
G Y M N A S T I K  ·  H Å N D B O L D  ·  STØT T E F O R E N I N G  ·  F O D B O L D

RINDUM SUJU
N

I 2
01

7

s o g n e -   o g   u n g d o m s f o r e n i n g



Bladudvalg:
Ansvarshavende redaktør:
Torben Nielsen �  �  �  �  churchill12@mail�dk

Redaktion:
Rikke Bennedsgaard 
 �  �  �  �  �  �  �  �  rbbennedsgaard@gmail�com

Annoncesalg:
Sanne Heinze�  �  � heinzesanne@gmail�com

BESTYRELSEN I RINDUM SU:
Formand:
Torben Nielsen �  �  �  �  churchill12@mail�dk

Kasserer:
Sanne Heinze�  �  � heinzesanne@gmail�com

Badminton:
Ove Christensen 
 �  �  �  �  �  �  �  �  �  � oveh@christensen�mail�dk

Bordtennis:
Bjarne Piil �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  asbp@sol�dk

Fodbold:
Torben Nielsen �  �  �  �  churchill12@mail�dk

Gymnastik:
Gitte Kolby  �  �  �  �  �  �  �  �  giko@vestas�com

Håndbold:
Casper Henriksen 
 �  �  �  �  �  �casperebhenriksen@hotmail�com

Tumledag:
Anders Faurbye 
 �  �  �  �  �  �  �  �  �  andersfaurbye@gmail�com

Kontingent:
Sanne Heinze�  �  � heinzesanne@gmail�com

Webmaster:
Sidsel Reitz Krarup  �  churchill12@mail�dk

Støtteforening:
Marianne Køpke  �  �  �  �  � kopke@tdcadsl�dk 

Nytårskoncert:
Sidsel Reitz Krarup  �  churchill12@mail�dk

Journalister:
Martin Rahbech  �  �  �  rahbech@gmail�com

Anne Krarup Nielsen 
 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  annekrarup@hotmail�dk

Fotos:
Sidsel Reitz Krarup, Henrik Olesen, 
PalmePhoto, Bjarne Piil

Forsiden: 
Sød og frisk deltager til Tumledag

Indhold

Foreningsmagasin for Rindum SU
Nr. 1 - 2017 - 21. årgang. Oplag 7.700

RINDUM SU

Formandens hjørne  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4

BADMINTON

Badminton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

BORDTENNIS

En historisk sæson for Rindum SU – Bordtennis .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  7

FODBOLD

De “usynlige” frivillige  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
“Det vigtigste er, at kampene bliver spillet”  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  8
Slut med kampdragter, der ikke passer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Handel møbler lokalt og støt Rindum SU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

HÅNDBOLD

Nye tider, ny farve, samling af foreningen…  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
Håndbold for alle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Håndboldskolen i Ringkøbing  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

RINGKØBING HÅNDBOLD

Nyt og vigtigt miks i Ringkøbing Håndbolds familie  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Katja Ryesberg glæder sig meget til nyt kapitel  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  15
Én plads fyldes bedst af to personer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Vi er #SAMMEHOLD .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  17

GYMNASTIK

Vestjysk Rytme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Gymnastiksæsonen er slut og hva’ så!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Gymnastikopvisning 2017 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 20
Det motiverer mig at skabe glæde hos andre  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 22

STØTTEFORENINGEN

Stor tak til vores frivillige hjælpere .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 24
Fantastiske frivillige til Fjorden Rundt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

TUMLEDAG

Ingen aprilsnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26



 vestjyskbank.dk/ringkøbing

Lås op for din 
boligøkonomi 
- du bestemmer selv til hvad

Med et Prioritetslån får du større råderum og flere muligheder. 
Har du en opsparing, kan du samle dem på en tilhørende indlånskonto 
og opnå en høj rente. 

Med et Prioritetslån får du en fleksibel måde at låne penge på og en fleksibel 
måde at betale pengene tilbage. Nysgerrig?  

Benny Schultz
bes@vestjyskbank.dk
Direkte: 99 75 32 71

Inger Graversgaard
ing@vestjyskbank.dk
Direkte: 96 63 36 43

Mogens V. Frik
mof@vestjyskbank.dk
Direkte: 99 75 31 13

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
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RINDUM SU

FORMANDENS HJØRNE

De seneste år har medlem-
merne i Rindum SU farvemæs-
sigt været en lidt broget for-
samling� Vi har i mange år 
spillet i røde trøjer, men for 10 
år siden kom Ringkøbing Hånd-
bolds lyserøde trøje til i hånd-
boldafdelingen� Derudover har 
vi også de altid farverige gym-
naster og foreningens fægte-
afdeling var af gode grunde 
klædt i hvidt�

Nu har hele foreningen mulig-
hed for at have den samme 
farve spilletrøje� I foråret hav-
de Rindum SU sammen med 

Ringkøbing Håndbold nemlig 
fornøjelsen af at præsentere 
vores nye spilletrøjer i mørke-
røde farver�   

Fællesskabsfølelse 
Vi har brugt den røde farve i 
mange år, og den nye farve er 
stadigvæk rød, nogle kalder 
den bordeaux, men farven hed-
der maroon�

Trøjefarven har ikke været 
hjerteblod i Rindum SU i sam-
me omfang som i mange andre 
foreninger� Det skyldes, at Rin-
dum SU blev stiftet som en 
Sogne- og Ungdomsforening 
og ikke som en egentlig 
idrætsforening� Man tilbød 
godt nok medlemmer gymna-
stikaktiviteter, men det var 
blot en af mange andre aktivi-
teter�

Trøjefarven kom først til langt 
senere da foreningen begyndte 
at tilbyde boldspil som hold-
sport�

I foreningen håber vi, at vores 
nye mørkerøde trøjefarve kan 
være med til at skabe mere 
fællesskabsfølelse på tværs 
af foreningens afdelinger uan-
set om man spiller fodbold, 
håndbold eller badminton�

Farveskiftet sker officielt først 
fra efterårets turnering, men 
et par enkelte fodboldhold er 
af praktiske årsager allerede 
tyvstartet med at spille i den 
nye farve�

Fokus på de “usynlige” 
frivillige 
I foreningen har vi oftest fokus 
på vores trænere og instruktø-
rer 

og det store arbejde, de gør� 
Men vi har også en hel del fri-
villige, der gør et stort arbejde 
ude i kulisserne, som er med til 
at sikre, at foreningen kan køre 
rundt� Det kan være alt fra de 
frivillige, som kridter fodbold-
baner op til kampfordeleren�  

Foreningsmagasinet sætter i 
denne og de kommende udga-
ver fokus på de mindre synlige 
frivillige i foreningen, hvilket 
jeg ser frem til at følge� 

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

Torben Nielsen
Formand
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Brodersen + Kobborg
D I T  P E R S O N L I G E  Ø J E B L I K

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

Af Torben Nielsen

4 www.rindumsu.dk



www.finnjuhl.com / info@finnjuhl.com / +45 70 277 101

BAKER SOFA 1951

BY FINN JUHL 

NYGADE 20 .  6950 RINGKØBING

Støt vores sponsorer  
– de støtter os

 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
� �� � � � � � � �

Frejasvej 7
6950 Ringkøbing, 

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

JSB Plast

AlgAde 12 - Ringkøbing
tlf.  6226 5555

Har du fødderne,
har vi skoene...

www.skoringen.dk

– for hele familien

OnlineSki.dk
- for hele familien

Herningvej 1, 6950 Ringkøbing
9732 3811

advokat@thorninger.dk
www.thorninger.dk

Advokatfirmaet Thorninger  
støtter Ringkøbing Håndbold

Torvegade 1B | 6950 Ringkøbing | Tlf. 9732 1390

Tlf. 9735 0200 • 9732 1500
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BADMINTON

Badminton

Klubmesterskaber
Som afslutning på sæsonen 2016/2017 afholdt 
vi Klubmesterskab lørdag den 1� april� Vi starte-
de med rundstykker, juice og kaffe for spillere, 
trænere og forældre, så der blev tanket energi til 
turneringerne�

Herefter blev der afviklet singleturnering og 
doubleturnering� Vinderne blev:

Single:
U9  – Andes Hansen
U11  – Oliver Vandborg
U13  – Mikkel Vestergaard
U15  – Mathias Bøye
U17  – Sander Sangill

Double:
U9/U11  – Mads Lee og Villiam Kastoft
U13/U15/U17 –  Mikkel Vestergaard og 

Nikolaj S. Jensen

Imellem kampene lavede vi forskellige små kon-
kurrencer og alt i alt havde vi en super hyggelig 
dag, hvor det sociale blev vægtet højt, men hvor 
også konkurrence- og vindergenet blev prøvet af�

Til vinderne blev der uddelt flotte præmier fra 
vestjyskBANK og det var en flok trætte børn og 
unge, som tog hjem efter en god dag i hallen�

Trænerne sæsonen 
2017/2018 er på plads. 
Ove Christensen fortsætter 
og samtidig glæder vi os til 
at byde velkommen til to nye 
trænere, nemlig Mia Byskov 
og Maja Vandborg.

Maja skal træne U9-U11

Ove skal træne U13-U15

Mia skal træne U17 og Senior

Kommunemestre
Stort tillykke til Oliver Krogh  
Pedersen og Mikkel Vester-
gaard, som blev Kommunemestre  
i U13D double�

Mia Byskov

Maja Vandborg

Træningstider 2017/2018:
U9 – U11:  onsdag kl. 16.00-16.45U13 – U15: onsdag kl. 16.45-18.00U17 og Senior:  onsdag kl. 18.00-19.30

Badminton i skolen
I samarbejde med Ringkøbing Skole arrangerer vi “Badminton i skolen” torsdag den 31. august. 
Arrangementet er for alle børn i 3� klasse og afvikles om formiddagen� Her vil børnene få mulighed for at prøve at spille badminton og undervisningen vareta-ges af en konsulent fra DGI i samarbejde med lærere fra skolen og trænere fra Rindum SU�

Vi glæder os meget til arrangementet.
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BORDTENNIS

En historisk sæson for 
Rindum SU – Bordtennis

Af Bjarne Piil

En del af de ”gamle” unge er 
vendt tilbage til bordtennis 
bordet i den forgangne sæson, 
og det har resulteret i et noget 
overraskende og super flot 
Holdmesterskab i Serie 2 Dren-
ge, til stor glæde for klubben 
og træner teamet� Holdme-

sterskabet betød oprykning til 
Serie 1, hvor holdet sluttede 
sidst i sin pulje� Puljen var så 
tæt, at de lige så godt kunne 
være blevet nr� 2 – så alt i alt en 
godkendt indsats�

Vores stabile hold i Serie 2 Se-
nior, sørgede for en mulig op-
rykning til Serie 1 ved at vinde 
rækken ret komfortabelt� Vi 

vidste, at vi kom på en meget 
svær og hård opgave i kvalifi-
kations puljen til Serie 1 og vo-
res fokus var på den 3� plads, 
som gav adgang til Serie 1� Et 
taktisk træk fra vores side 
samt to resultater, som flaske-
de sig til vores fordel, gjorde, at 
oprykningen var en realitet – til 
stor jubel for hele holdet� Op-
rykningen er dermed også hi-

storisk, idet klubben aldrig har 
spillet højere end Serie 2 i hele 
klubbens 17-årige historie�

Til den kommende sæson har 
vi lavet et scoop! Vi har nemlig 
fået Peter Trans som træner – 
vi byder ham hjertelig velkom-
men og glæder os til samarbej-
det med ham� n

Til vores årlige Klubmesterskab fik vi en ny mester i 
Senior A – nemlig klubbens formand, Bjarne Piil. I Se-
nior B vandt Finn Lange, som med sine imponerende 
70 år stadig holder sig godt i gang.

I ungdomsrækken vandt den forsvarende mester,  
Peter Jespersen, mens Tine Pedersen blev nummer 
to.

Årets spiller blev Rune Gadgaard.

Vi starter den nye sæsonen mandag  
den 4. september 2017

Ungdom til og med Juniorer fra kl. 18.00–19.30

Senior/Motionister fra kl. 19.30-ca. 22.00

Vi træner mandag og torsdag på Ringkøbing Skole i 
Multisalen

1. holdet fra venstre Michel Christensen, Niels Poulsen og Bjarne Piil – Jesper Skov-
huss er desværre ikke med.

Drengeholdet, der blev Jysk Mester i Drenge Serie 2. Fra venstre: Niclas Albertsen,  
Simon Abrahamsen,  Alexander Mortensen og Peter Jespersen.

Jeg hedder Peter Trans og er 
17 år� Jeg er opvokset i Hillerød 
og til august flytter jeg til Ring-
købing, i forbindelse med at jeg 
skal bo og gå i skole på Det 
Kristne Gymnasium i de sidste 
to år af min gymnasietid�

Fra næste sæson er jeg træner 
for Rindum SU - Bordtennis� 

Jeg har spillet bordtennis siden 
jeg var 8 år� Min toppræstation 
var, da jeg i 2015 deltog ved 
Europamesterskaberne i Slo-
vakiet�

Senest blev jeg i år Dansk Me-
ster i Herre Double�

Jeg har spillet for HGI, Hillerød 
Bordtennis i alle årene på nær 
skoleåret 2015-16� Da gik jeg 
på Løgumkloster Efterskole og 

spillede for Ribe 
Bordtennis Klub, så 
jeg kender godt til 
det jyske, og jeg 
glæder mig meget 
til at se, hvad det 
vestjyske kan brin-
ge�  n

Af Peter Trans
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FODBOLD

Rindum SU er fyldt med flere 
hundrede frivillige, som alle er 
med til at forme Rindum SU 
som forening� Der er alt fra 
trænere, instruktører, besty-

relsesmedlemmer til andre fri-
villige, som giver en hjælpende 
hånd til forskellige arrange-
menter� 

I Rindum SU vil vi gerne sætte 
fokus på nogle af de frivillige, 
som gør en stor indsats for 

klubben i dagligdagen, men 
ikke umiddelbart er synlige for 
alle os andre� Derfor vil vi i de 
kommende udgaver af For-
eningsmagasinet fortælle hi-
storien om vores mere “usynli-
ge” frivillige�

I denne udgave, har vi valgt at 
rette blikket mod én af vores 
frivillige i Rindum SU Fodbold 
nemlig kampfordeleren – 
også kendt som Arne Balleby� 
 n

De “usynlige” frivillige
Af Anne Krarup Nielsen

“Det vigtigste er, at 
kampene bliver spillet”

Kørselsafstand, ledige fod-
boldbaner, skolearrangemen-
ter og tidspunkt for solnedgang 
er blot nogle af de ting Arne 
skal forholde sig til, når alle 
sæsonens kampe skal plan-
lægges� 

“Min vigtigste opgave er uden 
tvivl at sørge for, at kampene 

kan spilles og ikke ender med 
at blive aflyst,” fortæller Arne 
Balleby�

Efter mere end ni år som 
kampfordeler sidder jobbet ef-
terhånden på rygraden� Og 
selvom det er længe siden, at 
hans børn var aktive i klubben, 
er han stadig bindeleddet mel-

lem klubbens trænere og mod-
standerholdene� Størstedelen 
af arbejdet ligger i foråret, hvor 
han planlægger kampene og 
når holdene skal tilmeldes den 
nye sæson� 

Hvis for eksempel U9 Drenge 
ikke kan stille hold til en kamp, 
så kommer Arne på banen og 

kontakter modstanderen for at 
få kampen flyttet� “Det er vig-
tigt at have en god dialog med 
trænerne, så vi kan tage de 
eventuelle ændringer i oplø-
bet,” fortæller Arne Balleby�

Spørger man Arne selv, er han 
meget beskeden omkring sin 
indsats for klubben� Som han 
selv siger: “Der går ikke skår af 
mig, for at hjælpe lidt til�” Der 
er dog ingen tvivl om, at den 
indsats han yder er uvurderlig 
for klubben, for han er med til 
at sørge for, at alle kan komme 
ud og spille kamp� n

Kampfordelerens rolle er ikke umiddelbart noget, man 
tænker meget over – slet ikke når det hele fungerer.  

De seneste ni år har Arne Balleby stået for at fordele alle 
Rindum SU Fodbold’s kampe.
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FODBOLD

Nu er det slut med de gamle 
kampdragter� I stedet har Fod-
boldafdelingen besluttet, at 
alle fodboldspillere skal have 

deres personlige kampdragt 
med både kamptrøje, shorts og 
strømper� Derudover får samt-
lige spillere også en fodbold, 
som skal medbringes til træ-
ning� Egenbetalingen for kamp-
dragt og bold bliver en del af 
medlemskontingentet, som 
stiger med 150 kr� for en sæ-
son�

“Vi er i et stykke tid blevet op-
fordret til at tilbyde medlem-
merne personlige kampdragter 
og har fået det anbefalet fra 
andre klubber, som i forvejen 
gør det,” fortæller formand 
Torben Nielsen og fortsætter: 

“Vi har allerede én årgang, hvor 
spillerne har personlige kamp-
dragter, og det har de gode er-
faringer med�” 

Eget navn på trøjen
Der er masser af fordele ved, at 
børnene får deres egen kamp-
dragt; tøjet passer, ser pænt ud 
og det udskiftes hvert år, så 

størrelsen ændres løbende i 
forhold til, hvordan den enkelte 
spiller vokser� Samtidig får spil-
lerne også deres eget navn 
trykt på trøjerne, hvilket uden 
tvivl vil skabe masser af glæde 
og stolthed�

Det bliver nemmere for 
forældre og trænere
Med de nye personlige kamp-
dragter skal forældrene selv 
stå for at vaske deres eget 
barns dragt og ikke hele hol-
dets� Det bliver også nemmere 
for trænerne, der ikke længere 
skal administrere trøjevask og 
transport af tasker med spil-

lerdragter� De skal kun sørge 
for at medbringe målmands-
dragter og opvarmningsbolde 
til kampene�  n

Af Anne Krarup Nielsen

Vi kender det alle, fra når man har været til kamp, og der 
skulle fordeles trøjer fra kamptasken – shortsene var alt 

for store og hang nede omkring anklerne, spillertrøjen 
lignede en kjole og fodboldstrømperne passede ikke 

sammen. 

Slut med kampdragter, 
der ikke passer Fo
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FODBOLD

Advokatfirmaet
Bjarne Lund Jørgensen
Østergade 8 
6950 Ringkøbing

Tlf. 9732 0999

Få en professionel 
salgsvurdering

Kontakt os allerede idag på 
tlf. 97 32 08 99, så hjælper 
vi dig med at få SOLGT.

RINGKØBING-SKJERN
Torvegade 6, 6950 Ringkøbing
ringkobing@home.dk
Tlf. 97 32 08 99

38
52
2

Handel møbler lokalt  
og støt Rindum SU

Af Anne Krarup Nielsen

Sådan lyder den spændende nye sponsoraftale som Rindum SU 
har indgået med Bolighuset Ringkøbing� 

Uanset om du har købt en ny lampe, reol eller sofa, kan du sende 
din bon eller faktura ind til Rindum SU, som tager sig af den admi-
nistrative del� 

Alt du skal gøre er:

1. Tag et billede af din bon eller faktura

2. Send den i en mail til: heinzesanne@gmail.com

Vi håber selvfølgelig, at både medlemmer og deres familie samt 
frivillige vil bakke op om dette nye initiativ� Sponsorbeløbet kom-
mer til at gå til ungdomsarbejdet i Rindum SU som for eksempel 
tilskud til nye rekvisitter, stævner og cups, afslutning og meget 
mere� 

På forhånd tak for dit bidrag n

Hver gang du handler i Bolighuset Ringkøbing, kan 5% af beløbet gå direkte til 
Rindum SU

10 www.rindumsu.dk



HÅNDBOLD

Engagement og kvalitet…

COPYRIGHT
Denne tegning må ikke kopieres eller bruges af tredje mand.
Brug af dette oplæg til andre opgaver må kun finde sted
efter aftale med Ringkøbing Skilte A/S

DER TAGES FORBEHOLD FOR FARVER
UDFRA PAPIRPRINT

TEGNINGEN ER IKKE MÅLFAST
Birkmosevej 5 - 6950  Ringkøbing

Tlf 96 74 00 50 - Fax 96 74 00 55

Kunde: B&V Kristensen

Konsulent: Mona Esager

Email: me@ringkobing-skilte.dk

Dato: 19-08-2016

Fil: Ringkøbing Håndbold

BEMÆRK - VED GODKENDELSE HÆFTER DU FOR:
Rigtig stavemåde, rigtig størrelse, rigtig tekst og rigtig farvekombination. 

Sommernyhed 2017

M E G A N I S I
– ægte uspoleret græsk charme

Bjarke Hansen

Direktør / Ejer

� primotours.dk

Nye tider, ny farve, 
samling af foreningen…

“Lyserød er yt!” stod der 
pludselig med stort i den lokale 
avis� Der var ikke yderligere 
forklaring på dette – ud over tid 

og sted for release� Hvad var 
nu det for noget?   
Ringkøbing Håndbold (RH) kom 
for lang tid siden med idéen om 
et farveskifte� RH kunne fejre 
10-års jubilæum i år, og det gav 
grobund for at tænke nyt� 

Farven skulle samle forenin-
gen, så alle afdelinger kunne 
spille i samme farve og dermed 
repræsentere Rindum SU 
(RSU)/RH på denne måde� Hid-
til har RH spillet i lyserød og 
foreningens forskellige afdelin-

ger har spillet i rød og lyserød, 
men også i andre farver� 

Valget faldt på bordeaux-rød, 
som ligger tæt på den røde 
RSU-farve, og samtidig ligger i 
samme skala som den lyserø-
de, som Ringkøbing Håndbold 
har spillet i de sidste 10 år� 

#Sammehold vil komme til at 
pryde spillertrøjerne på ryggen 
på håndboldsiden� Alle trøjer i 
RSU vil have påtrykt Ringkø-
bing Håndbolds nye logo samt 
#sammehold og ligaen vil spil-
le med RSU-logo samt #sam-
mehold� På denne måde knyt-
tes RSU og RH synligt 
sammen� 

Vi håber, at dette nye tiltag vil 
samle foreningen og sætte nye 
sejl i både Rindum SU og Ring-
købing Håndbold� n

Af Tina Carlsen

Foto: Søren Palmelund

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

11www.rindumsu.dk



HÅNDBOLD

Af Casper Henriksen

Håndbold for alle

U10 piger A:
De var i alt 46 U10 piger fra start, så opstarten var lidt kao-
tisk, men da vi fik inddelt holdene, fik vi styr på tropperne! 
A-holdet vandt puljen inden jul og rykkede fra B til A� I jule-
pausen vandt de julecuppen i Skjern og til sidst sluttede de 
af med at vinde A-puljen og blev nr� 2 til Kondi Cup!  
Flot sæson sammen med nogle søde, seje tøser!

Træner Tine Kristoffersen

U12 drenge: 
En flot sæson blev sluttet af med en fantastisk tur til Kondi 
Cup� Spillerne har udviklet sig både sportsligt, socialt og 
personligt over sæsonen� Drengene er vokset med opgaven 
og har udviklet sig med de udfordringer, de er blevet udsat 
for i løbet af sæsonen�

Træner Kim Christensen

U4-U5:
Ca� 20 nye forventningsfulde håndboldspillere mødte op til 
første træning i august� Vi har skreget træningen i gang 
(tror børnene ved, hvad jeg mener) leget, hygget os rigtig 
meget og selvfølgelig øvet os i at drible og kaste med en 
bold� Vi har deltaget ved tre stævner – hvor vi har fået en idé 
om, hvad det vil sige at spille håndbold� Tak til alle skønne 
børn for en dejlig sæson�

Træner Mona Graversgaard

U10 Piger 3. klasse:
Til sæsonstart mødte “gamle” og enkelte nye spillere op, 
dermed nåede vi op på i alt 23 glade og energiske håndbold-
spillere� Pigerne har været fordelt på tre hold� Det ene hold 
har spillet med i toppen af C-rækken, mens de to andre hold 
har spillet ved D-stævner� Pigerne har sæsonen igennem 
kæmpet det bedste de har lært og er gået til den til træning 
– det har været med til, at de har udviklet sig på flotteste 
vis� Vi lukkede en fantastisk sæson af ved Kondi Cup i Nr� 
Nissum� Tak til alle skønne børn for en dejlig sæson�

Træner Mona Graversgaard

Håndbold i Rindum SU er for alle. Det er en klub, hvor bredde og elite går hånd i 
hånd. På den måde sikrer vi os, at alle kan udvikle deres håndboldspil, samtidig 
med at det skal være sjovt at komme til træning med alle kammeraterne. Vi har 
talt med nogle trænere fra forskellige årgange for at høre, hvordan de har set den 
sæson, vi lige er gået ud af.
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HÅNDBOLD

HVORNÅR: 7. august 2017 kl. 9:00 – 9. august 2017 kl. 15:00

HVOR: Green Sports Arena, Kirkevej 26, Rindum, 6950 Ringkøbing

HVEM:  Alle fra 9 - 12 år.  
Begynder, Letøvede, Øvede

TILMELDING: www.dgi.dk/2017 05 65 3502

Håº ndboldskolen i Ringkøbing

Er du klar til tre hammersjove, hårdt- 
slående håndbolddage?
Så tag din håndboldkammerat, ven eller veninde med til Hånd-
boldskole i Ringkøbing mandag til onsdag i uge 32 – den sidste 
uge i sommerferien� Alle dage kl� 9�00-15�00�

Her får du masser af fede håndboldoplevelser, mulighed for at 
lære nye tricks og udvikle dit håndboldspil, når Ringkøbing Hånd-
bolds nye træner, Mads Brandt deler ud af sin erfaring – assiste-
ret af ligapigerne�

Selvfølgelig al sammen krydret med en masse sjov og leg�

Du får alt dette med i prisen:
T-shirt 
Shorts 
Drikkedunk 
Håndbold 
Frokost hver dag 
Frugt og saft i løbet af dagen 
Masser af fede håndboldoplevel-
ser

Vi glæder os til at se dig!

Håndboldskolen 2016
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Ringkøbing Håndbold 

Af Martin Rahbech

Nyt og vigtigt miks  
i Ringkøbing Håndbolds familie
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Der sker meget nyt i Ringkø-
bing Håndbold� Ny farve, ny 
trøje, nye spillere og nyt træ-
nerteam�

Men det hele er ikke nyt� Tvært-
imod� Værdierne er de samme, 
som da Ringkøbing Håndbold 
startede for 10 år siden� Og de 
skal være grobund for den vide-
re udvikling i klubben�

- Vi har et godt afsæt i funda-
mentet, og det arbejder vi ud 
fra� Jeg sammenligner Ringkø-
bing Håndbold lidt med en fa-
milie, for der er mange i både 
klubben og byen, der kender 
hinanden godt� Vi får et nyt 
miks, og vi får en god blanding 
af unge og lidt ældre, nye og 
bestående spillere, og det hele 

er med til at videreudvikle 
klubben, siger Mads Brandt

Det har altid været et håb og 
en ambition, at der skulle være 
flere spillere, der valgte at bo-
sætte sig i Ringkøbing, og der 
er indtil videre seks spillere i 
truppen, der skal bo i Ringkø-
bing� 

- Jeg tror, det vil gøre meget i 
forhold til netværket blandt 
spillerne både mellem hinan-
den og med andre i byen, at de 
har et liv i Ringkøbing� Jeg har 
også et håb om, at spillerne 
bliver mere synlige nede i ræk-
kerne måske omkring nogle 
ungdomshold, siger Mads 
Brandt�

Som cheftræner vil han ikke 
stå alene med den sportslige 
udvikling� Mads Krogslund er 

ansat som ny assistent-
træner og vil være 
med omkring kam-
pene, tre ugentli-
ge træninger og 
masser af hånd-
boldsnak med 
chefen�

- Mads er hånd-
boldfaglig skarp, 
så vi kan nørde 
detaljeorienteret, 
og vi kommer til at 
bruge meget tid i telefo-
nen� Jeg kender Mads 
fra tidligere, og jeg er 
sikker på, vi kompli-
menterer hinanden 
godt, og han er en vig-
tig faktor i vores udvik-
ling, siger Mads Brandt� 
n

www.ringkobinghaandbold.dk

Hovedsponsor
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HÅNDBOLD

Den 19-årige venstrefløj er ny i 
Ringkøbing� Hun kender byen 
en smule fra familien, og nu er 
det hele kommet tættere på� 
Hun var for eksempel sammen 
med sin mor ude at spise pizza 
inden den første kvalifikations-
kamp mod Hadsten�

Hun skal nok komme forbi det 
pizzeria nogle gange, for hun er 
en ung pige, hun skal bo i Ring-
købing og studere på Ringkjø-
bing Gymnasium� Men kernen 
handler ikke om det ellers 
gode pizzaria�

Hun så kampen mellem Ring-
købing Håndbold og Hadsten 
fra tilskuerpladserne, ligesom 
hun så 2� halvleg af returkam-

pen i Hadsten, der slog fast, at 
hun altså skal være ligaspiller i 
Ringkøbing�

Men det handler om meget 
mere end håndbold�

- Jeg var på besøg på gymnasi-
et, havde en snak med inspek-
tøren, Tonny Hansen, og sagde 
hej i min nye klasse� Det virker 
til at være et rigtig godt sted, 
og jeg kunne for eksempel godt 
lide, at der var kunst på vægge-
ne, som eleverne selv havde la-
vet� Jeg er også sikker på, at 
jeg kan skabe et godt netværk i 
Ringkøbing, som ikke handler 
om håndbold, siger Katja Ryes-
berg, der skal starte i 3�G� efter 
sommerferien�

For at falde helt til i Ringkøbing 
skal hun jo også have et sted 

at bo, og hun har fået en lille 
lejlighed i en villa på Skolevej�

- Det er en god lejlighed, hvor 
jeg har egen indgang, og 
der er ikke ret langt til 
Green Sports Arena, 
hvor vi skal træne, og 
jeg glæder mig bare 
helt vildt meget til at 
det hele starter� Det ly-
der som et rigtig spæn-
dende projekt, som jeg 
ser frem til at være en 
del af, siger Katja Ry-
esberg� n

Kat ja  Ryesberg   
glæder sig meget til nyt kapitel

Af Martin Rahbech

Når den nye sæson starter, så vil mange ting 

være nye for Katja Ryesberg.

www.ringkobinghaandbold.dk

Hovedsponsor
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Ringkøbing Håndbold 

Én plads fyldes bedst af 
to personer

Alle i og omkring Ringkøbing 
Håndbold kender Natasja Clau-
sen� En karismatisk målvogter 
på vej mod klubrekorden for 
flest førsteholdskampe, og sik-
ker på sin plads som første-
målvogter i flere sæsoner� 

Noget ændrede sig op til sidste 
sæson, for Emma Friberg er 
hendes nye makker i målet, og 
Friberg har startet inde i målet 
i mange af kampene�

Men de karakteristiske, og næ-

sten altid positive, udbrud fra 
Natasja Clausen er hverken 
blevet skarpere eller færre� De 
kommer bare nogle gange fra 
sidelinjen, men det viser klasse 
fra Natasja Clausen�

- For mig er det vigtigst, at 
man bakker hinanden op� Det 
vigtigste er, at hun føler, at jeg 
vil hende det bedste, og jeg 
kan mærke, det gælder os beg-
ge to – vi er glade på hinandens 
vegne� Vi kæmper jo om den 
samme plads, men det er rart 
at kæmpe med én, som man 
har det godt med� Vi vil begge 
to gøre alt for at være den bed-

ste og blive valgt til at starte, 
men jeg ved 100 procent, at vi 
hepper på hinanden, siger Na-
tasja Clausen�

Den gode tilgang bliver delt af 
hendes svenske makker�

- Vi kæmper jo alle om at være 
de bedste på holdet, men vi er 
også et team� Hvis det ikke 
fungerer for Tas, kommer jeg 
ind, og det er det samme for 
mig� Det er sådan, det funge-
rer� Der er ikke mange, der kan 
tage den rolle, men vi er to, 
som gør arbejdet sammen, si-
ger Emma Friberg�

Hun har i glimt vist sit høje ni-
veau, men da sæsonen spidse-
de til, var Natasja Clausen klar 
til at tage mere ansvar� Emma 
Friberg håber på fremgang i 
den nye sæson til det fælles 
bedste�

- Det har været meget op og 
ned, men det var jeg også ind-
stillet på� Jeg føler, jeg har ud-
viklet mig fysisk, fordi jeg har 
haft mere tid til at lave fysisk 
træning, og jeg har også udvik-
let mig som menneske, så jeg 
ser frem til en stærkere sæson 
næste år, siger Emma Friberg� 
n

Af Martin Rahbech
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HÅNDBOLD

De første ungdomsspillere i 
fodbold har haft de nye bor-
deauxrøde trøjer på til kamp� 
De er en del af Rindum SU� Den 
samme slags trøje skal bruges 
i badminton, bordtennis, fod-
bold og naturligvis håndbold 
fra de små drenge og piger til 
ligaholdet�

Det lyserøde er yt� Bag trøje- 
og farveskiftet ligger blandt 
andet, at alle i klubben skal stå 
sammen� Og klubben er altså 
både Rindum SU og Ringkøbing 
Håndbold�

- Der har jo altid været blande-
de holdninger til den lyserøde 
farve, men nu står vi sammen 
hele vejen i klubben� Det er jo 
sat i gang, og de mindste er 
kommet i tøjet, siger Preben 
Graversen, der er ungdomsan-
svarlig i Rindum SU Håndbold�

Men det er mere end de nye trø-
jer og hashtagget #Samme-
hold, der skal styrke Rindum 
SU og Ringkøbing Håndbold�

- Spillerne i Ringkøbing Hånd-
bold skal være mere synlige� 
Det er noget, jeg har været 
meget opmærksom på� Det 
kan måske virke som nogle 
små ting, men et smil eller et 
high five fra en ligaspiller til en 
ungdomsspiller i hallen kan jo 
være stort� Det er så lidt, der 
skal til� Hvis nogle af spillerne 
kommer og ser en ungdoms-
kamp, kunne det også være 
stort� Det vil også smitte af på 
forældrene, som måske så 
dukker op til nogle ligakampe, 
siger Preben Graversen�

Et af hans store ønsker er, at 
der vil være en ligaspiller eller 
to, der kunne have lyst til at 
være med omkring et ung-
domshold�

- 

Det skal jo ikke været noget 
stort, men måske hver 14� dag 
eller en gang om måneden 
kunne betyde rigtig meget for 
ungdomsspillerne, siger Pre-
ben Graversen� n

Vi er #SAMMEHOLD
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Af Martin Rahbech
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GYMNASTIK

Vestjysk Rytme

Du spørger måske dig selv - 
hvad er Vestjysk Rytme? Ja-
men, så kan vi fortælle dig, at 
det er en ny idé om et nyt hold 
for rytmeentusiaster hjem-
vendt fra efterskole eller bare 
for dem over 15 år. 

Vestjysk Rytme er et rytme-
hold for gymnaster på alle ni-
veauer og vi vil bruge hele 
kroppen. 

Vi vil bl.a. komme ind på dans, 
traditionel rytme, hip hop/

funk, moderne rytme og 
håndredskaber.

 Vi vil arbejde med den person-
lige udvikling af gymnasterne, 
sørge for et fedt sammenhold 
og skabe nye venskaber.  
Vi, som instruktører, er åbne 
for gymnasternes idéer med 
hensyn til serier, musik og vo-
res fede slogan – herunder 
også opvisningsdragter og op-
visningsplaceringer/-steder. 
På opvisningsdragterne kan 
der påregnes en evt. personlig 
udgift da der, med åbne arme, 
modtages idéer i forhold til 
dette.

Vi har begge erfaring fra 
tidlige hold
Charlotte fra Deluxe og After-
Rep., som er et egnshold og 
Sarah fra tre efterskoleår, 
henholdsvis Staby og Vedersø, 
Juniorhold og Aspiranthold, 
som begge også er egnshold. 

Vi er begge udvalgsmedlem-
mer og træner hold i Gymna-
stik i Ringkøbing: Charlotte på 
Nydanske Piger og Sarah på 
JuniorMix. Vi har hver især 
mange års erfaring på diverse 
gymnastikgulve og nyder det 
rigtig meget. 

Vi brænder meget for denne 
idé med det nye hold og glæ-
der os til at dele erfaringer og 
idéer med jer. Vi vil give gym-
nasterne den bedste oplevelse 
på dette hold og glæder os til 
at give den maks gas på gulve-
ne.

Holdet starter med tre prøve-
træninger, hvor man bare kan 
tage alle rytme-veninder og/
eller -venner i hænderne og 
hive dem med til træning. Vi 
lover, der er plads til alle på 
Vestjysk Rytme! n

Af Sarah Aarup

De seje instruktører:
Charlotte Helsinghoff, 32 år�

Sarah Aarup, 18 år�
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GYMNASTIK

Når opvisningen er veloverstå-
et i marts måned slutter gym-
nastiksæsonen, og andre som-
mer aktiviteter melder sig på 
banen�

Hvad laver de så egentlig i 
gymnastikudvalget – nyder de 
stilheden og dukker op til over-
fladen igen, når den nye sæson 
starter i september??

Til det spørgsmål er svaret nej! 
Tiden fra april til sommerferi-
en er nok den mest hektiske 
periode for udvalget� Forud-
sætningen for at den kommen-
de sæson bliver vellykket er, at 
rigtig mange aftaler skal træf-
fes og forberedes i denne peri-
ode�

Lokaler skal søges for fem for-
skellige lokationer, sponsoraf-
taler skal træffes og der skal 

laves aftaler med ca� 80 frivil-
lige� Hjemmesiden og kontin-
gentbetalingsmodulet skal op-
dateres med alle de kom- 
mende hold� For ikke at tale 
om den helt store kabale, hvor 
kunsten er, at få alle holds for-
skellige ønsker til at gå op i 
forhold til de tider, som er stil-

let til rådighed� Derudover 
planlægges der kurser og di-
verse møder for de frivillige, 
samt 1�000 andre ting�

Heldigvis er det et velfunge-
rende gymnastikudvalg, som 
tager det hele i stiv arm – smø-
ger ærmerne op og med et 

smil på læben får løst opga-
verne i fællesskab� 

Gymnastikudvalget ser frem 
til den kommende sæson som 
starter i uge 38 – hjemmesiden 
vil blive opdateret� 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

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

Murer- og entreprenørfirma

ASTRUP Hansen Aps
Aut. klakmester

JORD • KLOAK • BETON • MUR • FLISTER • ENTREPRISER • ANLÆGSARBEJDER

Damgårdsvej 5 • 6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 1832 • 2521 5732

kaj@astruphansen.dk
www.astruphansen.dk

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

VESTJYSK SERVICE OG KVALITET I LANGE BANER

Gulve og gardiner

Af Gitte Kolby

Gymnastiksæsonen er slut
og hva’ såº !

Lisbet – instruktør, kontin-
gentansvarlig og kontaktper-
son
Charlotte – instruktør og 
kontaktperson
Charlotte – nyvalgt, instruk-
tør og kontaktperson
Solvejg – nyvalgt, kontakt-
person og instruktør
Sarah – kursusansvarlig og 
instruktør
Erik – “praktisk gris” og kon-
taktperson
Sanne – tøjansvarlig
Alice – hjælper efter behov
Gitte – formand
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GYMNASTIK

Den 4� marts 2017 afholdt 
Gymnastik I Ringkøbing opvis-
ning i ROFI-Centret� 

Det var en fantastisk god dag 
med mulighed for at se små, 
såvel som store, folde sig ud i 
forskellige gymnastiske øvel-
ser�

Fanerne højthævet og halgul-
vet tætpakket af gymnaster 
markerede starten på dagen, 
som bød på fem timers gym-
nastik� 

Foruden de lokale hold var da-
gen krydret med besøg af tre 
gæstehold�

Tak til alle som var med til at 
skabe en hyggelig dag� n

Af Gitte Kolby

Gymnastikopvisning 2017
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RUNE KLAN
LIVE 2017 TURNÉ

LØRDAG
7. OKTOBER 2017
KL. 20.00
i ROFI-Centret

Centret
Kirkevej 26 . 6950 Ringkøbing . Telefon 9732 2455 eller ro� @ro� .dk

GREEN SPORTS ARENA

Billetpris:
Kr. 295 ex. gebyr

Yderligere info på:
www.rofi .dk
www.ticketmaster.dk

KOKKENS 
BUFFET 
kl. 18.00:
Kr. 225 ex. gebyr

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

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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GYMNASTIK

Det motiverer mig  
at skabe glæde hos andre

Idræt har været en stor del af 
Chaniques liv så længe hun kan 
huske� Og hun fandt hurtigt ud 
af at det, at være instruktør, 
det var hun god til� Hun har de 
senere år været instruktør på 
flere af Gymnastik I Ringkø-
bings hold heriblandt Zumba 
og Motionstræning� Chanique 
har denne sæson været in-
struktør for holdet Aqua Taba-
ta for kvinder i alle aldre og er 
begyndt at træne herreholdet 
Motion for Herrer sammen 
med Henning Olesen�

“Det motiverer mig, at man kan 
skabe bare lidt glæde hos an-
dre� Jeg er nok lidt en spilop-
mager nogle gange og synes, 
det er rigtig sjovt at udfordre 
både damerne og mændene 
lidt til træning,” fortæller Cha-
nique� 

Sprudlende personlighed
Energisk, entusiastisk og altid 
glad er nogle af de ord, der bli-
ver nævnt, når man spørger til, 
hvordan Chanique er som in-
struktør� Der er ingen tvivl om, 
at hendes sprudlende person-
lighed er én af grundende til, at 
hendes gymnastikhold har haft 
så stor succes� 

“Hvis man som instruktør selv 
tør give noget af sig selv, så får 
man altså også hundrede gan-
ge tilbage� Det gør også, at 
man kan mærke, at sammen-

holdet mellem deltagerne bli-
ver spændende, elektrisk og 
sjovt,” fortæller Chanique med 
et stort smil�

Ha’ det godt med dig selv 
Dips, armstræk og launches er 
nogle af de øvelser, der bliver 
lavet på denne helt almindelige 
onsdag aften� For Chanique 
handler det at dyrke motion 
mere om velvære, end det at 
træne for at få flad mave�  

“Man skal bare være sig selv� 
Jeg er den jeg er – og flad 
mave, det får jeg nok aldrig� For 
mig handler det mere om, at 
jeg har det godt med mig selv,” 
fortæller Chanique� 

Altid nytænkende 
Måderne man træner på, æn-
drer sig hele tiden� Derfor fin-
der hun altid spændende og 
nye træningsmetoder, som kan 
få folk til at deltage� Også i for-
hold til planlægning af træning 
for hendes hold, er det vigtigt 
for hende at være nytænkende�

“Der skal være nogle nye ele-
menter� Jeg kan rigtig godt lide 
at lave om på tingene, så det 
ikke bliver forudsigeligt,” for-
tæller Chanique

Hen over sommeren deltager 
Chanique i et kursus om 
Z-Health, som omhandler 
træning af nervebaner� Her er 
hun ikke i tvivl om, at kurset vil 
udvikle hendes måde at være 
instruktør på�  n

Af Anne Krarup Nielsen

Selvom det blæser en meget frisk vind nede ved fjorden, er smilet ikke til at tørre 
af ansigtet på Chanique Markstrøm. “Det er bare skønt!” udbryder hun, mens hun 

i højt tempo løber op og ned at trapperne.
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Store nok til at løfte alle typer opgaver. 
Små nok til at have lokal forståelse og 
altid være tæt på dig og din forretning.

Ringkøbing 97 32 10 55  |  Skjern  97 35 18 11
partner-revision.dk 
En del af RevisorGruppen Danmark

Hos Partner Revision 
er din virksomhed i 
centrum

Bedre kørende

Frejasvej 2 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 1098
info@ringvejensauto.dk · www.ringvejensauto.dk

Få et billigt og 
fl eksibelt lån 
til din bolig

Tjek prisen på en million 
og book en boligsnak på 
jyskebank.dk/million

Nygade 22
Ringkøbing 
Tlf. 89 89 32 30

Boligejernes bank

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

Ringkøbing Flagstænger 

• Alt i flagstænger 
• Flag og vimpler 
• Reklameflag 
• Udlejning af festflag  

tlf. 4062 2388 • www.ringkobingflag.dk

V. Strandgade 3 | 6950 Ringkøbing | 9732 0602 | www.profiloptik.dk

HUSK vi laver altid en GRATIS synsprøve

SUNDHEDSHUSE T

Nørreport 16, indgang B | 6950 Ringkøbing

9732 0017

www.sommerogbirkelund.dk | tand43@mail.tele.dk

T A N D L Æ G E H U S E T
S O M M E R  &  B I R K E L U N D

Tømrer og bygningssnedker
Total- og hovedentrepriser
Industrilakering og
overfladebehandling

97 32 11 11
51 50 75 50

Gert S. Andersen /A S

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

www.gertsandersen.dk

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

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen

97 32 11 11
51 50 75 50

Gert S. Andersen A/S
Birkmosevej 17

E-mail: svend@gertsandersen.dk
www.gertsandersen.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

Succes 
skaber vi 
sammen ...

Revision. Skat. Rådgivning.

Kontakt os på
9680 1000 eller
www.pwc.dk/
ringkobing-skjern

•
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STØTTEFORENINGEN

Fjorden Rundt
STOR TAK TIL VORES FRIVILLIGE HJÆLPERE

I 2016 har vi igen haft mange frivillige hjælpere, som fortjener en stor tak.

Vi har i 2016 haft tre serve-
ringsarrangementer, som har 
givet os en indtjening på i alt 
65�880 kr�

Til Rock i Ringkøbing den 2� juli 
2016 havde vi 34 hjælpere på 
pladsen, men desværre var der 
ikke overskud, så det gav et 
rundt 0 til os�

Støtteforeningen vil gerne sige 
en STOR TAK til de mange fri-
villige hjælpere, der har hjulpet 
os ved arrangementerne� Vi har 
i 2016 haft hjælp af ca� 120 per-
soner� Vi har haft brug for 133, 
så flere har hjulpet mere end en 
gang� Det er vi meget taknem-
melige for� Uden frivillige er der 
ingen støttekroner til børne- og 
ungdomsarbejdet i Rindum SU!

Støtteforeningen har i 2016 
overført tilskud på 88�200 kr� til 
børne- og ungdomsarbejdet i de 
forskellige udvalgs aktiviteter� 
Beløbet er også denne gang 

mindre end de beløb, udvalgene 
har søgt om, men vi har udbe-
talt godt 20�000 kr� mere end vi 
har indtjent i 2016� Der er sta-
dig hårdt brug for endnu flere 
penge – og dermed endnu flere 
hjælpere�

Til Landbobankens generalfor-
samling i slutningen af februar 
2017 havde vi 116 personer til 
at hjælpe os� Udover vores egne 
frivillige mødte Ølstrup GU op 
med 25 og Lem Boldklub med 
20 hjælpere� Det er rigtig posi-
tivt, at andre idrætsforeninger 
kan hjælpe og dermed få en 
indtægt til deres arbejde med 
børn og unge, men udvalgene i 
Rindum SU kunne sagtens bru-
ge de penge, vi mister, når vi 
ikke kan skaffe alle de hjælpe-
re, der er behov for�

Til MOOD i Vesterhavshallen 
den 4� marts 2017 havde vi 11 
hjælpere med�

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 rin-
ger� Hvis hver familie, der dyr-
ker 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 deltagel-
se i en cup eller et stævne og 
kontingentet holdes nede�

Vi har igen i år sagt ja til at finde 
hjælpere til Rock i Ringkøbing 
den 8� juli 2017� Vi kommer med 
26 hjælpere og håber på godt 
vejr og et overskud, der også 
smitter af på os�

Endnu en gang mange tak til 
vores mange frivillige hjælpere� 
Vi håber, I har lyst til at fortsæt-
te, og ser frem til, at rigtig man-
ge nye vil melde sig til at hjælpe 
ved arrangementerne frem-
over� I er altid velkomne til at 
tilmelde Jer via hjemmesiden 
eller kontakte os pr� telefon�

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 akti-
viteter på Facebook�  
Kontakt hurtigst muligt for-
manden� n

Af Marianne Køpke

Udlejning af boliger/erhverv       www.greenejendomme.dk

tlf. 9732 4077

Lone H. Lauritzen
Nygade 31 97 32 46 66
Bestil tid på www.salon-saksen.com

Salon SaksenSalon Saksen
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FJORDEN RUNDT

Fjorden Rundt
Registrering af tilmeldte, vej-
visning og forfriskninger til de-
potet i Ringkøbing var blot nog-
le af de opgaver Rindum SU’s 
frivillige gav en hjælpende 
hånd med, så over 1�500 moti-
onscyklister kunne få et godt 
cykelløb hele vejen rundt om 
Ringkøbing Fjord�

“Det er jo en hyggelig dag med 
masser af glade mennesker, og 
det er en nem måde, hvorpå vi 
kan tjene penge til Rindum 
SU’s fodboldafdeling,” fortæl-
ler Sanne Heinze, som har væ-
ret frivillig ved Fjorden Rundt i 
fire år� 

Nye og rutinerede 
frivillige
Det var en god blanding af både 
rutinerede frivillige og frivillige, 
der var med for første gang, 
som mødte op tidligt lørdag 
morgen� Aslak Larsen var med 
for første gang og hjalp med at 

skære frugt og hente vand til 
depotet ved Vesterhavshallen� 

“Det hele var godt arrangeret 
og koordineret� Man må tage 
hatten af for de frivillige, der 
tager et slæb hvert år� Den er-
faring er guld værd for arran-

gementet og gør det nemt at 
komme ind som ny frivillig,” 
fortæller Aslak Larsen�

Tak til de frivillige  
Det er uden tvivl de frivilliges 
indsats, der er en af grundene 
til, at Fjorden Rundt er så stor 
en succes� Hvis Fjorden Rundt 
ikke var så godt arrangeret og 
der ikke var så god en stem-
ning, så ville antallet af til-
meldte heller ikke stige, som 
det har gjort de senste par år� 

Tak til alle vores fantasti-
ske frivillige, der hjalp ved 
med Fjorden Rundt i år.  n

Fantastiske frivillige til

Af Anne Krarup Nielsen Lørdag den 3. juni var Rindum SU 
Fodbold igen medarrangør af det 

populære Fjorden Rundt cykelløb. I år 
havde foreningen 25 frivillige med, 
som skulle sørge for, at deltagerne 
fik et godt cykelløb i den smukke 

vestjyske natur. 

Fotos: Sidsel R
eitz K

rarup
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TUMLEDAG

I efteråret 2016 holdt Tumle-
dag flyttedag i Green Sports 
Arena� Det gav masser af 
ekstra plads, luft og lys, og 
derfor kunne Tumledagsud-
valget hurtigt blive enige om 
at gentage dette til forårets 
Tumledag� 

Derfor var det heldigvis hel-
ler ikke nogen aprilsnar, at 
der skulle afholdes Tumledag  
lørdag den 1� april, for mas-
ser af forventningsfulde børn 

og forældre� Alle stod klar 
ved døråbningen kl� 10� Til-
strømningen af glade børn 
fortsatte i lang tid, og hallen 
blev hurtigt fyldt med godt 
humør og livlig aktivitet�

De velkendte Tumledags 
t-shirts fik hurtigt overtaget 
på airtracks, balancebomme, 
luftmadrasser, forhindrings-
baner, fodboldbane og hoppe-
borge, mens forældre og 
bedsteforældre kunne tage 
sig en slapper ved bordene og 
nyde kaffe og rundstykker�

90 minutter efter døråbning 
kunne Tumledagsudvalget 
sige farvel og tak for en for-
nøjelig dag i godt selskab og 
med høj aktivitet� Det er en 
fornøjelse at se så mange 
mennesker tage imod og få 
glæde af arrangementet� Vi 
glæder os allerede til næste 
gang�

Vil du gerne være sikker på at 
være opdateret på Tumle-
dag? Så kig med på www�rin-
dumsu�dk, eller følg os på Fa-
cebook – søg på “Rindum SU 

– Tumledag”� Så er du sikker 
på at få en reminder, næste 
gang vi afholder Tumledag� 
Det er i øvrigt lørdag den 28� 
oktober – I kan godt begynde 
at glæde jer�

PS. 
Fik vi nævnt vores sponso-
rer? Det er dem, der gør det 
muligt for os at indbyde til en 
helt gratis Tumledag to gan-
ge om året� n

Af Mikkel Juulsgaard

www.landbobanken.dk Rindum SU 
Støtteforening

H

fIngen aprilsnar

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

TAK TIL TUMLEDAGSSPONSORERNE
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TUMLEDAG
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HUSK! 
Næste Tumledag er 

den 28. oktober
2017
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Din lokale bank
  - bakker                  dig op

Vi bakker op om 

Rindum SU

SOLID, ROBUST

OG LOKAL

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.

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

Susanne 
Fjederholt
7624 9226

Henning
Kærgaard
7624 9225

Anita F. 
Olesen
7624 9353

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

Katja
Kolby
7624 9360

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

Line Sommer
Ahle
7624 9465

Vibeke
Haubjerg
7624 9210


