synes, det er fedt, jeg har 
været her så længe� Jeg trives 
i klubben og synes, jeg har fået 
en god base� Inden jeg kom til 
Ringkøbing Håndbold havde jeg 
været i forskellige klubber i en 
eller to sæsoner� Nu har jeg 

været i Ringkøbing Håndbold i 
fire sæsoner, og det betyder 
meget for mig, og det har givet 
mig noget tryghed� Det betyder 
også meget, at vi spiller i ligaen 
nu� Det var jo målsætningen, 
dengang jeg kom til Ringkø-
bing, og det er fedt, at vi spiller 
i ligaen og gør det godt� Det be-
tyder meget, at jeg har været 
med til den udvikling”, siger Na-
tasja Clausen�

Hun fik ligesom Mia Biltoft sin 
debut i en hjemmekamp mod 
Hadsten�

Natasja Clausen startede i øv-
rigt på bænken i sin første 
kamp� Det har hun meget sjæl-
dent gjort siden�

Klubrekorden for flest første-
holdskampe tilhører Liza Olsen 
med 132 kampe�  De øvrige 
spillere i Klub 100 er Betina 
Kjær 128, Katrine Thomsen 
124, Miriam Juul 111 og Henri-
ette Holm 100�  n

Mia Biltoft

Natasja Clausen

www.ringkobinghaandbold.dk
Ringkøbing
       Håndbold
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Dedikation  
er Lars Rasmussens nøgleord
Det tager kun et minuts tid el-
ler to, når Ringkøbing Hånd-
bolds ligapiger er i kamp, før 
man med sikkerhed kan se og 
høre, at Lars Rasmussen 
brænder for sit trænerjob�

Han sidder stort set aldrig ned i 
løbet af en kamp� Han er altid i 
gang med at guide, inspirere og 
motivere spillerne� Og måske 
brokke sig en smule� Det hand-
ler kort sagt om dedikation� 

39-årige Lars Rasmussen er i 
Ringkøbing Håndbold for første 
gang træner i en ligaklub, men 
ambitionen om at være træner 
på øverste hylde er ikke ny�

“Dengang jeg spillede, kunne 
jeg godt mærke lysten og ev-
nerne til at gå trænervejen� 
Jeg så spillet på en måde, som 
jeg havde lyst til at bruge til at 
udvikle andre spillere� Da jeg 
stoppede min aktive karriere i 
Team Tvis Holstebro i 2010 tog 
jeg et par års pause fra hånd-
bold for at prøve andre ting i li-
vet, men jeg havde hele tiden 
planen, at jeg skulle tilbage 
som træner� Det blev så i 

Vendsyssel Håndbold jeg be-
gyndte for alvor, og nu er jeg så 
i Ringkøbing Håndbold, og det 
er virkelig noget, jeg brænder 
for”, siger Lars Rasmussen�

At Lars Rasmussen, der med 
egne ord er ærkekøbenhavner, 
startede sin trænerkarriere i 
Vendsyssel og nu har startet ti-
den som ligatræner i Ringkø-
bing Håndbold kan umiddelbart 
måske virke lidt underligt� Men 
ikke hvis man kigger nærmere 
på hans karriere som spiller� 

Som 22-årige rykkede han 
teltpælene op i København og 
fortsatte karrieren i Viborg HK� 
Som 24-årig gik turen et godt 
stykke ned i Tyskland til bun-
desligaklubben Minden� Da han 
vendte tilbage til Danmark var 
det til Team Tvis Holstebro, og 
det er altså stadig i Jylland 
hans håndboldkarriere ud-
springer fra�

“Jeg savner da København og 
tager tit til København, når jeg 
har et par fridage� Jeg drøm-
mer da også om engang at 
træne en storklub i Køben-

havnsområdet� Men jeg har al-
drig været bange for at tage 
nogle valg i karrieren, som må-
ske kan virke overraskende for 
nogle� Men jeg bliver drevet ef-
ter, hvor jeg har de bedste mu-
ligheder, og det er altså i Ring-
købing, de er nu”, siger Lars 
Rasmussen�

Selv om valgene undervejs 
måske har undret, så er ingen 
overrasket over, at håndbolden 
fylder så meget�

“Håndbold har altid 
været mit liv� Jeg 
har for eksempel al-
drig været til en 
gymnasiefest� Så ville 
jeg hellere løbe i Lyngby 
Hallen og spille håndbold 
med vennerne en fredag aften�

 Hele min familie er jo også op-
slugte af håndbold� Min mor er 
godt nok lige stoppet med at 
spille Old Girls i Lyngby, men 
både min mor og far er med til 
alle deres kampe, og så er min 
bror Kim jo blevet toptræner 
for både Polens landshold og 
CSM Bucuresti i Rumænien� 

Så ja� Håndbold fylder meget i 
min familie”, siger Lars Ras-
mussen�

Lars Rasmussens far er Per 
Rasmussen, som tidligere var 
formand i DHF�  n

www.ringkobinghaandbold.dk
Ringkøbing
       Håndbold

Hovedsponsor
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HÅNDBOLDRingkøbing Håndbold – letter mod nye mål RH 2020

Et vigtigt Søms i Ringkøbing 
Håndbolds fundament

Succeskriterie nummer 1 i 
Ringkøbing Håndbold er økono-
mien� Den skal der være styr 
på, og derfra skal der bygges 
på, så de sportslige ambitio-

nerne kan udvikles og 
opfyldes�

Knap 100 virksomheder 
er med i sponsorkredsen 
i Ringkøbing Håndbold 
og en af de nyeste virk-
somheder er Søms A/S 
fra Lem� De producerer 
kvalitetspuder og be-
skæftiger 29 medarbej-
der i Lem�

“Vi har tidligere været 
sponsor i Skjern Hånd-
bold, men har nu valgt at 
prioritere Ringkøbing 
Håndbold� Jeg vil gerne 
bidrage til, at de kan 

komme op til et endnu højere 
niveau, og jeg har fået et godt 
indtryk af klubben� Jeg har ikke 
fulgt så meget med endnu i 

den nye sæson, men jeg har 
været med til nogle arrange-
menter, og jeg var da heldigvis 
med, da Ringkøbing vandt over 
SK Aarhus� Det var en rigtig 
god oplevelse både før, under 
og efter kampen� Selv om vo-
res sponsorat jo ikke er nok til 
at rykke klubben rigtig langt 
alene, så er det mit indtryk, at 
der er gang i en god vækst i 
klubben”, siger Tommy W� Lar-
sen, der er adm� Direktør i 
Søms A/S og i øvrigt bosidden-
de i Ringkøbing�

Direktør i Ringkøbing Hånd-
bold, Kim Grøn Hansen, be-
kræfter at der er gang i mange 
positive ting i og omkring Ring-
købing Håndbold, men der er 
stadig masser af arbejde på 
alle parametre�

“Der er mange ting, der går 
hamrende godt for tiden, og vi 
får jævnligt nye partnere� Men 
vi skal også udvikle os, og mål-
sætningen er ikke længere at 
overleve i ligaen� Vi har jo 
meldt ud, at vi inden 2020 skal 
kvalificere os til Europa Cup’en, 
og det kræver, at vi får en end-
nu stærke økonomi, så vi kan 
nå det mål� I forhold til Søms 
A/S er det en vigtig partneraf-
tale på flere måder� Nye part-
nere er selvfølgelig altid godt, 
men vi skal også kigge udenfor 
Ringkøbing by� Vi ser os selv 
som hele kommunens hold, og 
så er en virksomhed i Lem jo et 
godt bevis på, at vi har noget at 
tilbyde til virksomheder i andre 
dele af Ringkøbing-Skjern 
Kommune”, siger Kim Grøn 
Hansen� n

www.ringkobinghaandbold.dk
Ringkøbing
       Håndbold

Hovedsponsor
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THE ORIGINAL FINN JUHL COLLECTION

Onecollection a/s - Ringkøbing - T: +45 70 277 101 - onecollection.com

Rindum SU.indd   2 02/06/15   10.55

Rindum SU
1/8 side - 8  x 62 mm8

Stor tilgang til U18 pige holdet
Der har til årets sæson været 
stor tilgang af spillere til U18 
pigeholdet i Rindum SU� Det er 
en glædelig historie om et hold, 
der er på vej frem� Træner for 
pigerne Mads Pedersen udta-
ler, at en af grundene til den 
store tilgang er sammenhol-
det� Pigerne kender alle hinan-
den, og det er altid med til at 
trække spillere til� Han fort-
sætter med at rose klubben for 
deres arrangement og vilje til 

både at ville elite og bredde� 
Der er et vinderinstinkt på hele 
holdet, og alle går på banen for 
at vinde� U18 holder spiller pt i 2� 
division, men målsætningen er 
klar; det skal hedde 1� division�

Holdet træner sammen med 
klubbens 3� division damer, og 
Mads Pedersen fortæller: “Det 
giver rigtig meget at spille mod 
lidt ældre spillere� Der bliver 
taget ved til træning, og det gi-

ver en hårdhed og et arrange-
ment til spillerne� En hårdhed 
og aarangement som ses i 
kampene�” 
Mulighed for 3� division og Liga i 
Ringkøbing Håndbold spiller 
også en rolle� “Der er stor mu-
lighed for udvikling og avance-
ment i klubben� Spillerne kan få 
lov til at måle sig selv på højere 
niveau� Det er noget der er med 
til at trække endnu flere spillere 
til”, fortæller Mads Pedersen� n

www.rindumsu.dk
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Cykelsponsorløb 2015
Torsdag den 24� september kl� 
18�00 blev det årlige cykel-
sponsorløb skudt i gang� 41 
glade spillere og trænere trod-
sede regnen og stillede til 
start� 

Trods regn og blæst blev der 
kørt ræs fra starten�
Glade ansigter over hele linien, 
hvor man kunne se alt lige fra 
ligapigerne til de helt små køre 
side om side� Det er en god af-
ten, hvor klubben virkelig viser 

sin bredde og sammenhold� 
Den frivillige hjælp, der gør at 
klubben kan hænge sammen, 
ses i høj grad sådan en aften� 
Der blev kørt godt 17�000 kr� 
ind til klubben�

Tak til forældre, trænere og le-
dere for hjælpen med opstilling 
og optælling af runder� Uden 
jer kan det ikke lade sig gøre� n

Tak til Galleri 5
Da der var kulturnat den 11� 
september i Ringkøbing, arran-
gerede Galleri 5 i Smedegade 5 i 
Ringkøbing et modeshow med 
genbrugstøj fra Røde Kors bu-
tikken i Ringkøbing� 
Der var samtidig i løbet af afte-
nen en auktion af forskellig 
kunst, som var doneret af 

kunstnere, der holder til i galle-
riet� 
Hele aftenen indbragte kr� 
6000,- til ungdomsarbejdet i 
Rindum SU - Håndbold og vi vil 
gerne sige tusind tak til Bjarne 
og Tom for initiativet til denne 
aften i galleriet� n

www.rindumsu.dk
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Juletræsindsamling
Få fjernet dit juletræ efter nyt-
år og deltag i lodtrækningen 
om 6 x 2 fl � vin�
Lørdag den 9� januar mellem 
kl� 10�00-13�00 indsamler 
håndboldafdelingen i Rindum 
SU juletræer i Ringkøbing til 
fordel for Ungdomsafdelingen�

Hæng 30 kr� i toppen af dit jule-
træ sammen med en seddel 
med dit navn, adresse og tele-
fonnummer og stil det ud på 
fortovet, så kommer vi forbi og 
kører det på genbrugspladsen�

Har du en større samling af 
juletræer til afhentning, er du 
velkommen til at kontakte 
Michael Albrechtsen på tlf�  
2940 1585� 

På forhånd tak for hjælpen� n 

Glædelig jul og 
et godt nytår

Det skal være sjovt  
at gå til håndbold
Håndbold er andet end harpiks 
og hårde tacklinger� Håndbold 
er sjov og ballade� Det er sam-
menhold� Det er kammerat-
skab� Det er glæde ved spillet, 
og sjov med en bold mellem 
hænderne� Der bliver spillet 
håndbold i Rindum SU i alle 
aldre og de yngste af dem star-
ter omkring fem års alderen�

Der er stor tilgang af spillere 
på de mindste hold� U5-U7 er 
alle mix hold, og trænerne på 
holdene er glade for det store 
flotte fremmøde af spillere, der 
gerne vil spille håndbold� Der 
er plads til alle, og det er vigtigt 
at alle har det sjovt, når de er i 
hallen� 

Janne Stengaard, som er træ-
ner for U5 MIX fortæller: “Det 
vigtigste er, at alle har det 

sjovt� For det mindste er træ-
ningen blandet leg både med 
og uden bold�” Janne Sten-
gaard fortsætter: “Det er vig-
tig, at børnene får en håndbold 
mellem hænderne fra starten”� 

Der er også plads til reel hånd-
boldspil, og der bliver afviklet 
kampe for alle hold�  n

Hjemme- 
stævne
Søndag den  

29. november 

Første kamp fløjtes i gang kl� 
10�00 og sidste kamp fløjtes 
i gang kl� 14�10�

Kom og bak op om vores 
mange hold og vær med til 
at skabe en god dag i hallen 
for alle� n

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

Advokatanpartsselskabet
Herningvej 1, 6950 Ringkøbing

9732 3811
advokat@thorninger.dk

www.thorninger.dk

Advokatanpartsselskabet Thorninger  
støtter Ringkøbing Håndbold

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

Aktiv fritid, 
arrangementer
og overnatning

I ROFI-Centret har vi rammerne 
og faciliteterne

Ringkøbing
Kirkevej 26, Rindum, 6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 2455
www.rofi.dk, E-mail: rofi@rofi.dk

DANHOSTEL
RINGKØBING

www.rindumsu.dk
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Støt børne- og ungdoms- 
arbejdet i Rindum SU 
– med din frivillige arbejdskraft

RSU’s Støtteforening er en selvstændig forening, hvis formål er – ved igangsætning 
af indtægtsgivende aktiviteter – at støtte børne- og ungdomsarbejdet i Rindum SU

Støtteforeningen har årligt 
tjent mellem 60�000 og 
100�000 kr� Men vi er helt af-
hængige af hjælp fra medlem-
mer/frivillige til at hjælpe os� 
Hvis blot hver familie én gang 
årligt vil hjælpe til, så kan vi 
helt sikkert tjene endnu mere 
til gavn for børn og unge� Støt-
teforeningen giver bl�a� tilskud 
til cups, ture, rekvisitter og kur-
ser til trænere og ledere� Det 
gør det billigere for børn og 
unge at deltage i foreningens 
aktiviteter� 

Vi beder normalt om hjælp til 
arrangementer af ca� 4-5 ti-
mers varighed� Arrangemen-
terne er typisk servering i RO-
FI-Centret ved såvel store som 
mindre fester/generalforsam-
linger� Det er ikke nødvendigt, 

at du har prøvet at servere før� 
Vi er også til stede og hjælper 
til Rock i Ringkøbing i juli må-
ned hvert år�

Vi har hårdt brug for frivillige 
hjælpere, og vi ved, at de, der 
har hjulpet os, synes, det har 
været sjovt at være med� Men 
vi kan ikke drive rovdrift på folk, 
så derfor appellerer vi til, at 
nye melder sig til os, eller er 
positive, når vi ringer� Alle de 
penge, vi kan tjene, går jo til et 
rigtig godt formål�

Derfor vil Støtteforeningen 
gerne modtage mange flere til-
meldinger til vores arrange-
menter, der også kan følges på 
Rindum SU’s hjemmeside un-
der Støtteforeningens aktivi-
tetskalender�

På forhånd tak for din støtte til 
det frivillige arbejde i forenin-
gen�

Vi har i slutningen af 2015 to 
serveringsopgaver til ROFI’s og 
Vestas’ julefrokoster�
I slutningen af februar 2016 har 
vi servering til Landbobankens 
generalforsamling� Vi skal her 
finde ca� 160 hjælpere, så det 
er den største opgave, vi har 
hvert år� Derudover kan der 
komme ekstra arrangementer, 
så det er derfor altid en god idé 
at følge på hjemmesidenv�

Der skal lyde en stor tak til vores 
mange hjælpere� Vi håber, I har 
lyst til at fortsætte, og ser frem 
til, at rigtig mange nye frivilligt 
vil melde sig til at hjælpe ved vo-
res arrangementer fremover�

I er velkommen til at tilmelde 
Jer via hjemmesiden eller kon-
takte os pr� tlf� 
Du/I behøver ikke at vente på at 
vi ringer – giv os gerne besked 
pr� mail, hjemmeside eller tlf�

Vi glæder os til at høre fra dig/
Jer� n

Rock i Ringkøbing 2015

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

Salon SaksenSalon Saksen

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
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ASTRUP HANSEN ApS

Murer- og entreprenørfirma

Aut. kloakmester
Tlf. 9732 1832

Vi udfører alt indenfor

Jord & Beton

Kloak - Murerarbejde

AlgAde 12 - Ringkøbing
tlf.  6226 5555

Har du fødderne,
har vi skoene...

www.skoringen.dk

Udlejning af boliger/erhverv       www.greenejendomme.dk

tlf. 9732 4077

Støt vores 
sponsorer  

– de støtter os

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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Velkendte og nye ansigter til 

Tumledagen

> > >
o

For Rindum SU’s tumledags-
udvalg er det altid et spæn-
dende øjeblik, når dørene åb-
nes til ROFI-Centrets Hal 2, og 
tumledagen sættes i gang� Er 
der nogen på den anden side? 
Hvor mange kommer mon? Er 
vi klar?  
Lørdag den 31� oktober kl� 10 
var ingen undtagelse, og hel-
digvis havde masser af børn og 
voksne taget imod tilbuddet 
om 1½ times leg med forhin-
dringsbaner, fodbold, hoppe-
borg, balancebom og andre 
redskaber�
Forrest i køen stod én af de 
trofaste gæster, Mads på tre 
år, sammen med resten af fa-
milien� Trine og Bjarne, Ringkø-
bing, tager nemlig altid afsted 
til arrangementet, og denne 
gang havde de medbragt en 
debutant – Rasmus på bare 
syv måneder� Mens Rasmus 
holdt sig mest i barnevognen 
og i mors favn, var Mads i fuldt 
sving, og især forhindringsba-
nerne fangede hans opmærk-
somhed� Arrangementets tids-
punkt og varighed passer 
familien helt perfekt, og på 
spørgsmålet om, hvorvidt de 
kommer igen til foråret, er sva-
ret: “HELT SIKKERT”�

Silje på fem år er aktiv i fod-
bold- og håndboldafdelingerne 
i Rindum SU, og hun havde til 
Tumledagen stor fornøjelse af 
de mange aktiviteter� Heldigvis 
er det sjældent, at der opstår 
uheld til Tumledagen, men for 
Siljes lillebror Frederik på tre 
år bød dagen på mere end saf-
tevand og leg� Udover sjove op-
levelser fik han nemlig også en 
blodnæse med sig hjem – no-
get hans forældre Anne Sofie 
og Lasse dog tog med ophøjet 
ro, og de er klar igen, når Tum-
ledagen vender tilbage til for-
året�

Tumledagen er blevet afholdt 
siden år 2000, og for at få det 
hele til at hænge sammen 
hjælper en række sponsorer 
velvilligt til� Ligeledes hjalp 
også 10 elever fra 7�-9� årgang 
på Ringkøbing Skole til med, at 
børnene fik en sjov dag�

Tumledagsudvalget takker 
alle sponsorer, hjælpere, børn 
og forældre for en god formid-
dag – vi glæder os til næste 
Tumledag i foråret 2016�  
Hold derfor godt øje med 
www�rindumsu�dk for annon-
cering af datoen� n

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

Enhver forretning kan forbedres

Torvegade 1B | 6950 Ringkøbing | Tlf. 9732 1390

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.

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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 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
� �� � � � � � � �

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

NYGADE 20 .  6950 RINGKØBING

Frejasvej 7
6950 Ringkøbing, 

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

JSB Plast Støt  
vores 

sponsorer  
– de 

støtter  
os

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

www.rindumsu.dk
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En af Danmarks bedste kvinde-
lige sangere� Således må man 
betegne Louise Fribo, der på 
det seneste er blevet rost til 
skyerne af anmelderne for hen-
des roller i de to musicals Tell 
Me on a Sunday og Love Never 
Dies af Andrew Lloyd-Webber� 
Sammen med Per Pallesen, vil 
hun indtage forscenen, når Orke-
ster MidtVest markerer årsskif-
tet med et brag af en koncert! 

Per Pallesen er kendt fra utalli-
ge roller i film, skuespil og TV- 
serier som Matador og Gønge-
høvdingen og fra sine sprudlen-
de shows med den musikalske 
duo “Pallesen og Pilmark”� Orke-
ster MidtVest stiller med det 
store symfoniske udtræk under 
ledelse af den unge og fremad-
stormende dirigent Maria Bad-
stue� Glæd dig til en rørende, 
festlig og sjov koncert, der byder 
på det bedste fra både den klas-
siske genre og musicalgenren! 

Det er Rindum Sogne- og Ung-
domsforening samt Musikskolen 
Ringkøbing-Skjern der arrange-
rer koncerten� Ringkøbing Land-
bobank er hovedsponsor�

Det har været et stort ønske 
fra publikum, at billetter kan 
købes online� Derfor starter on-
line billetsalg mandag den 30� 
november 2015 kl� 12�00� Bil-
letprisen er 200 kr� pr� stk� for 
nummererede pladser samt 
160 kr� pr� stk� for unummere-
rede pladser� Link til billetsalg 
kan findes på Musikskolens 
hjemmeside www�musikrisk�dk 
eller på Rindum SU’s hjemme-
side www�rindumsu�dk� 

For de der ikke ønsker eller ikke 
har mulighed for at købe billet-
ter online, vil der kunne købes 
billetter i Ringkøbing Rådhus-
hal lørdag den 5� december kl� 
10-12 (Onlinesalget er lukket de 
to timer). Det vil så også sige, at 

der vil være et begrænset antal 
billetter til salg, alt efter hvor 
mange, der er solgt online in-
den� I Rådhushallen vil der ikke 
kunne betales med dankort� Da 
der forventes et begrænset 
salg i Rådhushallen vil der ikke 
være salg af kaffe/the/kage i 
år� Unummererede billetter 
kan købes kontant på Ringkø-
bing Bibliotek i betjeningstiden 
fra 7� december� 

For yderligere information 
kontakt:
Birgit Rønnow, Rindum SU,  
tlf� 2125 3090, efter kl� 16�00� 
Mail: birgit�ronnow@mail�dk

Tove Hjerrild Andersen,  
Musikskolen Ringkøbing-Skjern, 
tlf� 9974 1503�  
Mail: tove�andersen@rksk�dk

Louise Fribo 
Danmarks internationale 
sangstjerne Louise Fribo er 

med sine mange optrædener 
på operascener i bl�a� Hamburg, 
Berlin og Wien en af de få san-
gerinder, der kan glæde sig over 
international succes såvel som 
en sprudlende karriere i Dan-
mark� Hun brød igennem i 1992 
på Østre Gasværk Teater i Les 
Misérables og etablerede sig 
herefter som en af Danmarks 
førende sangerinder med op-
trædener på bl�a� Det Kgl� Tea-
ter og Gladsaxe Teater� Louise 
Fribo høstede formidable an-
meldelser for sin præstation 
som Christine i Love Never Dies 
på Det Ny Teater� Bl�a� skrev In-
formation: “Musicalstjernen 
Louise Fribo har den vildeste 
stemme i dansk showbiz lige 
nu� Hun synger de allerhøjeste 
toner så spinkeltsmukke som 
glassplinter”, mens Politiken 
stemte i med: “Utroligt hvor 
stort et register og hvilken 
kraft hendes spinkle, sarte 
skikkelse kan rumme� Hun kan 

Lørdag den 16. januar 2016 kl. 15.00 i ROFI-Centret, Ringkøbing

SYMFONISK NYTÅRSKONCERT 2016
Louise Fribo

Louise Fribo, Per Pallesen og Orkester MidtVest i festlig nytårskoncert

Per Pallesen
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synge så tindrende stille, at 
sangen lister sig ind der, hvor 
det er allermest ømt og sår-
bart�” Og senest for hendes 
one-womanshow, Andrew 
Lloyd Webbers “Tell me on a 
Sunday” på Det Ny Teater, hvor 
en enig presse gav hende 5- og 
6-stjernede anmeldelser� 

Louise Fribo har modtaget Mar-
guerite Vibys Hæderslegat samt 
Karen Bergs Legat og i 2008 
modtog hun en Reumert for sin 
fortolkning af den mekaniske 
dukke Olympia i operaen Hoff-
manns Eventyr på Operaen� 

Ydermere har hun optrådt med 
alle landets symfoniorkestre 
ved deres nytårskoncerter 
samt i en årrække sunget med 
Bent Fabricius-Bjerre� 

Per Pallesen 
– født 30/4 1942 i Aars� Uddan-
net sparekasseassistent� Ud-
gået fra Aalborg Teaters elev-
skole i 1966� 

Har siden da været freelance 
skuespiller/instruktør i Køben-
havn� 
Har været kunstnerisk chef på 
Lorry 1983-87� 
Direktør for Hjørring revyen 
1979-2005 (med pauser ind 
imellem). 
Teaterchef på Nørrebros teater 
2001-2007� 
Har to døtre, Trine og Sofie, der 
begge er skuespillere� 
Har siden da medvirket i ca� 
1�800 TV-og radioudsendelser 
(inkl. genudsendelser). 
Spillet ca� 250 teaterroller� 
Spillet ca� 50 revyer (de 35 
også som instruktør). 
6 shows (også som instruktør). 
30 film (en som instruktør).
Iscenesat ca� 20 teaterforestil-
linger� Ca� 600 foreningsoptræ-
dender + alt “det løse”� 
Vel mest kendt for “Dansk Na-
turgas”, “Pallesen-Pilmarks 
shows”. “Gøngehøvdingen”, 
“Matador”. Ridder af Danne-
brog + mange forskellige pri-
ser� 

Maria Badstue, dirigent
Den danske dirigent vakte stor 
opmærksomhed som prisvin-
der ved den prestigefyldte kon-
kurrence Lovro von Matatic for 
unge dirigenter i 2011� Hun er 
efterfølgende blevet kaldt en 
af de mest lovende unge diri-
genter fra Skandinavien� Den 
foregående sæson inkluderede 
opførelser med Gøteborg Sym-
fonikerne, Sønderjyllands Sym-
foniorkester, Odense Symfoni-
orkester, Helsingborg Symfoni 
Orkester, Kristianssand Symfo-
niorkester, Aalborg Symfonior-
kester og Storstrøms Symfoni-
orkester� Debut som operadiri- 
gent i 2012� Hun har yderlige 
optrådt med Savaria Symphony 
Orchestra ved den årlige Bartok 
festival organiseret af Budapest 
Philharmonic Ochestra�

Orkester MidtVest
Orkester MidtVest er stedet, 
hvor fremtidens klassiske mu-
sikere udklækkes� Med stort 
fokus på talentudvikling er Or-

kester MidtVest praktikforum 
for områdets talentlinjelever 
og MGK-elever, der får en vigtig 
del af deres uddannelse i orke-
stret� Samtidig er Orkester 
MidtVest garant for store sym-
foniske koncertoplevelser til 
det midtvestjyske publikum�

MiVU og OMV
Organisationen indeholder to 
symfoniorkestre, nemlig MiVU, 
som er forkortelsen for Midt-
Vestjysk Ungdomssymfonior-
kester, samt det orkester, der 
optræder under navnet Orke-
ster MidtVest (OMV)� De to or-
kestre, MiVU og Orkester Midt-
Vest, fusionerede i januar 
2015, og hører nu begge under 
organisationen Orkester Midt-
Vest� Orkestrene kan stadig 
opleves i hver sine koncerter, 
men med fusionen er et øget 
samarbejde gjort muligt – til 
gavn for talentudviklingen og 
fremtidens musik! n

SYMFONISK NYTÅRSKONCERT 2016
Orkester MidtVestMaria Badstue
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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

Nyt job – nye medarbejdere?

Fleksibel bemanding  |  vikarløsninger  |  projektmedarbejdere  |  rekruttering  |  outplacement

Ringkøbing Håndbold og Mathilde Neesgaard
arbejder hårdt, målrettet og ambitiøst.  

- Det gør vi også.

Vi kender Ringkøbing bedre end de fleste, når det drejer sig om gode jobs og dygtige medarbejdere. 

Uanset om du søger nye medarbejdere eller nyt arbejde,  så har vi holdet, der kan løse opgaven. 

Ring til os på 96 750 750 og få mere at vide.


