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Vi gør alt for at lære dig at kende 
og giver dig den rådgivning, du fortjener. 

Hos os får du skarpe priser, 
en direkte kontakt til din personlige rådgiver 

og en netbank, der bare virker.

Og vi går op i det samme, som du gør.
Vi engagerer os i lokalsamfundet, fordi livet også leves 

efter arbejde i foreningerne, klubberne og det lokale initiativ.

Velkommen i vestjyskBANK Ringkøbing. 

 vestjyskbank.dk/ringkoebing

Mona Thorup
privatkundechef
mot@vestjyskbank.dk

Benny Schultz
privatrådgiver
bes@vestjyskbank.dk

Morten Juelsgaard
privatrådgiver
mjg@vestjyskbank.dk

Diana H. Kjærgaard
privatrådgiver
dhk@vestjyskbank.dk

Mogens V. Frik
privatrådgiver
mof@vestjyskbank.dk

Knud Møller
privatrådgiver
kmo@vestjyskbank.

VELKOMMEN
TIL DIN OG VORES BANK

www.rindumsu.dk
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RINDUM SU

F RMANDENS
HJØRNE

I Rindum SU er vi meget privile-
gerede� Vi har mere end 250 
frivillige i foreningen, som gør 
en stor indsats med alt lige fra 
at planlægge træning, tage 
med til kampe, forberede gym-
nastikopvisning og stå for 
stævner� Dertil kommer alle 
de, som hjælper med Fjorden 
Rundt og vores Nytårskoncert, 
til dem i støtteforeningen, som 
hjælper med alt lige fra Land-
bobankens generalforsamling 
til Rock i Ringkøbing�

Ny frivilligstrategi
Der er ingen tvivl om, at de fri-
villige er dem, der sørger for, at 
Rindum SU lever� Derfor ser jeg 
også frem til efteråret, hvor 
bestyrelsen og jeg skal i gang 

med at udarbejde en helt ny fri-
villigstrategi sammen med en 
klubrådgiver fra DBU� Den nye 
frivilligstrategi skal blandt an-
det tage udgangspunkt i, hvor-
dan vi skal rekruttere nye frivil-
lige i fremtiden og hvordan vi 
fastholder de fantastiske frivil-
lige, vi allerede har rigtig man-
ge af� Der er ingen tvivl om, at 
alle har en travl hverdag� Der-
for er det også vigtig for mig, at 
være med til at skabe nogle 
gode rammevilkår for de frivil-
lige, der lige er startet og dem, 
som vi har haft med os i mange 
år, og give dem lyst til at være 
en del af Rindum SU mange år 
frem i tiden� 

Fantastiske innovative 
frivillige 
Som I vil kunne læse i denne 
udgave af Foreningsmagasinet, 
så er Rindum SU fyldt med 
idérige og fantasifulde frivilli-
ge, som hele tiden byder ind 
med nyt, som er med til at gøre 

vores tilbud om fritidsaktivite-
ter endnu mere attraktive – 
hvad enten man er barn eller 
voksen� Som forening bliver vi 
nødt til at følge med tiden og 
jeg sætter stor pris på alle de 
innovative trænere og ledere, vi 
har, som er med til at udvikle 
foreningen� 

Et godt eksempel er Mona Slyk 
Søe, som på eget initiativ, her i 
foråret, startede et hold Fod-
bold Fitness Kvinder op� Holdet 
er for kvinder i alle aldre fra 
Ringkøbing og omegn, som har 
lyst til at komme ud og træne 
fodbold og samtidig være so-
ciale og have det sjovt� Nye 
idrætstiltag for voksne, som 
DBU konceptet Fodbold Fit-
ness, er blevet ekstremt popu-
lære, hvilket vi også kan se 
med Monas nystartede hold� I 
kan læse mere om holdet læn-
gere inde i bladet� Jeg synes, at 
det er en rigtig spændende ud-
vikling inden for voksenidræt 

og glæder mig til at se, hvordan 
det kommer til at udarte sig de 
kommende år�  

Velkommen til 
Foreningsmagasinets to 
nye ansigter
Sidst men ikke mindst vil jeg 
gerne byde velkommen til For-
eningsmagasinets to nye ud-
valgsmedlemmer: Rikke Ben-
nedsgaard og Anne Krarup 
Nielsen� Både Rikke og Anne 
kommer til at stå for indholds-
delen i tæt samarbejde med 
Sidsel Krarup, som er magasi-
nets fotograf og Sanne Heinze, 
som sælger annoncer� 

Jeg håber, at I alle får en rigtig 
god sommer� n

Torben Nielsen
Formand

Af Torben Nielsen
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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 finder 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

Jette K. 
Mikkelsen
7624 9462

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

Steen
Jensen
7624 9463

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

Besøg af gæste-træner
En helt almindelig træningsdag 
blev ikke så almindelig allige-
vel� Som gæste-træner havde 
vi besøg af Mikkel Assing, der 
er professionel cheftræner i 
Viby Badmintonklub� Han kom 
og trænede spillerne godt igen-
nem i ca� 1½ time og med hans 
store engagement og sprud-
lende humør, havde både spil-
lere og trænere en fantastisk 
eftermiddag�

Klubmesterskab
I lighed med sidste år, sluttede 
vi sæsonen af med et klubme-
sterskab lørdag den 9� april�

Vi startede dagen med 
rundstykker, kaffe og juice for 
spillere, trænere og forældre� 
Derefter blev spillerne delt op i 
aldersgrupper og vi fik afviklet 
tre singleturneringer og en 
doubleturnering�

Vinderne blev:
1.-2. klasse 
1. Nicklas Rosager

3.-6. klasse 
1. Andreas Strange-Petersen 
2. Oliver K� Pedersen

7. klasse og ældre 
1. Esther R� Thomsen 
2. Sander Sangill

Double 
1.  Oskar Jakobsen &  

Jack Nielsen
2.  Jeppe Iversen &  

Andreas Strange-Petersen 

Ind imellem turneringen lavede 
vi forskellige konkurrencer i 
længde skydning og præcisions 
skydning – både med- og uden 
bind for øjnene� Til sidst blev 
der uddelt flotte præmier, som 
var sponsoreret af vestjysk 
BANK� Alt i alt en super sjov og 
god dag, hvor det sociale kom i 
højsædet – vi glæder os allere-
de til næste år�

I samme ombæring er vi derfor 
også glade for, at vestjysk 
BANK og Partner Revision har 
valgt at forlænge deres spon-
sorat i 2016/2017, således at vi 
fortsat kan have badminton i 
Rindum SU� n 

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

Torvegade 1B | 6950 Ringkøbing | Tlf. 9732 1390

Stort tillykke til  
Mikkel Vestergaard,  som blev 
kommune-mester i U11D.

Af Rikke Bennedsgaard

Kommune-mester
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BORDTENNIS

Ja så er sæsonen 2015/2016 
overstået med masser af ople-
velser og træning�

Vi havde i denne sæson Michel 
Christensen og Bjarne Piil som 
trænere�

Vi har fået en del nye spillere i 
denne sæson� Vi har desværre 
også mistet en del af de gamle� 

I den netop overståede sæson, 
har vi været til en del talent- 
stævner og et par af de store 
stævner både med masser af 
succes og med mulighed for 
forbedring�

Turneringsmæssigt har det 
været op og ned med de to Se-
nior hold, vi har haft med�

Serie 3 blev sidst i efteråret og 
måtte i kvalifikationsspil til Se-
rie 3� Det gik desværre ikke 
som ønsket, men de spillede og 
kæmpede hele tiden�

Serie 2 gik det lidt bedre for� 
Desværre blev Niels Poulsen 
skadet op til den første kamp 

og så var vores opryknings-
drømme væk� Til trods for det, 
blev det til en hæderlig 3� 
plads�

I kvalifikationsspil til Serie 2 var 
vi suveræne og vandt samtlige 
kampe og kvalificerede os til 
JM for hold� Her tabte vi på 
sæt score i semifinalen� Kam-
pen om 3� pladsen blev aldrig 
spændende, idet vi vandt 6-1 
og dermed bronze� 

Vi har netop afsluttet vores 
klubmesterskab med en masse 
bordtennis og præmier�

Vi er glade for at vestjyskBANK, 
JKS, McDonalds og Kylling & 
Co havde givet nogle flotte 
præmier, ligesom Ringkøbing 
Pizza & Grill havde sponseret to 
MEGA SIZE pizzaer� 

Mange tak til jer alle, der hjalp 
til med at gøre aftenen super 
god�

Pokalerne gik 
denne gang til:

Ungdom: 
Nr� 1  Peter Jespersen 
Nr�  2  Polle Bro 
Nr�  3  Simon Abrahamsen/

Nikolaj Jeppesen

Senior A: 
Nr�  1 Niels Poulsen 
Nr�  2 Jesper Skovhus 
Nr�  3 Bjarne Piil 
Nr�  4 Michel Christensen

Senior B: 
Nr�  1 Flemming Wennike 
Nr�  2  Simon Christensen 
Nr�  3 Joakim Pedersen 
Nr�  4 Polle Bro

Der blev også uddelt andre 
pokaler nemlig:

Årets Kammerat: 
Anders Amby

Årets Spiller: 
Nikolaj Jeppesen

Stort tillykke 

til alle!

Vi prøver i næste sæson at få 
et Super Veteran hold med i 
holdturneringen, samt få flere 
handicappede til at spille bord-
tennis� Vi har den eneste køre-
stolsbruger i hele Danmark , 
som ovenikøbet er i lands-
holdstruppen� 

Vi har til den kommende sæson 
fået et par nye sponsorer� Nav-
ne vil blive offentliggjort, så 
snart kontrakter er på plads�

Vi er glade for, at både vest-
jyskBANK og Søren Jespersen 
VVS har forlænget deres spon-
sorkontrakter� 

MANGE MANGE TAK uden 
jeres støtte – ingen bordtennis i 
Ringkøbing� n

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

Af Bjarne Pill

Bordtennis 2015/2016
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Sæsonen starter 
15.08.2016 

Ungdom: mandag og tors-
dag kl� 18�00-19�30

Senior: mandag og torsdag  
kl� 19�30-22�00 

Vi træner i Multisalen på  
Ringkøbing Skole� 

Vi glæder os til at se dig!

www.rindumsu.dk
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FODBOLD

Fit med fodbold
Rindum SU’s Fodbold Fitness 
for kvinder blev startet op af 
Mona Slyk Søe i foråret og har 
allerede fået stor opbakning af 
22 kvinder i alderen fra start ty-
verne til slutningen af fyrrerne� 
“Jeg har altid spillet fodbold, 
men på det sidste har jeg mang-
let træningsdelen� Jeg havde 
læst og hørt lidt om DBU’s Fod-
bold Fitness og tænkte, hvorfor 
har vi ikke det i Ringkøbing?” 
fortæller Mona Slyk Søe, der er 
træner for holdet� 

Hun kontaktede klubben og fik 
at vide, at hvis de i alt var otte, 
der ville deltage, så ville det 
være muligt at oprette et hold� 
Der skulle ikke mere til end et 

opslag i facebookgruppen “Os i 
Ringkøbing”, et møde med klub-
ben og 14 dage senere stod 22 
friske kvinder på banen klar til 
at dyrke Fodbold Fitness� 

Løbesko og fodboldstøvler
På banen er der en god blan-
ding af løbesko og fodboldstøv-
ler� Én af de mest centrale dele 
af DBU’s koncept Fodbold Fit-
ness er, at man ikke behøver 
den store bolderfaring� 

Forskning fra Københavns Uni-
versitet har vist, at fodboldtræ-
ning er én de bedste former for 
kombinationstræning med 
både konditions-, styrke- og 
højintensitetstræning� Sam-
menlagt med fitnessdelen gøre 
det træningsformen højest ef-
fektiv� Fodbold Fitness har ef-
terhånden spredt sig over hele 
landet til godt 150 klubber og 
er blevet utrolig populært�

Af Anne Krarup Nielsen Det er ikke til at tørre smilene af 
ansigterne, selvom der bliver trænet 

hårdt igennem med både squats, 
launches og planken – og ikke mindst 

fodboldøvelser.

Mona Slyk Søe
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FODBOLD

RINGKØBING LØVE APOTEK 
Vestkystens største apotek

Ringkøbing afd.
Torvegade 5
6950 Ringkøbing

Videbæk afd.
Bredgade 32
6920 Videbæk

Hvide Sande afd.
Parallelvej 60
6960 Hvide Sande

Døgnvagt på tlf. 4011 7611
Tidsbestilling på tlf. 2137 0511

Vi gør os umage og arbejder målrettet for at give dig 
den bedste rådgivning og vi er klar til at hjælpe med 
gode råd om sygdom, sundhed og velvære. 
Vi har mange dejlige specialvarer på hylderne. Du finder 
et stort udvalg indenfor vore specialer: kosttilskud, 
naturlægemidler og hudpleje.

På første sal finder du en professionel hudplejeklinik – 
et univers af skønhedspleje og forkælelse med speciale 
i ansigt, krop, fødder, negle, spray-tan.

Se mere på
www.apovest.dk og www.torvegadeshudpleje.dk

Sundt, sjovt og socialt
Selvom det er overskyet og 
græsset er vådt, så holder det 
ikke humøret nede� “Bare det at 
komme ud i det fri og få sig rørt 
giver en helt masse energi og 
glæde� Man får bevæget sig på 
en rigtig god måde, og man får 
grinet en masse – for det er jo 
sjovt at dyrke sport sammen 

med andre,” fortæller Mona 
Slyk Søe� 

Har du lyst til at være med?
Er du træt af at træne alene el-
ler er det bare lidt for kedeligt 
at løbe en tur, så kom og vær 
med! Vi træner hver mandag  
kl� 19�30-20�45 på Rindum Sta-
dion� n

00
45

16

Succes  
skaber vi 
sammen ...

Revision. Skat. Rådgivning.

Kontakt os på 
I.C. Christensens Allé 5, 
6950 Ringkøbing
T: 9680 1000

www.pwc.dk
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FODBOLD

Jyske 3-bold stævne
Søndag den 22� maj deltog 
U7 Drengene fra Rindum SU 
- Fodbold i Jyske 3-bold 
stævnet i Mejrup� Vi stillede 
med tre hold, som hver især 
spillede fire kampe henover 
eftermiddagen på en af de 
10 baner omgivet af bander� 
Mejrup stod for en helt igen-
nem fantastisk fodbolddag, 
hvor der udover fodbold, var 
en lang række aktiviteter i 
form af hoppepude, sæbe-
bobler og tatoveringer til 
børnene� Dagen sluttede af 
med guldmedaljer til samt-
lige deltagere� En helt igen-
nem hyggelig og sjov efter-
middag� n

Trænerne for U7 Drenge

Med strålende sol og næsten 
ingen vind viste Ringkøbing 
Fjord sig fra sin aller smukke-
ste side ved cykelløbet Fjorden 
Rundt� Lørdag den 4� juni var 
Rindum SU - Fodbold for 6� 
gang medarrangør af Fjorden 

Rundt, hvor vores mange fan-
tastiske frivillige var med til at 
bidrage med en rigtig god 
stemning og derved gøre dagen 
til en succes�  

Alle kan deltage i Fjorden 
Rundt, og det handler om at 
komme ud og opleve den flotte 
natur på den 105 km lange rute 

– og selvfølgelig også komme i 
mål� Sådan havde én af cykel-
rytterne det også, efter at have 
fået problemer med sin cykel 
ved Bjerregaard� Rytteren gik 
hen til det nærmest hus for at 
låne en cykel, så turen kunne 
fortsættes� Deltageren kom i 
mål og leverede selvfølgelig 
den lånte cykel tilbage�  n

Af Anne Krarup Nielsen Tre hurtige fakta om 
Fjorden Rundt:

I 2016 var der 1�896 del-
tagere – 350 af dem 
startede i Ringkøbing�

80% af deltagerne er bo-
sat uden for Ringkø-
bing-Skjern Kommune�

Ruten kan for de hurtig-
ste klares på 2 timer og 
21 min�

Solskin, smil og cykler i lange baner
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HÅNDBOLD

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

Rindum SU.indd   1 07/06/2016   08.36

 • Beton 
 • Mørtel
 • Sand, grus og granit
 • Belægningssten
 • Byggemarked
 • Fliser og klinker
 • Arbejdstøj og profiltøj 
 • Liftudlejning 

Professionel rådgivning 
til håndværkere og private 
i alle byggeriets faser

VK Beton og Byggemarked A/S
Herningvej 47
6950 Ringkøbing

Telefon 97321600
www.vkbeton.dk

Hvide Sande Søndervig Ringkøbing

3 butikker - en pris

Hvide Sande
� � �d� � dgade � � 1� ��
6960 Hvide Sande
Tlf. 97 31 22 99
696@edc.dk
www.edc.dk

Søndervig
Lodbergsvej 2
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 86 11
697@edc.dk
www.edc.dk

Ringkøbing
Torvegade 8
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 16 22
695@edc.dk
www.edc.dk

OMRÅDETS MEST SÆLGENDE

Hvide Sande Søndervig Ringkøbing

3 butikker - en pris

Hvide Sande
� � �d� � dgade � � 1� ��
6960 Hvide Sande
Tlf. 97 31 22 99
696@edc.dk
www.edc.dk

Søndervig
Lodbergsvej 2
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 86 11
697@edc.dk
www.edc.dk

Ringkøbing
Torvegade 8
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 16 22
695@edc.dk
www.edc.dk

OMRÅDETS MEST SÆLGENDE

Ringkøbing
Torvegade 8

6950 Ringkøbing

Tlf. 97 32 16 22

695@edc.dk

www.edc.dk

Ringkøbing

Sælg dit helårshus gennem EDC Ringkøbing – vi sælger 
over halvdelen i området!Skaadsmosevej 4 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 4700

Sommertræning for de yngste
Der har for første gang været 
tilbudt sommertræning for de 
yngste spillere i klubben� Det 
har været en træning, der har 
været åben for alle – både 
drenge og piger� En sjov og an-
derledes træning på græs� Når 
vejret ikke har været til det, er 
træningen blevet rykket ind på 
Ringkøbing Skole�

Sommertræningen har været 
en stor succes med stort frem-
møde� Masser af glade børn og 
trænere har hver torsdag træ-
net på græsbanerne bag RO-
FI-Centret� n

Af Casper Henriksen

Følg med på www.rindumsu.dk, 
hvor du finder træningstider for 

sæsonen 2016/2017
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HÅNDBOLD

Håndboldkaravanen 2016

Håndboldkaravanen kommer til Ringkøbing� Håndboldkara-
vanen præsenterer håndboldspil, leg og aktiviteter for børn i 
alderen 7-12 år� Det er et samarbejde mellem skolerne, DHF 
og Rindum SU, og skal være med til at promovere håndbold-
sporten og inspirere til en sjov og sund fritidsaktivitet� 

Af Casper Henriksen

Det er med til at inspirere lærerne til undervisning i håndbold, 
samt give børnene en rigtig god og sjov oplevelse med leg, 
spil og bevægelse� 

To gange i august besøger Håndboldkaravanen Ring-
købing
•  Følg med på Rindum SU’s hjemmeside, hvor du kan se præ-

cist, hvornår Håndboldkaravanen kommer til byen� n

Karavanebesøget er en oplagt mulighed for at tilegne 
sig færdigheder + få inspiration inden for flg. områder:
•  at sammensætte grundlæggende bevægelser, såsom løb-

spring, løb-kast og afsæt-landing
•  at deltage i regelbaserede holdidrætter og små- og minispil
• at udvise sikkerhed i balancer og krydsfunktioner
• at udføre handlinger med forskellige boldtyper
• at turde deltage i legens udfordringer

Træningsstart fra torsdag i uge 32 for U10 og opefter. Læs mere på www.rindumsu.dk
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HÅNDBOLD

Kondi Cup 2016

Fredag den 15� april kl� 18�00 
drog nogle meget spændte og 
forventningsfulde U10 Drenge 
og U12 Piger mod Nr� Nissum 
for at deltage i årets Kondi Cup� 
Et super godt arrangement, 
hvor der er styr på det hele – 
gode rammer, et højt informati-
onsniveau, garanti for kampe 
både lørdag og søndag, en rigtig 
god stemning og vilje til at give 
samtlige hold en rigtig god op-
levelse� De brænder for det ved 
Kondi Cup, og det kan mærkes�  

Ankomst til Kondi Cup
Vel ankommet var det tid til at 
blive indkvarteret på Nr� Nissum 
skole� Drengene i et rum og pi-
gerne i rummet ved siden af� 

Netop det at man bor tæt sam-
men med de andre hold fra ens 
egen klub, gør, at sammenhol-
det og det sociale holdene imel-
lem styrkes� 

Efter alle havde fundet plads til 
liggeunderlag/soveposer og 
fået pakket ud, skulle der gøres 
klar til den store velkomst cere-
moni på “Torvet”� 

Her blev der budt velkommen 
til alle hold (RSU larmede og 
sang HELT vildt, da de blev 
præsenteret ;-), informeret om 
regler mv og overrakt diplomer 

til jubilæumshold� RSU fik 5 års 
diplom i 2015� Efter ceremoni-
en var der tid til leg og hygge in-
den nattevagterne kom og sang 
godnat-sang for børnene�

Håndboldkampe
Lørdag stod den på kampe fra 
kl� 10�30, så vi skulle ikke så tid-
ligt op�  
I samlet trop gik vi til morgen-
mad og gjorde herefter klar til 
første kamp� Der blev spillet 
kampe i Østhallen, som ligger 
ved skolen og i efterskolens 
hal, som ligger tre kilometer fra 
skolen� Der gik busser til og fra 
efterskolen hele dagen, så det 
var utrolig nemt at komme fra 
sted til sted� Når det var muligt, 
så holdene hinanden spille og 
heppede med sang, klappere og 
tudehorn�  

Efter en god lang lørdag med 
tre kampe, var det tid til et bad, 

inden der var diskotek på sko-
len� Både fredag og lørdag af-
ten var der ledermøde i hallen, 
hvor der blev informeret om da-
gens udfordringer, fremlyst ting 
og sager mv� Her havde lederne 
for de forskellige hold mulighed 
for at mødes og snakke om lidt 
af hvert� Det betød, at det ikke 
bare var spillerne, som fik nye 
bekendtskaber ved cuppen, det 
gjorde lederne også� 

Søndag måtte vi op lidt tidlige-
re, så alle kunne nå at få mor-
genmad og pakke sammen in-
den første kamp� Kl� 13�00 
skulle klasseværelserne være 
ryddede og lettere rengjort, så 
traileren blev pakket mellem 
kampene� U12 Pigerne blev 
desværre slået ud lige før se-
mifinalerne, så de var klar til at 
tage hjem omkring middagstid 
søndag� U10 Drengene gik vide-
re til A-finalen�

Nogle af pigerne tog trætte 
hjem efter en fantastisk week-
end med masser af håndbold 
og hygge på tværs af holdene, 
mens andre blev for at se dren-
gene spille finale� Koordinerin-
gen af kørslen spillede også ind 
her, men der skal lyde en stor 
tak til forældre, som kom og 
heppede, kørte med spillerne 
eller bagte kage� 
Drengene tabte desværre fina-
len til NNFH 11-14, men kæm-
pede bravt til sidste fløjt�  

Det har igen været en fanta-
stisk oplevelse, for både spille-
re og trænere, at deltage i Kon-
di Cup, og vi kan kun opfordre 
alle kommende U10 og U12 
hold til at deltage i cuppet� n

I 2017 afholdes 
Kondi Cup 

den 21.-23. april
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Ringkøbing Håndbold – letter mod nye mål

Lars Rasmussen ser ny sæson 
med STORE muligheder

Når en sæson afsluttes starter 
forberedelserne til den næste� 
Forberedelserne har været i 
gang et godt stykke tid i Ring-
købing Håndbold, og man fik 
relativt tidligt truppen på plads 
til den kommende sæson�

Der blev taget afsked med en 
del spillere ved sæsonens sid-
ste kamp mod Ajax København, 
men Lars Rasmussen ser 
fremad med gode fornemmel-
ser�

“Jeg ser en rigtig stærk trup, vi 
har fået samlet� Der kommer 
to nye stregspillere og tre nye 

bagspillere, og hvis det forlø-
ber, som jeg forventer, så bliver 
det rigtig, rigtig spændende� 
Jeg glæder mig til at se, hvor 
langt vi kan udvikle os”, siger 
Lars Rasmussen�

Det er flere af de vigtige spille-
re fra den netop overståede 
sæson, der er taget videre med 
eksempelvis Hanne Trangeled 
og Mia Biltoft� Men tilgangen til 
næste sæson rammer generelt 
godt ind i ambitionerne for næ-
ste sæson�

“Vi har fået lidt mere rutine, 
men også unge spillere, der 
kan byde ind� Vi har hentet spil-
lere, der har været i gamet i 
længere tid� Jane Mejlvang og 

Sille Thomsen er jo unge spille-
re, men de har været i FC Midt-
jylland og Viborg, så de ved, 
hvad der kræves for at være 
med på liganiveau� Ser vi på 
bagkæden har vi seks spillere, 
der alle er ekstremt dygtige, og 
jeg må bare sige, at alle vores 
nye spillere er pissedygtige”, si-
ger Lars Rasmussen�

Det handler selvsagt altid om 
at få nye spillere integreret på 
holdet, men her er Lars Ras-
mussen sikker på, at holdet 
som helhed vil rykke sig�

“De nye spillere kommer fra 
klubber som på papiret er læn-
gere fremme sportsligt, og jeg 
forventer, vi vil se vores spil 

rykke et niveau op i forhold til 
sidste sæson� Udover de seks 
nye spillere kommer Cecilie 
Mørch-Hansen jo også tilbage 
efter sin knæskade, og jeg tror 
på, vi vil ramme det niveau fra i 
efteråret, da vi spillede bedst� 
Der vandt vi over Team Tvis 
Holstebro og spillede lige op 
med Viborg� Men jeg tror også 
vores bundniveeau vil hæve sig 
10-15 procent� Hvad det kom-
mer til at betyde for stillingen, 
er svært at sige, for andre klub-
ber forstærker sig, men jeg 
ved, vi kan drille rigtig mange 
klubber, og jeg ved, vi kan kom-
me til at spille endnu bedre end 
sidste sæson”, siger Lars Ras-
mussen�  n

Nye spillere 
Ringkøbing 
Håndbold 2016-2017:

Streg SILLE THOMSEN 
(Viborg HK)

Streg JULIE GANTZEL  
(HK Halden) 

Målvogter  
EMMA FRIBERG  
(LUGI Lund)

Højre fløj  
MICHAELA EK (Silkeborg-
Voel KFUM)

Bagspiller  
JANE MEJLVANG  
(FC Midtjylland) 

Bagspiller  
CAMILLA MAIBOM 
(Silkeborg-Voel KFUM)

Bagspiller  
AMANDA BROGAARD 
(Silkeborg-Voel KFUM)

Af Martin Rahbech
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HÅNDBOLDRingkøbing Håndbold – letter mod nye mål RH 2020

Lars Rasmussen ser ny sæson 
med STORE muligheder

Amanda Brogaard: 
- Det er okay at lave en fejl

Amanda Brogaard var med 
som tilskuer, da Ringkøbing 
Håndbold sikrede pladsen i 
Primo Tours ligaen� Rygter-
ne sagde, at hun ville kom-
me tilbage til Ringkøbing 
Håndbold, og mange af til-
skuerne var forbi hende for 
at hilse på og byde hende 
velkommen tilbage med hå-
bet om, at rygterne talte 
sandt�

Rygterne talte 
sandt.  

Amanda Brogaard 
er tilbage.

23-årige Amanda Brogaard har 
spillet to sæsoner i Ringkøbing 
Håndbold, men søgte nye ud-
fordringer i Silkeborg-Voel 
KFUM i sidste sæson� Nu er 
hun altså tilbage�

“Jeg kommer tilbage til et 
sted, hvor træneren tror på 
mig, og jeg har opbakningen� 
Publikum kender mig og min 
stil� De ved, jeg vil kæmpe med 
alt, hvad jeg har i kampene� De 
ved, at jeg også laver fejl, men 
at jeg altid fighter for holdet� 
Da jeg spillede i Silkeborg-Voel 
var jeg måske bange for at lave 
fejl og blive taget ud� Det ligger 

normalt ikke til mig at være 
bange for at fejle, og jeg føler 
mig sikker på, at det i Ringkø-
bing Håndbold vil være okay at 
lave en fejl� Selvfølgelig skal 
jeg ikke blive på banen, hvis jeg 
laver masser af fejl, men jeg 
ryger ikke på bænken efter én 
fejl”, siger Amanda Brogaard�

Hun skiftede til Ringkøbing 
Håndbold fra Roskilde Hånd-
bold tilbage i 2013 med den 
tanke, at skulle der gøres no-
get med håndboldkarrieren på 
højt niveau skulle det foregå i 
Jylland� Det blev så Ringkø-
bing, der blev vinderen i de tan-

ker� Men hun tager ikke sit 
comeback for en nem vej tilba-
ge til den store popularitet�

“Intet bliver serveret for mig, 
når jeg kommer tilbage� Jeg 
skal stadig spille gode kampe, 
så der er da pres på� Men jeg 
tror på tingene, og spiller jeg 
på den måde, jeg gør, så skal 
det nok komme� Jeg ved ikke, 
om det bliver svært for mig, 
men jeg er rimelig afklaret 
med, at jeg gør det rigtige”, si-
ger Amanda Brogaard�

Selv om det blot blev til en en-
kelt sæson i Silkeborg-Voel fø-

ler hun ikke, hun har spildt en 
sæson�

“Selvfølgelig har jeg lært no-
get, og det var slet ikke en fejl 
at prøve noget andet� Og så er 
jeg fysisk blevet stærkere og 
jeg har blandt andet fået styr 
på min ryg� Rent mentalt er jeg 
også blevet stærkere, så man 
kan vel sige, jeg er blevet stær-
kere og klogere på det sidste 
år”, siger Amanda Brogaard�  n

Af Martin Rahbech
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Ringkøbing Håndbold – letter mod nye mål

Tas har en stil,
som ikke skal ændres

Af Martin Rahbech

Natasja Clausen med kæle-
navnet Tas har rundet 100 før-
steholdskampe i Ringkøbing 
Håndbold� Det har syv andre 
også gjort� 

Nu skal hun snart tage hul på 
sin femte sæson i Ringkøbing 
Håndbold� Det har ingen spille-
re i Ringkøbing Håndbold gjort 

før hende�

24-årige Natasja Clausen er en 
særlig spiller i Ringkøbing 
Håndbold� Hun bliver kaldt en 
kulturbærer, men vigtigst af 
alt, så er har hun sin egen stil�

En stil, der betyder, at man hø-
rer hende nærmest hele tiden, 
når der er er kamp� Altid med 
en positiv tone uanset om det 
er med opbakning efter en dår-
lig forsvarsaktion eller når det 
hele kører på en god bølge�

“Det er min stil, og den skal 
ikke ændres� Det har båret mig 
hertil, hvor jeg er� Jeg er et vin-
dermenneske, og mine ambiti-
oner følges med Ringkøbing 
Håndbolds� Jeg havde ambitio-
ner om at spille i ligaen, da jeg 
kom til klubben, og det havde 
Ringkøbing Håndbold også� Nu 
vil jeg etablere mig som en li-
gamålvogter, ligesom Ringkø-
bing Håndbold vil udvikle sig til 

en etableret ligaklub� 
Så det føles naturligt 

for mig at blive i klubben”, siger 
Natasja Clausen�

At hun nu kan se frem til både 
en femte og sjette sæson i 
Ringkøbing Håndbold havde 
hun på ingen måde i tankerne, 
da hun kom til klubben fra 
Lyngby tilbage i 2012� Den-
gang var den nuværende inde-
haver af klubrekorden for flest 
kampe, Liza Olsen, i gang med 
sin fjerde sæson i Ringkøbing 
Håndbold�

“Liza virkede som en, der hav-
de været i klubben i evigheder, 
for hun vidste så meget om 
klubben og alle, både spillere 
og folkene omkring klubben, 
kendte hende så godt� Det var 
slet, slet ikke i mine tanker, at 
jeg skulle være i klubben så 
længe, og det er da lidt sjovt at 
tænke på, at jeg kommer til at 
være i Ringkøbing Håndbold 
længere tid end Liza”, siger 
Natasja Clausen�

Liza Olsen nåede at spille 132 
førsteholdskampe, så Natasja 
Clausen er med sine 106 kam-
pe og en ny toårig kontrakt på 
rekordskurs�

“Jeg har fået en base, hvor jeg 
nyder at være� Vi har et hold og 
en klub med gode værdier� Vi 
har fightervilje og attitude� Vi 
kæmper for hinanden, og alle 
spillere har ambitioner om at 
udvikle sig, så vi er med til at 
presse hinanden, men vi er 
også gode som et hold�  
Vi kæmper for hinanden og 
konkurrerer om pladserne, 
men vi er også gode til at være 
der for hinanden� Man kan for 
eksempel godt mærke på en 
spiller, om hun har en god eller 
dårlig dag, når vi er til træning� 
Vi behøver ikke at være hinan-
dens bedste veninder, men vi 
skal være der for hinanden, si-
ger Natasja Clausen� n
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HÅNDBOLDRingkøbing Håndbold – letter mod nye mål RH 2020

De positive svenskere
er parate til den danske udfordring

Det er to meget positive piger, der skifter det 
sydlige Sverige ud med det vestlige Danmark� 
Så det er med spænding og en god følelse i ma-
ven, at Märta Hedenquist og Emma Friberg flyt-
ter til Ringkøbing efter sommerferien�

Emma Friberg skal vogte målet i Ringkøbing 
Håndbold, og kæresten Märta Hedenquist, der 
er stregspiller, skal spille i Horsens HK�

“Det har altid været en drøm, siden jeg startede 
min karriere, at komme til Danmark og spille� At 
det så blev Danmark nu skyldes, at Ringkøbing 
Håndbold virkede meget interessant� Jeg tror, 
jeg vil være i stand til at udvikle mig og tage en 
masse ansvar� Martha har også haft en drøm om 
at spille i Danmark, og derfor er det godt, at vi 
kan tage denne rejse sammen, for vi ønsker beg-
ge at udvikle os, og vi vil tage vores karrierer til 
et nyt niveau,” fortæller Emme Friberg�

Märta Hedenquist har fået en aftale med Hor-
sens HK i 1� division�

“Det var ikke oplagt fra starten, at jeg skulle til 
Horsens, men efter kontakt med dem 

og et besøg sammen med min far føltes det rig-
tigt, og brikkerne faldt på plads� Horsens har 
ambitioner om at komme tilbage til ligaen, og 
det virker som en meget professionel klub,” 
fortæller Märta Hedenquist�

Med to ambitiøse klubber på plads, så er første 
skridt mod et godt ophold i Danmark jo startet 
fint� Men for at alt skal blive godt, skal de to pi-
ger jo også falde til i Ringkøbing�

“Vi kommer begge fra to forskellige steder nær 
vandet� Martha er opvokset med skibe, og 
jeg har boet i nærheden af vandet� 
Derfor mener jeg, Ringkøbing 
passer os rigtig fint� Hvordan 
det så vil blive, at leve et sted 
vi ikke kender, er jo uvist, 
men vi har en positiv tilgang 
til meget, så det bliver helt 
sikkert sjovt,” siger Emma 
Friberg�

Hun stammer fra Lund, og 
Märta Hedenquist fra Ud-
devalla� n

Af Martin Rahbech
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GYMNASTIK

Vi har ca. 100 frivillige, som gør det muligt 

at tilbyde gymnastik i Ringkøbing. Ingen 

tvivl om, at alle vores frivillige fortjener et 

kæmpe skulderklap for den tid de investerer i 

gymnastikken. Uanset om man kan afse fem 

timer om ugen eller fem timer i en hel sæson 

til frivilligt arbejde, så er vi taknemmelige for 

alles indsats. De frivillige er drivkraften bag 

det hele, og uden dem kunne det ikke lykkes. 

Her kan du læse lidt om, hvad det er, som driver 

vores frivillige til at investere deres kostbare 

fritid i gymnastikken! Sidder du tilbage med 

tanken om, at du gerne vil bidrage som frivillig 

til Gymnastik i Ringkøbing, er du velkommen til 

at kontakte gymnastikudvalget.

Bor i Rindum sammen med min 
familie, arbejder på Ringkøbing 
Skole�
Rindum SU er en lokal og aktiv 
idrætsforening, som vi på den 
ene eller anden måde alle har 
været aktive i siden vi flyttede 
til Ringkøbing  i ’99�
Vi har haft glæde af engagere-
de frivillige ledere, som uge ef-
ter uge forberedte og motive-
rende  har taget imod og ledet 
på grønsværen eller i hallen�

Jeg har været frivillig “on and 
off” siden jeg voksede op med 
lokalforeningen NNGF i 
70’erne� 
Nu har jeg fornøjelsen af at 
have et gymnastikhold sam-
men med Heidi Uhre Christian-
sen� Torsdag efter torsdag 
kommer og går vi med et smil 
på læben efter sjove, aktive og 
svedige timer med en flok 
voksne udviklingshæmmede�

Jeg går på Ringkøbing Gymna-
sium og afslutter 1�G om gan-
ske kort tid� Når jeg træner et 
springgymnastiskhold, bidra-
ger jeg blandt andet med egne 
erfaringer, som den springgym-
nast, jeg selv har været på di-
verse lokalhold og efterskoler�  
I løbet af mit sidste ud af tre år 
på efterskole tog jeg gymna-
stikuddannelse 1, som har væ-
ret mig behjælpelig i visse situ-
ationer, hvor jeg ikke har vidst, 
hvad jeg ellers skulle gøre�  
Jeg har været frivillig i kun 1 år 
og ser frem til flere� Jeg er fri-

villig, fordi jeg nyder at se den 
udvikling, gymnasterne gør sig� 
Jeg nyder at se fremskridtene 
og de glade ansigter, når de for 
eksempel lærer et nyt spring� 
Jeg nyder at sætte mig selv i 
trænerrollen, fordi jeg ved, at 
jeg kan hjælpe dem med deres 
udvikling�  
Processen af sammensætnin-
gen af opvisningen er et fanta-
stisk forløb, hvor man har man-
ge idéer oppe at vende i træ- 

nerforummet� Den opvisning, 
de andre trænere på holdet og 
jeg selv har haft i hovedet, er 
en smule rodet, når man ikke 
kan folde det ud til realitet og 
prøve det af� Men når man kan 
realisere det ved at få 30-40 
gymnaster til at gøre dette, så 
er det et fantastisk syn�  
Da jeg efter sommerferien sag-
de ja til at være gymnastiktræ-
ner, var det med tanken om 
mine glade efterskolelæreres 
ansigter, da de så vores opvis-
ning og at den faktisk fungere-
de� Jeg ville simpelthen opleve 
det samme�

Jeg flyttede tilbage til Ringkø-
bing for to år siden, har tre børn 
med min hustru Pernille� Jeg 
har i den seneste vintersæson 
hjulpet til på et springhold for  
0 kl� på Alkjærskolen, samt 
været med til, sammen med 
Gymnastik i Ringkøbing, at 
starte et nyt hold op, der hed-
der Power Tumbling� Det er for 
de børn, der gerne ville have 

Af Gitte Kolby

Gymnastikudvalget
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Gymnastik frivillige

Navn: Helle Lasthein Jensen

Alder: 47 år

Navn: Sarah Aarup

Alder: 17 år
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noget mere teknik og spring-
træning�
Lige nu er der sommerspring 
hver onsdag, hvor der er 36 
børn/unge er giver den gas�
Jeg har været frivillig i mange 
år, af flere omgange både her i 
Ringkøbing og på egnsholdene i 
Ringkøbing/Skjern� De første år 
som hjælpetræner og senere 
som leder� Jeg er først og 
fremmest frivillig, fordi jeg har 

jeg tre børn, der også er glade 
for at lave gymnastik, så der 
skulle ikke meget overtalelse 
til for at hoppe til som træner/
hjælper, da der manglede en 
hånd� Alle de glade børn/unge, 
der kommer til træning for at 
dygtiggøre sig, er egentlig mo-
tivation nok, det giver en masse 
gode oplevelser med egne og 
andre børn�
Glæden i øjnene på et barn, der 
har øvet et nyt spring hen over 
en periode, se dem lykkes med 
det og bare gerne ville lære 
mere, det er helt fantastisk�
Hvis der skal være en aktiv og 
attraktiv forening i byen, er man 
nød til at bakke op� Og når man 
deltager som frivillig, kan man 
også være med til at præge�

Jeg er netop blevet færdig som 
finansøkonom og er startet i 
Ringkjøbing Landbobank som 
sommerferiehjælp, og den 1� 
august starter jeg som trainee i 
banken�

Jeg har været tilknyttet gym-
nastikforeningen siden 2010, 
de første år som hjælper på 
holdene for de mindre børn� Ef-
ter et par år på efterskole 
vendte jeg tilbage til forenin-
gen, hvor jeg så selv fik ansva-
ret for børneholdene� Jeg sy-
nes på det personlige plan, at 
oplevelsen som instruktør har 
givet mig rigtig mange gode op-
levelser, der har været med til 

at udvikle mig som person� For-
eningen er god til at tilbyde os 
kurser, som kan være til stor 
inspiration i de daglige trænin-
ger� Vi bliver også tilbudt socia-
le arrangementer som filmaf-
ten, pizzaspisning osv�  Efter 
jeg for to år siden flyttede til 
Herning, har det ikke længere 
været muligt at være en fast 
del af trænerteamet� Men i for-
bindelse med større arrange-
menter som eks� Gymnastikop-
visningen hjælper jeg altid� Jeg 
nyder at hive en weekend ud af 
kalenderen og bruge som frivil-
lig� Det er sjovt, når de små 
børn, som jeg trænede for flere 
år siden, pludselig er blevet 
store, men stadig kommer hen 
og hilser på en� Som barn har 
jeg selv haft mange gode ople-
velser, som skyldes frivilliges 
indsats, jeg synes derfor det er 
helt naturligt at få lov at betale 
tilbage igen� På den måde er 
jeg forhåbentlig med til at give 
andre gode oplevelser�  n

   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

 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
� �� � � � � � � �

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

� 8818 4618
� www.primotours.dk

Gør din elhandel til et  
lokalt valg...

Vi støtter op om lokale initiativer

rah-elhandel.dk
RAH ELHANDEL A/S
Ndr. Ringvej 4 
6950 Ringkøbing 
Tlf: 9674 2233

Navn: Katja Kolby

Alder: 22 år

Navn: Gudmund Kristensen

Alder: 40 år 
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Sejt – at mor er instruktør
Af Anne Krarup Nielsen

Kraftspring, flikflak og saltoer 
er i de sidste fire år blevet en 
stor del af Rikke Gudmanns liv, 
men det var egentligt et tilfæl-
de, at hun blev spurgt, om hun 
ville være hjælpeinstruktør for 
sin datters hold� Nu forbereder 
hun sig til den nye sæson, hvor 
hun også skal prøve evnerne af 
som udvalgsmedlem i Gymna-
stik i Ringkøbing�

Allerede efter det første år 
som hjælpeinstruktør havde 
Rikke fået idéer til, hvordan 
man kunne gøre tingene på en 
anderledes måde, hvilket har 
være med til at gøre, at hun 
godt kunne tænke sig sit eget 
springhold� 

Som frivillig er der ingen tvivl 
om, at man bliver betalt tilbage 
i mangefold med grin, glæde 
og engagement fra børnenes 
side� Dertil betyder det rigtigt 
meget for Rikke, at hendes døt-
re er glade for, at hun er in-
struktør� “Mine piger synes, at 
det er vildt sejt, at mor er gym-
nastikinstruktør� Én af dem har 
spurgt om, hvornår hun kan bli-
ve hjælpetræner, for hun vil 
bare være hjælpetræner, når 
hun bliver stor,” fortæller Rikke 
Gudmann stolt og tilføjer: “Det 
skal dog også siges, at pigerne 
også er mine største kritikere� 
Jeg får klar besked, hvis der er 
noget de er utilfredse med – og 
det er også godt nok�”

Spørger man Rikkes tre piger 
Laurine (10 år), Petrine (8 år) 

og Serine (7 år), er der ingen 
tvivl om, hvorfor det er så sejt, 
at mor er instruktør: “Det er 
dejligt, at vi har gymnastikken 
sammen, så vi kan snakke om 
træningen også, hvis der har 
været noget ved træningen, 
som var svært eller dumt� Det 
er også hyggeligt, når vi lytter 
på musik til opvisningen sam-
men og snakker om, hvordan vi 
kan lave noget til serien�” 

Til efteråret skal Rikke i gang 
med 2� og 3� klasse Pige Spring, 
hvor to hendes tre piger er 
med� “Det at være forældrein-
struktør er jo en helt fantastisk 
måde at være sammen med 
sine børn på� Jeg synes, at det 
har være berigende – det har 
bare været super skønt,” for-
tæller Rikke og tilføjer: “Samti-

digt er det også en helt anden 
og god måde at lære pigernes 
klassekammerater, som går på 
holdet, at kende på�” 

Rikke er nu allerede i gang med 
at forberede sig til næste sæ-
son og ud over at skulle træne 
2� og 3� klasse Pige Spring, er 
hun også i gang med at etable-
re et helt nyt hold, som ikke har 
været på programmet før� “Det 
var en idé jeg fik sidste sæson 
og det er super spændende at 
få lov til at starte noget helt 
nyt op,” fortæller Rikke Gud-
mann� Der vil snart komme 
mere information ud om det 
nye hold�  n
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Algade 5A · Ringkøbing 
Tlf. 97320359 · www.guldogdiamanter.dk

Herningvej 1, 6950 Ringkøbing
9732 3811

advokat@thorninger.dk
www.thorninger.dk

Advokatfirmaet 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

Kirkevej 26, Rindum 
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 2455
www.ro� .dk
ro� @ro� .dk

I ROFI-Centret har vi 
rammerne og faciliteterne

Aktiv fritid, 
arrangementer 
og overnatning
arrangementer arrangementer 
og overnatningog overnatning

DANHOSTEL
RINGKØBING 

rammerne og faciliteterne

Kirkevej 26, Rindum 
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Kirkevej 26, Rindum 

rammerne og faciliteterne
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Det har været vigtigt for Lisbet 
Jerslev at understrege, at det 
er nødvendigt, at man yder no-
get til samfundet, som man 
ikke altid skal have noget for� 
Hun selv er et glimrende ek-
sempel, efter hun med mere 
end 20 år som frivillig instruk-
tør i Rindum SU Gymnastik 
stopper� 

De sidste 23 år er Lisbet mødt 
op hver uge og har instrueret 
kvinder i alderen 17 til 70 år i 
Step & Styrke� I starten var det 
en blanding af både step og 
aerobic, men siden blev det 
udelukkende step og mange af 
deltagerne har fulgt Lisbets 
hold helt fra starten� ”Step er 
et fantastisk koncept, der kan 
favne så mange aldre� Det, der 
jo er fantastisk er, at de dejlige 
damer har fulgt mig i alle disse 
år� Det har været et fantastisk 
hold”, fortæller Lisbet Jerslev�

De, som kender Lisbet ved, at 
hun både er beskeden og sæt-
ter en stor ære i, at alt skal 
være 100 % klar til steptimer-
ne� Det betyder blandt andet, 
at serierne bliver øvet grundigt 
igennem inden træningen� Så 
hvis man tæller op, så er det 
blevet til rigtig mange timer� 
Og det er også den manglende 
tid i en travl hverdag, der er 
grunden til, at hun nu stopper� 
”Vi føler os meget privilegere-
de over at have haft Lisbet i 
klubben i så mange år� Hun har 
ydet en rigtig stor indsats for 
Rindum SU Gymnastik og det 
er vi meget taknemmelige for”, 
siger formand for Rindum SU 
Gymnastik Gitte Kolby� n

Af Anne Krarup Nielsen

“Det at have været instruktør har givet mig så 

meget socialt. Det har været hyggeligt og givende 

– og det har på ingen måde været ensidigt. Det har 

været et så godt hold og jeg kunne bare ønske, at 

der var en anden, der kunne tage over og jeg så 

kunne være deltager, ” siger Lisbet Jerslev 

“At være frivillig  
instruktør giver SÅ meget”
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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

Skal man være 
verdens om spænd-
ende for at få 
rådgivning i 
verdensklasse?
Uanset hvor stor din virksom-
hed er, bliver den påvirket af 
globale forandringer. Faktisk  
er mindre virksomheder 
tit mere følsomme overfor 
 forandring end store.

Så selvom du har en lokal 
 hverdag, er det tit en fordel  
at føle sig hjemme i den  
globale agenda.

Mød os på ey.com/dk
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– for hele familien

OnlineSki.dk
- for hele familien

Tlf. 9735 0200 • 9732 1500
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STØTTEFORENINGEN

NYGADE 20 .  6950 RINGKØBING

Frejasvej 7
6950 Ringkøbing, 

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

JSB Plast

Tak til vores frivillige hjælpere

I 2015 har vi haft mange frivilli-
ge hjælpere, som fortjener en 
stor tak�

Vi har haft fire serveringsar-
rangementer, som har givet os 
et nogenlunde økonomisk re-
sultat� Vores indtjening på dis-
se har i alt været på 72�120 kr�

Vi havde ligeledes i juli 2015 
hjælpere med til Rock i Ringkø-
bing� Dette arrangement gav 
os en indtjening på 33�284 kr�

Støtteforeningen vil gerne sige 
en STOR TAK til de mange fri-
villige hjælpere, der har hjulpet 
os ved arrangementerne� Vi har 
i 2015 haft hjælp af ca� 140 
personer� Vi har haft brug for 
150, så flere har hjulpet mere 
end en gang� Det er vi meget 
taknemmelige for� Uden frivilli-

ge er der ingen støttekroner til 
børne- og ungdomsarbejdet i 
Rindum SU!

Støtteforeningen har i 2015 
overført tilskud på 105�400 kr� 
til børne- og ungdomsarbejdet i 
de forskellige udvalgs aktivite-
ter� Denne gang kunne vi des-
værre ikke helt honorere de be-
løb, udvalgene søgte om� Vi har 
udbetalt alle de penge, vi har 
tjent ind, men der er hårdt brug 
for endnu flere�

Til Landbobankens generalfor-
samling i slutningen af februar 
2016 havde vi 100 personer til 
at hjælpe os� Udover vores 
egne frivillige mødte Ølstrup 
GU op med 25 og Lem Bold-
klub med 20 hjælpere� Det er 
rigtig positivt, at andre idræts-
foreninger kan hjælpe og der-
med få en indtægt til deres ar-
bejde med børn og unge, men 
udvalgene i Rindum SU kunne 

sagtens bruge de penge, vi mi-
ster, når vi ikke kan skaffe alle 
de hjælpere, 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 ung-
domsarbejdet� Alle pengene 
går jo til det gode formål� Der-
ved kan udgifterne for delta-
gelse 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 2� juli 2016� Vi kom-

mer med 32 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 fort-
sætte, og ser frem til, at rigtig 
mange nye vil melde sig til at 
hjælpe ved arrangementerne 
fremover� I er altid velkomne til 
at tilmelde Jer via hjemmesi-
den eller kontakte os pr� tlf�

Ved at give hjælp ca� 4 – 5 timer 
en gang årligt, er I med til at 
gøre en forskel!

NB: Vi vil gerne være to flere i 
bestyrelsen� Mon du har lyst til 
at give et nap med? Også gerne 
i forhold til at få lagt vores ak-
tiviteter på Facebook� Kontakt 
hurtigst muligt formanden, 
Marianne Køpke� n

Af Marianne Køpke

Fotos: Marianne Køpke og Henrik Olesen 
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RINDUM SU

Årets Leder 2016
Hvert år kårer Rindum SU en 
person – en udøver, træner, le-
der eller et udvalgsmedlem, 
der har gjort en særlig indsats 
for Rindum SU�

Hjertelig tillykke til Janne 
Stengaard, der er kåret 
som Årets Leder 2016 med 
følgende indstilling:

Janne Stengaard er indbegre-
bet af klubånd� Hun har Rindum 
SU blod løbende i årene� Janne 
har været aktiv i klubben i 
mange år, og er det stadig – 
både som spiller og som træ-
ner� Hun har været træner i 
klubben i flere år og har haft 
med mange forskellige hold at 
gøre�

Hun er med til at skabe en 
spændende og sjov træning for 
børnene� Med hendes altid 
gode humør er hun virkelig vel-
lidt i klubben af både spillere, 

forældre og andre trænere� 
Hun er initiativrig og er altid 
klar med nye idéer� Hun er med 
til at udbrede holdånden i klub-
ben� Håndbold er også et so-
cialt spil, og det bidrager Janne 
i høj grad til at gøre det til, både 
som træner og som spiller på 
sit eget hold� Hun har altid et 
smil på læben, når man møder 
hende�

En af de sociale aktiviteter 
Janne er med til er, at hun ta-
ger børnene med til overnat-
nings-stævner� Det er med til 
at skabe et enormt sammen-
hold på årgangen, og det er no-
get, som børnene værdsætter 
utroligt meget� Forældrene på-
peger også, at både de og spil-
lerne er rigtig glade for Janne 
som træner og person�

Samtidig er håndbold også et 
spil for vindere� Et spil, hvor 
man kan udvikle sig� Janne er 
en vinder og man kan se på de 
hold, hun træner, at spillerne 
virkelig rykker sig i positiv ret-

ning� Der er altid plads til ud-
vikling samtidig med det socia-
le sammenhold opretholdes�

Når der skal gives en hånd med 
i klubben, så er Janne 
klar� Både på og uden 
for banen� Janne har 
flere gange hjulpet til 
ved vores håndboldsko-
le� Men det er ikke kun, 
når håndbolden skal bruge 
en hånd, at Janne hjælper 
til� Hun er ikke bange for at 
give en hånd med i andre af-
delinger i klubben�

Janne, du er en ægte ildsjæl� 
Det er derfor med stor glæde, 
at jeg kan overrække dig Årets 
Lederpokal, som en anerken-
delse for din store indsats i for-
eningen� Vi har haft rigtig man-
ge gode år med dig, og vi ser 
frem til mange flere i fremti-
den� Dine sociale såvel som 
faglige kompetencer er virkelig 
noget, vi alle nyder godt af� n 

På Foreningens vegne, 
Torben Nielsen 
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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
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TUMLEDAG

Da klokken ramte 11�30 lørdag 
den 30� april, blev årets første 
Tumledag annonceret for af-
sluttet, hvorefter ROFI-Cen-
trets hal 2 langsomt tømtes 
for en masse glade børn og de-
res forældre, der havde tumlet 
siden klokken 10� 

Forårets Tumledag lå senere 
på foråret end tidligere år, og 
hvis Tumledagsudvalget havde 
frygtet, at den sene placering 
ville betyde lavere deltagelse 

pga� sammenfald med konfir-
mationer, gymnastikopvisnin-
ger, havevejr og fodboldkampe, 
blev den frygt gjort til skamme� 
Forårets Tumledag blev nemlig 
en af de mest velbesøgte i de 
senere år�

Vanen tro kunne forældrene 
styrke sig på kaffe og 
rundstykker mens børnene 
tumlede, ligesom alle børn 
kunne stille tørsten med juice 
og tage hjem med deres helt 

egen Tumledags t-shirt� Også 
denne gang stillede søde ele-
ver fra Ringkøbing Skoles 6�-9� 
årgang op for at hjælpe til ved 
de forskellige aktiviteter�

Tumledagsudvalget vil gerne 
sige tak til alle sponsorer, hjæl-
pere, børn og forældre for en 
god formiddag� 

Vi hører gerne fra børn og de-
res forældre, hvis der er noget 
der kan forbedres til Tumleda-

gen� Er der redskaber og lege-
tøj nok? Er der nok til de helt 
små børn? Til de store børn? 
Manglede I den lille hoppeborg 
i år? Er kaffen for stærk eller 
er der for lidt smør på 
rundstykkerne? I kan kontakte 
Tumledagsudvalget gennem 
vores Facebookside, eller di-
rekte gennem vores kontak-
toplysninger, som I finder på 
www�rindumsu�dk n

Forårets 

Tumledag

Af Camilla Juulsgaard
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TUMLEDAG

Vi glæder os til at se jer alle 
sammen igen til den næste 

Tumledag: 
LØRDAG DEN 29. OKTOBER  

KL. 10-11.30
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Rikke Lydersen
Kunde- og 

personalekonsulent
rly@jks.dk
96 750 758

Karen Bendtsen
Kunde- og 

personalekonsulent
kbe@jks.dk
61 630 784

Anette Aarup Skyttegaard
Afdelingsleder

aas@jks.dk
61 630 700

Birthe Tarbensen
Kunde- og 

personalekonsulent
bta@jks.dk
96 750 754

Susanne Moltsen
Regionschef

smo@jks.dk
61 630 786

“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

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:


