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VELKOMMEN
TIL DIN OG VORES BANK

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.

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.

vestjyskbank.dk/ringkoebing

www.rindumsu.dk
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Fotos: Sidsel Reitz Krarup

FORMANDENS
HJØRNE
Af Torben Nielsen
Når man ser tilbage på de fritidsinteresser, man havde som
barn, hvad er det så, man husker? Man husker måske ikke
lige, hvilke kampe man vandt
og tabte, eller hvad man lavede
til hver enkelt træning. Det gør
jeg i hvert fald ikke.
Nej, det er i langt højere grad
de større oplevelser og fællesskabet, man husker. Hvordan
det føltes at være en del af den
årlige gymnastikopvisning, at

være med til en badmintonturnering eller komme med klubben til Holland og spille fodbold. Disse følelser er blandt
andet grunden til, at det er vigtigt, at vi er her som forening i
dag. Det er også grunden til, at
Rindum SU til januar har eksisteret i 110 år.

Glade fodboldbørn

Det er selvfølgelig idrætten, vi
er her for, men det er i høj grad
også det sociale og foreningens
frivillige ildsjæle, der gør, at
medlemmerne bliver ved med
at komme. Jeg var for eksempel rigtig glad for at kunne få
lov til at hjælpe med Rindum
SU - Fodbolds vinterafslutning
for de yngste årgange og se

børnenes glæde ved at have en
fælles oplevelse. Længere inde
i magasinet vil I kunne læse
mere om dette arrangement.
Som forening rummer Rindum
SU både elite- og breddeidræt.
Selvom eliteidræt er vigtigt, er
der ingen tvivl om, at bredden
er baggrunden for det hele.
Hvis der ikke var breddeidræt,
så havde vi ingenting.

Populær senioridræt

Som noget nyt har der været
en stor tilgang inden for senioridrætten i Rindum SU. Jeg ser
det som noget ekstremt positivt, at flere og flere voksne
vælger at dyrke idræt sammen.
Hvad enten det er yoga, Senior

Herre fodbold, bordtennis eller
om det er gymnastikholdet
Motion for Herrer, så er det en
utrolig god måde at få eller
pleje et netværk i det område,
man bor i.
Vi kan mærke, at der er kommet en stigende efterspørgsel
på, at man gerne vil dyrke
sport i et fællesskab. Jeg ser
frem til at følge den spændende udvikling inden for senioridrætten.
I ønskes alle en rigtig god jul og
et godt nytår!
n
Torben Nielsen
Formand
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Din lokale bank
- bakker dig op

HOVEDSPONSOR FOR RINDUM SU FODBOLD

Vi bakker op om
Rindum SU

En lokal bank
der bakker op
om foreningslivet

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.

Allan Chr.
Pedersen
7624 9458

Anders V.
Larsen
7624 9215

Anita F.
Olesen
7624 9353

Anna-Marie
Jørgensen
7624 9467

Bente
Rindom
7624 9397

Dina
Højbjerg
7624 9266

Frederik
Thorup
7624 9445

Henning
Kærgaard
7624 9225

Jette K.
Mikkelsen
7624 9462

Jeanett H.
Justesen
7624 9216

Marianne
Thomsen
7624 9262

Sabine
Stengaard
7624 9469

Steen
Jensen
7624 9463

Susanne
Fjederholt
7624 9226

Tove
Biltoft
7624 9228

Vibeke
Haubjerg
7624 9210

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

De unge trænere

Vi bad vores tre unge badmintontrænere om at svare på nogle spørgsmål om, hvem de er, hvad de laver i
fritiden og om deres syn på individuel- kontra holdsport. Svarene fra Mathias, Sander og Oskar kan I læse
på de følgende sider.
De tre sympatiske unge fyre står for træningen af vores yngste spillere, som træner hver onsdag kl. 16.00.
Trænerne har i september været på “Hjælpetræner 2” kursus hos DGI.
Kom og bliv taget godt imod. Der er også en plads til dig.
Badmintonudvalget
Af Jørgen H. Thomsen

Hvis jeg var professionel sportsudøver,
ville jeg da helt klart være professionel
badmintonspiller.
Det er den sportsgren, som interesserer
mig mest, for mig er det ikke bare en fritidssport. Jeg går til det for at blive bedre og jeg gør også en stor indsats hver
dag, og jeg har ikke tænkt mig at stoppe.
Jeg har valgt at badminton skal være en
del af min fritid, fordi jeg synes, det er
sjovt og spændende. Det er altid en ny
udfordring hver dag og det er noget,
som jeg tager til mig. Jeg var aldrig god
til fodbold eller håndbold, men badminton var noget, som jeg blev bedre og
bedre til, hver gang jeg tog til træning og
derfor er det en del af min fritid.

Jeg hedder Mathias

Jeg er 15 år gammel og går i 9. klasse
på Ringkøbing Skole.

6

Jeg går ikke rigtigt til nogle andre
sportsgrene, men ved siden af badminton løber jeg rigtig meget for at holde
mig i form. Ud over badminton gør løbe-

www.rindumsu.dk

træning også en del for mig både med
mit humør og min lyst til at blive ved
med at være aktiv. Og det humør og den
lyst er jeg glad for at tage med til de
yngre, som jeg træner hver onsdag.
En individuel sportsgren har på en måde
mere seriøsitet både i træning og i
kamp. Man har ikke nogen, som f.eks. på
et hold, som sidder og tænker: “Kom nu,
kom nu!”. Man har ikke nogen grund til at
stresse så meget, som man har i holdsport.
En holdsport kan være sjovere og mere
interessant på mange måder. Man har
nogle til at samle én op, så snart man
falder. Der er bare altid nogle til at hjælpe. Træningen er måske ikke lige så seriøs, men team spirit er der i hvert fald og
det er noget af det vigtigste i en holdsport.

BADMINTON

Jeg hedder Sander

Jeg går i 9. y1 på Ringkøbing Skole sammen
med de to andre trænere, Oskar og Mathias.

Hvis jeg skulle være en
professionel sportsudøver ville jeg nok
være det i badminton
eller bordtennis. For
det er de sportsgrene, jeg altid har været total vild med og som jeg kan finde ud af!
Badminton er blevet en del af min fritid, fordi jeg synes, det er
sjovt og fordi jeg har alle mine venner derovre. Vennerne betyder
en del, når man går til noget.

Jeg hedder Oskar

Jeg er 15 år gammel, går i 9. y1 på Ringkøbing Skole og min yndlingslærer er vores engelsklærer Martin.
Hvis jeg var professionel sportsudøver, ville jeg nok være Formel
1 kører, men det er nok ikke så realistisk. Jeg startede til badminton, fordi to af mine venner også gik til det og jeg ville prøve forskellige sportsgrene. Jeg har gået til fodbold engang, da jeg var
lille, og indtil i år har
jeg gået til svømning.
I min fritid spiller jeg
videospil og er sammen med mine venner. Mange ville nok
kalde mig doven, og
det passer nok også
ret godt.
n

Udover badminton har jeg gået til andre sportsgrene. Det der betød mest, var bordtennis, men jeg stoppede på grund af, at det
simpelthen blev for kedeligt og nemt.
Holdsport kan godt være en del nemmere, da man har alle sine venner omkring
sig. Jeg elsker individuel sport, fordi jeg
altid har været bedre alene. I badminton
er jeg dog meldt til en holdkamp. Det vil
sige, at der både er single- og double
kampe. Derfor elsker jeg sport, som det
her.

www.rindumsu.dk
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Bordtennis
BORDTENNIS

Af Bjarne Piil

Så kom sæsonen endelig i gang
og den var længe ventet.
Vi træner på Ringkøbing Skole i
Multisalen mandag og torsdag.
Ungdom træner:
fra kl. 18.00-19.30
Senior og Motionister:
fra 19.30-22.00
Lige her og nu er vi ca. 15 Ungdomsspillere og 12 Seniorer og
Motionister. Der er plads til
mange flere, så kom frisk og
prøv dette fantastiske spil!
Vi har pt. et Drenge Serie 2
hold samt Senior Serie 2 hold
med i JBTU’s holdturnering.
Senior Serie 2 holdet, bestående af Niels Poulsen, Michel
Christensen og Bjarne Piil har
lavet en enestående rekord indenfor to sæsoner – nemlig at
være ubesejret i 15 holdkampe
i træk. 14 sejre og en uafgjort –
det bliver svært at gøre igen!
Vi har i denne sæson allieret os
med Flemming Andreasen og

Morten Refstrup fra BTK Midtjylland. De kommer ca. én gang
i måneden og træner både
Ungdom, Seniorer og Motionister.
Klubben har allerede været til
to stævner med super flotte
resultater – bl.a. medaljer til
opstartsstævnet. Desuden
spillede vi med om de sjove
pladser i Snejbjerg.

Resultaterne fra stævnet:
Bjarne Piil: kvartfinale i klasse 4, kvartfinale i Klasse 2
double.

Niels Poulsen: nummer 2 i
både single og double i Klasse
3. kvartfinale i Klasse 2 double.
Michel Christensen: kvartfinale i Klasse 4, kvartfinale i
klasse 3, 1/8 finale i Klasse 2.
Nikolaj Jeppesen: ryger ud i
indledende pulje, idet han aldrig
rigtigt får gang i sin defensiv.
Polle Bro: nummer 3 i Klasse
7.
Alen Talic: ryger desværre ud
i puljen i Klasse 4, efter en hef-

SIDSTE ÅRS DRENGE …
Fra venstre: Peter Jespersen, Niklas Albertsen, Simon Abrahamsen og Alexander
Mortensen

tig 5-sætter, hvor han desværre taber.
Jeppe Christensen: får en 3.
plads.
Dermed en flot præstation fra
alle spillere.
Man kan se hos Ungdomspillerne, at de suger træningen til
sig og bruger alt det, de har
lært. De arbejder hårdt på at
blive bedre, det er virkelig positivt.
Rindum SU - Bordtennis vil
være til stede til Sjov Lørdag i
ROFI et par gange i løbet af

Jeppe med medaljen.

sæsonen. Kom og prøv verdens
hurtigste spil. Du får også mulighed for at prøve at spille
mod vores robot.
Vi er taknemlige for vores
sponsorer: vestjysk BANK, Søren Jespersen VVS, Skovhuus
Strik og Hee Flytteforretning.
Uden dem ingen klub!
Mange, mange tak!

BORDTENNIS UNGDOM
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MOTIONISTER

www.rindumsu.dk

n

FODBOLD

Herre Senior har succes med

hyggefodbold
Af Anne Krarup Nielsen

Det strømmer til med mænd,
der gerne vil spille social fodbold i Rindum SU - Fodbold.
I denne sæson møder der mellem tredive og fyrre spillere i

alderen 16-41 år op til hver
træning.

Opskriften på denne succes er
masser af sociale arrangementer, en stille og rolig tilgang til
fremmøde, et billigt kontingent
og selvfølgelig en masse fodbold.

Med et hold i både Serie 4 og
Serie 6, er der plads til spillere
på alle niveauer, så længe de
har lyst til at spille fodbold. Det
handler ikke så meget om, at
det skal være helt vildt seriøst.
Fodbold skal først og fremmest være hyggeligt og sjovt.

Senior Herrerne træner indendørs hver onsdag kl. 20.0021.30. Har du også lyst til at
være med?
Så læs mere om holdet på
www.rindumsu.dk 
n

RINGKØBING LØVE APOTEK
Vestkystens største apotek

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.

Ringkøbing afd.
Torvegade 5
6950 Ringkøbing

Videbæk afd.
Bredgade 32
6920 Videbæk

Hvide Sande afd.
Parallelvej 60
6960 Hvide Sande

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

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

www.rindumsu.dk
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FODBOLD

Fodboldfest for de yngste

Af Anne Krarup Nielsen
Det var en flok overraskede
små Ronaldo’er og Messi’er,
som mødte op til sidste træning
inden vinterpausen. Deres fodboldtrænere havde nemlig linet
fodboldbanen op med masser
af sjove fodboldaktiviteter.
Ethvert mål og enhver sejr blev
fejret med manér og smilene var
ikke til at tørre af de 85 piger og
drenges ansigter. Børnene blev
inddelt i grupper på tværs af år-

Der var ingen tvivl om at spille fodboldkampe
på de oppustelige fodboldbaner, var det bedste,
men boller i karry kom på en flot andenplads, da
Rindum SU - Fodbold afholdte vinterafslutning
for de yngste årgange.
gangene og skulle sammen afprøve deres færdigheder i alt fra
agilitybaner til sækkevæddeløb
og ikke mindst spille kamp.
Det er første gang i mange år,
at fodboldafdelingen har holdt

afslutning på tværs af årgangene og der var ingen tvivl om,
at det var en succes hos børnene. Fodboldfesten blev afsluttet med boller i karry, hvor der
blev hygget i stor stil.
n

Rindum SU
1/8 side - 88 x 62 mm

CLUBSPORTIGAN.DK

vi støtter

din klub
[SELVFØLGELIG]

Kom ind i butikken - vi har altid skarpe tilbud til dig og din sport.
Bliv medlem af CLUBSPORTIGAN og få ekstra fordele.

SPORTIGAN RINGKØBING
TORVEGADE 1 I 6950 RINGKØBING I TLF. 9732 2066
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Tak til trænere og
forældre for at gøre
afslutningen helt
fantastisk.

www.rindumsu.dk

GYMNASTIK

Springmodtagningskursus
Af Gitte Kolby
Ugen før gymnastikopstart
blev der afholdt springmodtagningskursus for alle instruktører og hjælpere, som anvender
redskaber i gymnastiktræningen.
Kurset er ikke et tilbud, men et
ufravigeligt krav, når man er instruktør/hjælper i foreningen.
Formålet med kurset er bl.a. at
give idéer til opstilling af redskabsbaner, men endnu mere

X

at klæde instruktørerne så
godt på, at de har de rigtige
teknikker til at undgå, at gymnasterne kommer til skade. Ligeledes er formålet, at de bliver i stand til at tage imod alle
slags spring, både kolbøtter for
de helt små og de mere avancerede baglæns spring, som de
ældre gymnaster laver, uden at
man som instruktør selv belaster kroppen.
At kurset så samtidigt var sjovt
og bragte smil på læberne, var
bare et ekstra plus.
n

nderen!
Husk i kale
kalopvisning
Vi afholder lo
2017
den 4. marts
s Arena/ROFI.
i Green Sport
til at se store
Vi glæder os
å!
såvel som sm

Torvegade 1B | 6950 Ringkøbing | Tlf. 9732 1390

www.rindumsu.dk
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Vores verden
GYMNASTIK

– begynderspring for nydanske piger
Af Anne Krarup Nielsen
At kunne slå kolbøtter og stå
på hænder er på ingen måde en
selvfølge. Det oplevede instruktør Rikke Gudmann i løbet
af sidste sæson, hvor der efterhånden kom flere nydanske piger ind på gymnastikholdene.

Denne sæson er 26 friske nydanske piger fra
modtagerklasserne startet på Gymnastik i
Ringkøbings nye hold for nydanske piger.
“Vi så, at pigerne rent motorisk
manglede en del for at kunne
være med på vores hold,” fortæller Rikke Gudmann.
Da Rikke kunne se, at
der manglede et tilbud
til pigerne, fik hun den
idé at starte et gymnastikhold, der kom til at
hedde Vores verden – begynderspring for nydanske piger. “Det er
en måde at give de
nydanske piger muligheden for at
lære grundlæggende motorik
og samtidig
lære, hvordan
man er en del af et
foreningsliv,” fortæller Rikke Gudmann.

Starter helt fra bunden

I uge 37 arrangerede holdet en
miniopvisning for forældrene,
hvor de glade og dybt engagerede piger kunne vise, hvad de
indtil videre havde lært. “Vi gør
ikke så meget anderledes end,
at vi er startet helt fra bunden.
Her laver vi nogle af de grundlæggende ting som at slå kolbøtter, stå på hænder og arbejder meget med koordinering,”
fortæller Rikke Gudmann.
Også for
forældrene var det
en helt ny
oplevelse
at se deres
piger
boltre sig
på redskabsbanerne.

Holdbillede med de to instruktører Rikke Gudmann og Caroline Schou Grønberg og de to pædagoger Anne Mette og Noorhan.
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En del af foreningslivet

Holdet er lavet i samarbejde
med Alkjær Fritid. Rikke Gudmann og hendes med-instruktør Caroline Schou Grønberg
står for træningen sammen
med to pædagoger fra Spiren,
hvor den ene kan tale arabisk.
Håbet med at etablere holdet
er, at det kan give pigerne mod
på at være en del af foreningslivet. Derudover er tanken, at
pigerne skal tilegne sig så
mange motorik- og springfærdigheder på holdet, at de på
sigt vil være i stand til at få en
succes oplevelse ud af at deltage på vores andre hold.  n

GYMNASTIK

Solvejg giver
Af Anne Krarup Nielsen
Krudtuglerne har kun én regel
og det er, at ingen skal være
kede af det. Der kan være meget forskel på, hvad de enkelte
børn tør; nogle er generte og

glæden videre

tastisk det som barn var, at
være i gymnastiksalen – den
følelse vil jeg gerne give videre,” fortæller Solvejg Dissing
Gad.

Naturligt at give en hånd
med
Det er ikke et tilfælde, at Solvejg er instruktør i Gymnastik i

en del af foreningslivet. Nu følger hun sin søn Sejr på fire år.
“Jeg har være engageret i en
lokalforening, siden jeg var
barn. Så for mig er det naturligt, at alle giver en hånd med,
hvor de kan. Den mentalitet
kan jeg godt lide,” fortæller
Solvejg Dissing Gad.

Der er fart over feltet, når Krudtuglerne leger
“bilvask”, synger sange og selvfølgelig tumler på
de altid populære redskabsbaner. Hver onsdag
står Solvejg Dissing Gad for træningen af godt 30
Krudtugler sammen med hendes medinstruktør
Tina Lange Knudsen og deres hjælpere.
andre har masser af krudt i røven. Der skal være plads til, at
de alle får en god oplevelse.
“Jeg kan selv huske, hvor fan-

Ringkøbing. Hun har altid haft
interesse for gymnastik og da
hendes børn selv startede, var
det naturligt for hende at være

Masser af glæde

Hos de tre-femårige Krudtugler er der fokus på det grundlæggende, som børnene skal

www.rindumsu.dk

bruge for at blive en god gymnast. Der bliver kravlet, krybet,
trillet og sprunget, og samtidig
bliver der brugt meget tid på at
øve at stå i kø og holde hinanden i hånden. Spørger man Solvejg om, hvordan det er at være
instruktør for holdet, så er det
kun positivt: “Nogle dage er
man dog meget brugt pædagogisk efter træning, men det giver rigtig meget glæde fordi,
det er noget børnene rigtig gerne vil og synes er sjovt,” og tilføjer: “Det er helt fantastisk,
når man skal hente sine børn,
at der så altid er nogle andre
børn, man kender og at de gerne vil snakke med én.”
Har dit barn også masser af
energi, som trænger til at blive
brændt af?
Så kom og vær med! Vi træner
hver onsdag kl. 16.45-17.45 på
Ringkøbing Skole.
n
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Emma Friberg har fået et

hjem og en lille familie
Af Martin Rahbech
Den 23-årige målvogter er
rejst fra Lund til Ringkøbing
og har skiftet klub fra LUGI
Lund til Ringkøbing
Håndbold, så

det er
på flere måder en ny virkelighed.

en slags plejefamilie i Lisbeth
og Kent Jensen, der hjælper
dem i Ringkøbing.

Familie og venner. Det er, hvad Emma
Friberg savner mest ved Sverige.
“Jeg trives godt i Ringkøbing.
Vi er faldet til og har fået et
hjem. I begyndelsen var det
bare flyttekasser over det
hele. Både Märta og Milo trives godt. Märta elsker naturen
og byen. Milo trives næsten
overalt, bare der er græs og
vand”, fortæller Emma Friberg.
Märta Hedenquist spiller i
Horsens HK i 1. division, hvor
hun har markeret sig som en
fysisk stærk fighter på stregen.

“Lisbeth og Kent har sammen
med deres familie virkelig gjort
rigtig meget for os. De er altid
klar til at hjælpe. Det er første
gang, jeg er flyttet hjemmefra,
og det er næsten som om, det
er blevet vores egen lille familie”, siger Emma Friberg.
Emma Friberg bruger noget af
tiden i Ringkøbing på at studere. Hun er i gang med at studere dansk på A-niveau samt engelsk og matematik.
n

De to svenskere har ikke deres
familie i nærheden, men de har

Fotos: PalmePhoto

Håndbold-delen går
rigtig fint. Emma Friberg har fået masser af spilletid og
bevist, hun har ligakvalitet. Hendes
samarbejde med
målvogter Natasja
Clausen fungerer
glimrende, og
hun er en meget
værdsat spiller i
truppen.

Hun bor i Ringkøbing centrum
sammen med sin kæreste
Märta Hedenquist, og de har
hunden Milo. Og det er blevet
et hjem.
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Udvikling

er Jane Mejlvangs nøgleord
Efter de første syv kampe var
hun topscorer for Ringkøbing
Håndbold i Primo Tours Ligaen.
Så tvivl om hun “blot” var et talent blev modbevist. Hun er en
spiller, der har vist sig som en
brugbar og kompetent ligaspiller med masser af potentiale.
Hun skiftede fra FC Midtjylland inden denne sæson for at
gøre noget godt for sin udvikling.
Og udvikling har været et nøgleord i hendes håndboldkarriere, som hun startede i det små
som 6-årig i Skjern Håndbold.
“Jeg skiftede til Tarm-Foersum, da jeg var U16-spiller. Jeg
kan huske, at der var mere fokus på kvindehåndbold i TarmFoersum, og det var derfor, jeg
valgte dem. De havde et 1. divisionshold på det tidspunkt, og
jeg var med omkring både U16holdet og 1. divisionsholdet. De
havde også en rigtig god ungdomsafdeling, så det var en
god klub for mig, og samtidig
var der et 1. divisionshold at

stræbe efter”, fortæller Jane
Mejlvang.
Hun tog næste trin i sin karriere båret af udviklingsmuligheder, men også med et drys af
stjernestøvet. Det var nemlig
FC Midtjylland, der fristede
hende.
“Jeg blev kontaktet af FC Midtjylland halvvejs inde i sæsonen,
men jeg var i gang med min første sæson som U18-spiller.
Jeg synes jo, det var lidt vildt.

hvad jeg valgte at
gøre”, siger Jane
Mejlvang.
I FC Midtjylland stod det
på træning med U18-holdet og
ligaen. Da hun blev senior spillede hun for andetholdet i 2. division, og trænede med ligaholdet. I sin tid i FC Midtjylland
kom det til store oplevelser.
“Jeg trænede med ligaholdet,
da jeg var U18-spiller. En dag,
hvor de skulle spille ligakamp i

Alle vidste, at 21-årige Jane Mejlvang var et talent
med stort potentiale, da hun blev præsenteret i
Ringkøbing Håndbold i foråret.
Det var vildt at tænke på, at de
synes, jeg skulle op til dem og
spille. De manglede en playmaker, men det var midt i en
sæson, så jeg var lidt i tvivl.
Jeg skulle starte på gymnasiet
i Tarm, og det ville kræve noget
planlægning, hvis jeg skulle
spille i Ikast. Jeg fik meget opbakning fra min forældre til at
få det til at fungere, men det
har altid været min beslutning,

Fotos: PalmePhoto

Af Martin Rahbech

Holstebro, ringende min U18
træner til mig om morgenen og
spurgte, om jeg kunne komme
til Holstebro for at være med.
Det var jeg helt klar på. Jeg
kom ikke på banen, men jeg fik
lov til at være med omkring det
hele. Da jeg blev senior, blev
jeg tilbudt at fortsætte med at
være med omkring ligaholdet
og så spille i 2. division. Det sagde jeg ja til. Jeg endte med at

Hovedsponsor
Ringkøbing

Håndbold
www.ringkobinghaandbold.dk

komme til Champions League
og var med til Final 4 i Ungarn.
Det var helt vildt. Jeg kom ikke
på banen, men det var alligevel
kæmpestort, og jeg vil aldrig
glemme det”, siger Jane
Mejlvang.
Nu er hun i Ringkøbing Håndbold. Der er ikke Champions
League i udsigt, men der er til
gengæld noget andet meget
værdifuldt.
“Jeg trængte til mere spilletid.
Jeg troede på, at for min udvikling ville det være bedst at
vælge Ringkøbing Håndbold.
Jeg havde snakket lidt sammen med FC Midtjylland, og
jeg kunne godt have valgt at
fortsætte i FCM. Men jeg er begyndt at studere i Holstebro,
og det hele passede bare godt
til mig, og jeg er bare blevet bekræftet efter min første tid, at
det er det helt rigtige skridt i
min karriere. Jeg er meget glad
for at være i klubben. Jeg trives sammen med mine holdkammerater og trænerne, så
det er virkelig en god klub for
mig, ” siger Jane Mejlvang. n
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Cheftræneren holder fast i

filosofi og udvikling
Lars Rasmussen er
ikke typen, der er
tilfreds med status
som den er lige nu.
Han kigger hele
tiden på udvikling
og på at blive bedre.
Som spiller havde han gang i
noget spændende i København
med Lyngby og Ajax, men valgte at tage til Jylland for at udvikle sig i Viborg HK.
Det gik godt, men han søgte
igen udviklingen og tog udfordringen op i Bundesligaen hos
GWD Minden. Han vendte tilbage til Danmark og spillede i
Team Tvis
Holstebro,

hvor der var store forventninger til ham, og dem opfyldte
han.
Efter stoppet med den aktive
karriere vendte han, efter en
pause fra håndbold, tilbage i
rollen som cheftræner. Her
blev første stop Vendsyssel
Håndbold i 1. division, som han
var med til at rykke fra en
plads i bunden til kvalifikationskampe om oprykning til Primo Tours Ligaen.
Han var klar til næste trin i sin
karriere, og det blev i Ringkøbing Håndbold, hvor han nu er
en del af Primo Tours Ligaen.
“Det er sindssygt fedt at være
ligatræner. Jeg har kun været
træner i tre år. Jeg har en klar
idé om, hvordan håndbold skal
spilles, og jeg er glad og stolt
over, at jeg bliver udfordret på
øverste hylde efter kort tid
som træner. Jeg er jo stadig en
ung træner, så jeg har stadig
meget at lære, men det er en
rigtig god udfordring for mig”,
siger Lars Rasmussen.
I Primo Tours Ligaen er det
selvsagt Danmarks bedste
klubber, der er modstanderne,
og det er en udfordring, der tester og lærer Lars Rasmussen meget.
“Ledelsen i Ringkøbing Håndbold
troede på mig,
og jeg føler
indtil videre,
at jeg har
levet op til
forventningerne. Jeg

16

har holdt fast i min spilfilosofi,
og jeg er blevet bedre til at
håndtere modgang. Jeg har
fået noget mere rutine i at
tackle situationer, hvor det er
hårdt. Mit temperament kommer op at koge, når spillerne
ikke giver alt. Men det er vigtigt, du husker, at du har med
mennesker at gøre. Jeg har
selvfølgelig stadig temperament, og det er vigtigt, men jeg
er blevet bedre til at styre det.
På det menneskelige plan har
jeg meget fokus på mine spillere og prøver altid at give dem
følelsen af, at jeg er der for
dem”, siger Lars Rasmussen.
Spilfilosofien går kort sagt
grundlæggende ud på, at der
skal spilles hurtigt med masser af energi. Og så skal udstrålingen være i orden.
“Min filosofi har ikke ændret
sig. Selvfølgelig tager jeg udgangspunkt i de spillere, der er
til rådighed, men jeg synes
godt man kan se, vi spiller hurtigt og spiller flot håndbold.
Jeg er en meget grundig træner og ser meget video, så spillerne ved præcis, hvad der venter dem fra modstanderen. Jeg
tager faktisk også en del med
fra herrehåndbold og søger inspiration derfra til spillet. Jeg
har en klar idé om, hvordan
håndbold skal spilles, og det er
udgangspunktet for mig i min
trænerkarriere”, siger Lars
Rasmussen. 
n
Fotos: PalmePhoto

Af Martin Rahbech
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Ringkøbing Håºndbold

runder 10 år med planer om vækst
Af Martin Rahbech

Idéen rumsterede i
flere år. Kunne man
ikke skabe et hold,
der kunne være med
blandt Danmarks
bedste? Et hold i
Ringkøbing?
Idéen kom tættere på virkeligheden, da naboerne i Skjern
Håndbold havde et damehold i
1. division. Men Skjern Håndbold var jo mest en herreklub,
og så var et damehold i landets
næstbedste række jo ikke det
helt store sus.
Det blev i stedet fundamentet
for Ringkøbing Håndbold, og det
var en stor dag, da Ringkøbing
Håndbold i efteråret 2007 kunne spille den første kamp. Hjemmebanen var ROFI-Centret og
hjemmebanetrøjen var lyserød.

Én kamp kunne sende Ringkøbing Håndbold ned i 2. division.
En kvalifikationskamp mod
Øresund Håndbold fik nerverne
helt udenpå tøjet, men med ét
mål blev udfordringen klaret.
Hvad nu hvis Ringkøbing Håndbold var rykket ned i 2. division
efter bare én sæson? Det
spørgsmål blev aldrig aktuelt.
Sæson nummer to blev en helt
anden historie. Pilen pegede for
alvor i den rigtige retning. Thomas Hørlyk blev ansat som ny
cheftræner, og der kom nye
spillere, der for alvor satte deres præg på Ringkøbing Håndbold. Katrine Thomsen, Henriette Holm og Betina Kjær var
spillere, der i løbet af de næste
tre sæsoner skridt for skridt var
med at til gøre Ringkøbing
Håndbold til en seriøs ligabejler.
I slutningen af 2011-sæsonen
var der kun ét mål i en oprykningskamp, der stoppede Ringkøbing Håndbold i at rykke op i
ligaen.

Drømmen om ligaen gik i opfyldelse i sommeren 2013. Det var
desværre ikke på banen, det
blev afgjort. Aalborg DH gik
konkurs, og Ringkøbing Håndbold takkede ja til udfordringen
om at tage over.
Mange i håndbold-Danmark
forventede, at Ringkøbing
Håndbold ville ryge ned igen
med et brag. Det gjorde vi ikke.
Nu spiller Ringkøbing Håndbold
i ligaen for fjerde sæson i træk.
Ligaen hedder nu Primo Tours
Ligaen. Vores hjemmebane er
blevet opjusteret og hedder nu
Green Sports Arena.
Hjemmebanetrøjen er stadig lyserød og målet er stadig, at
Ringkøbing Håndbold skal være
et ligahold. Nu er målet, at vi
skal være et etableret ligahold.
Som en markant ændring i den
snart 10-årige historie er Ringkøbing Håndbold gået fra at
være et ApS til et A/S.

Økonomien skal styrkes, så
man kan opfylde kommende
krav fra Dansk Håndbold Forbund, og så vi kan rykke en
tand længere frem i Primo Tours Ligaen. De første tre sæsoner har det været nødvendigt
med kvalifikationskampe for et
blive i ligaen, men vi vil stå
stærkere, og det kræver først
og fremmest en stærkere økonomi.
Der udbydes B-aktier, og tegningsperioden varer frem til 31.
marts 2017. Anskaffelsesprisen er 1.000 kr. pr. aktie.
Emissionens nettoprovenu forventes at blive mellem kr.
250.000 og kr. 2.500.000 med
en anskaffelsespris på 1.000
kr. pr. aktie.
Vi har et stort håb om, at Ringkøbing Håndbold A/S kan blive
set som en folkeaktie for alle
vores partnere og supportere. 
n

Der blev skabt et hold med
profilerne fra Skjern Håndbold
Maria Ipsen, Louise Ljungberg
og Brita Plambeck som nogle
af profilerne, og der kom spillere udefra som Miriam Juul,
Maria Brunse og Majbritt Rosenkvist.

Fotos: PalmePhoto

Ambitionen var helt fra starten, at Ringkøbing Håndbold
skulle op i den bedste række.
Men vejen var lang, og det var
tæt på at blive en stor og lang
omvej efter den første sæson.
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Håndbold – en vigtig del af livet
ksen Håndbold er en konkurrencesport, men det sociale vægter lige så højt, som selve sporten.
Henri
Vi har snakket med både spillere og trænere i klubben om, hvorfor de spiller håndbold og
hvorfor det er en vigtig del af livet.
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Freja Brinch Holm – spiller U10 Piger. Er i gang med sin første sæson.
Jeg startede med at spille håndbold,
fordi min mor har spillet håndbold,
og det kunne være sjovt at prøve noget nyt. Det er fedt at se, hvordan jeg
bliver bedre og bedre til at spille, og
jeg har fået en masse nye venner.
Det er rigtig sjovt at spille håndbold.

Håndbold er ikke bare en
måde at få motion på.
Det er en livsstil.
Det er venskaber.
Det er motivation.
Det er vigtigst af alt SJOVT
AT SPILLE HÅNDBOLD.
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HÅNDBOLD

Få fjernet dit juletræ

efter nytår og støt Rindum SU - Håndbolds Ungdomsafdeling
købing til fordel for Ungdomsafdelingen.
Hæng 30 kr. i toppen af dit juletræ og stil det ud på fortovet,
så kommer vi forbi og kører det

Af Casper Henriksen
Håndboldafdelingen i Rindum
SU indsamler juletræer i Ring-

på Genbrugspladsen. Har du en
større samling af juletræer til
afhentning, er du velkommen til
at kontakte Michael Albrechtsen på mail:

albrechtsen21@gmail.com
eller tlf. 29 40 15 85.
På forhånd tak for hjælpen.
Glædelig jul og godt nytår.

n

Foto: Colourbox

Lørdag
.
den 7. jan
mellem
kl. 10-13
Gør din elhandel til et
lokalt valg...
Vi støtter op om lokale initiativer

RAH ELHANDEL A/S
Ndr. Ringvej 4
6950 Ringkøbing
Tlf: 9674 2233

 8818 4618
 www.primotours.dk

rah-elhandel.dk

ALGADE 10 • RINGKØBING • 9732 0408

AUT. EL-INSTALLATØR

Birkmosevej 22 - Tlf. 97 32 04 05



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

Alt hvad du tænder på




EL
SALG

& SERVICE

www.rindumsu.dk
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HÅNDBOLD

Håndbold
Af Casper Henriksen

udvalget

Casper Henriksen – spiller selv i klubben

Tina Carlsen – træner U14 Piger

• Kontaktperson for Rindum SU
• Senioransvarlig

• Tegner sponsorater
•	Løser mange praktiske opgaver
•	Holdleder for Ringkøbing Håndbold Liga

Preben Graversen
• Ungdomssvarlig
•	Står for bl.a. Håndboldskolen, Skolehåndbold og andre ungdomsaktiviteter
•	Løser mange praktiske opgaver
Lars Buhl
• Eliteansvarlig
• Tegner sponsorater
•	Formand for bestyrelsen i Ringkøbing Håndbold
Michael Albrechtsen
• Tegner sponsorater
•	Står for Juletræsindsamlingen
Kim Christensen – spiller selv i klubben og træner U12 Drenge

Vi har i år lavet et stort sponsorkoncept, og i den forbindelse skal der lyde en
stor tak til alle,
der har støttet
op om klubben
og håndbolden i
Rindum SU. Det
betyder en verden til
forskel for os og klubben,
og betyder at vi kan gøre håndboldsporten endnu bedre i Rindum SU.
På vegne af håndboldudvalget
i Rindum SU
n
Fotos: Sidsel Reitz Krarup

• Økonomiansvarlig

Tak til sponsorerne

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

Skaadsmosevej 4 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 4700
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Onecollection a/s - Ringkøbing - T: +45 70 277 101 - onecollection.com

Rindum SU.indd 1
www.rindumsu.dk

07/06/2016 08.36

JSB Plast
Frejasvej 7
6950 Ringkøbing,
Tel: +45 97 32 08 35
www.jsbplast.dk

HVOR FÅR DU ØKONOMISK
SPARRING LIGE VED HÅNDEN?
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 partnerrevision.dk.

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

Advokatfirmaet Thorninger
støtter Ringkøbing Håndbold

Aktiv fritid,
arrangementer
og overnatning

I ROFI-Centret har vi
rammerne og faciliteterne

Centret

Kirkevej 26, Rindum
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 2455
www.rofi.dk
DANHOSTEL
rofi@rofi.dk
RINGKØBING

Herningvej 1, 6950 Ringkøbing
9732 3811
advokat@thorninger.dk
www.thorninger.dk

www.rindumsu.dk
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STØTTEFORENINGEN

Støt børne- og ungdomsarbejdet

i Rindum SU – med din frivillige arbejdskraft
Af Marianne Køpke
RSU’s Støtteforening er en
selvstændig forening, hvis formål er, ved igangsætning af
indtægtsgivende aktiviteter, at
støtte børne- og ungdomsarbejdet i Rindum SU.
Støtteforeningen har årligt
tjent mellem 60.000 og 80.000
kr. og vi er helt afhængige af
hjælp fra medlemmer/frivillige
til at hjælpe os. Hvis blot hver
familie én gang årligt vil hjælpe
til, så kan vi helt sikkert tjene
endnu mere til gavn for børn og
unge. Støtteforeningen giver
bl.a. tilskud til cups, ture, rekvisitter og kurser til trænere og
ledere. Det gør det billigere for
børn og unge at deltage i foreningens aktiviteter.

Vi beder normalt om hjælp til
arrangementer af ca. 4-5 timers varighed. Arrangementerne er typisk servering i ROFI-Centret ved såvel store som
mindre fester/generalforsamlinger. Vi hjælper også til Rock i
Ringkøbing i juli måned hvert år.
I slutningen af 2016 har vi to
serveringsopgaver til ROFI’s og
Kommunens julefrokoster. I
slutningen af februar 2017 serverer vi til Landbobankens generalforsamling. Vi skal her finde ca. 160 hjælpere, så det er
den største opgave, vi har hvert
år. Derudover kan der komme
ekstra arrangementer, derfor
er det altid en god idé at følge
med i Støtteforeningens aktivitetskalender på Rindum SU’s
hjemmeside.

Vi har hårdt brug for frivillige
hjælpere, og vi ved, at de, der har
hjulpet os, synes, det har været
sjovt at være med. Men vi kan
ikke drive rovdrift på folk, så derfor appellerer vi til, at nye melder sig til os eller er positive, når
vi ringer. Det er ikke nødvendigt,
at du har prøvet at servere før.
Derfor vil Støtteforeningen
gerne modtage mange flere tilmeldinger til vores arrangementer, der også kan følges på
Rindum SU’s hjemmeside under Støtteforeningens aktivitetskalender.
Der skal lyde en stor tak til vores mange hjælpere. Vi håber, I
har lyst til at fortsætte, og ser
frem til, at rigtig mange nye frivillige vil melde sig til at hjælpe
ved vores arrangementer
fremover.

Professionel rådgivning
til håndværkere og private
i alle byggeriets faser
• Beton
• Mørtel
• Sand, grus og granit
• Belægningssten
• Byggemarked
• Fliser og klinker
• Arbejdstøj og profiltøj
• Liftudlejning
VK Beton og Byggemarked A/S
Herningvej 47
6950 Ringkøbing
Telefon 97321600
www.vkbeton.dk
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I er velkommen til at tilmelde
Jer via hjemmesiden eller kontakte os pr. tlf.
Vi glæder os til at høre fra dig/
Jer.
På forhånd tak for din støtte til
det frivillige arbejde i foreningen.
n

Vi har mere end 25
mød os på

Salon

års erfaring i byggebranchen
www.jk-byg.dk

Jørgensen og KJærgaard

aps

Salon Saksen

Saksen

� �� � � � � � � �

97 32 46 66

Lone H. Lauritzen
Nygade 31

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

Bestil tid på www.salon-saksen.com

Nygade 21,
6950 Ringkøbing - Tlf. 9732 0475
info@ejvinds.dk
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www.greenejendomme.dk
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Tømrer og bygningssnedker
Total- og hovedentrepriser
Industrilakering og
overfladebehandling
Tømrer og bygningssnedker
97 32 11 11
Total- og hovedentrepriser
51 50 75 50
Industrilakering og
Gert S. Andersen A/S
overfladebehandling

tlf. 9732 4077

© 2015 Ernst & Young P/S. All Rights Reserved.
© 2015 Ernst & Young P/S. All Rights
© 2015
Reserved.
Ernst & Young
A15008
P/S. All Rights Reserved.

Har du fødderne,
har vi skoene...

AlgAde 12 - Ringkøbing
tlf. 6226 5555
www.skoringen.dk

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

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

Tlf. 9735 0200 • 9732 1500

A15008
A15008

ASTRUP HANSEN ApS
Murer- og entreprenørfirma

Aut. kloakmester

Tlf. 9732 1832
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Hanne
Bülow’s
BEGRAVELSESFORRETNING

Hanne
Bülow’s
BEGRAVELSESFORRETNING

Ringkøbing - Hvide Sande
Deres lokale bedemand
Frejasvej 3 . 6950 Ringkøbing

97 32 13 44
97 31 38 00
Garanti for tryghed,
rådgivning og service

Mette Strøm . Hanne Bülow . Sonja Andersen . Marianne Bülow

Hanne
Bülow’s
BEGRAVELSESFORRETNING

Ringkøbing - Hvide Sande

1

97321111.prn
Deres lokale bedemand
J:\KATALOG\RING\ANNONCER\97321111\F7321111.CDR
24.Frejasvej
marts 32009
09:44:38
. 6950Ringkøbing
Ringkøbing
- Hvide Sande

97 32 13 Deres
44 lokale bedemand
Frejasvej 3 . 6950 Ringkøbing
97 31 38 00

97 32 13 44 97 31 38 00

Garanti for 1
tryghed,
•
97321111.prn
og service
J:\KATALOG\RING\ANNONCER\97321111\F7321111.CDR rådgivning
Garanti for tryghed, rådgivning og service
Strøm
. Hanne
Bülow . Sonja Andersen . Marianne Bülow
24. Mette
marts
2009
09:44:38

Mette Strøm . Hann

www.rindumsu.dk
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TUMLEDAG

Tumledag 2016
Af John Larsen
Endnu engang blev efterårets
Tumledag en kæmpe succes.
Igen var der rigtig god opbakning, og der var flere glade og
forventningsfulde deltagere
end der plejer, hvilket vi er glade og stolte over.
Vi fornemmer, at der var en del
nye ansigter, som havde fundet
vej til ROFI-Centret. Dette
skyldes helt sikkert, at vi har

>

>

>
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været aktive med opslag på
Rindum SU’s Facebook side
inden Tumledagen.
Som noget nyt i år havde vi fået lov at
være i Green
Sports Arena, hvilket
har været
helt fantastisk. Vi havde derfor
mere plads til
flere legeredskaber og kunne lave

flere forhindringsbaner til de
mange legesyge børn.
Det er helt sikkert ikke
sidste gang vi vil afholde
Tumledag i den store hal,
da der var meget bedre
akustik, bedre plads til
at lege på og flere siddepladser til forældre, som selvfølgelig
fik serveret kaffe og
rundstykker.
Vi siger tusind tak til alle
besøgende og til vore

>
www.rindumsu.dk

sponsorer, som gør det muligt
for os at afholde Tumledagen
ganske gratis til glæde for
mange børn og barnlige sjæle.
Vi glæder os til at slå dørene op
til endnu en Tumledag i marts
2017. Endelig dato vil komme
på et senere tidspunkt, så hold
øje med Rindum SU’ s Facebook side og hjemmesiden
www.rindumsu.dk
n

>
>

> >
>
>>
>
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vores
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>
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www.pwc.dk

Succes
skaber vi
sammen ...

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

Niels Andersen

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

Gulve og gardiner

VESTJYSK SERVICE OG KVALITET I LANGE BANER

Herningvej 46 - 6950 Ringkøbing
Herningvej
- 6950
Ringkøbing
TLF. 46
97
32
11
22
Herningvej
46
- 6950
Ringkøbing

Herningvej 46 - 6950 Ringkøbing

Advokatfirmaet
Bjarne Lund Jørgensen

TLF.www.thybobiler.dk
97 32 11 22

TLF.
www.thybobiler.dk
TLF.97
9732
32111122
22
www.thybobiler.dk
www.thybobiler.dk

Østergade 8
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 0999

Broders en + 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 r o d e r s e n k o b b o r g . d k
www.rindumsu.dk
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N Y TÅ R S K O N C E R T

Nytårskoncerten i R

Lørdag den 14. januar 2017 kl. 15.00

i Green Sports Arena, ROFI-Centret, Ringkøbing
Med overraskelser og masser
af underholdning i selskab med
Julie Berthelsen og Martin
Brygmann i unik koncert med
stort symfoniorkester – Orkester MidtVest med dirigent
Martin Åkerwall.
Orkester MidtVest giver i år en
helt unik nytårskoncert. Som
solister medvirker Julie Berthelsen og Martin Brygmann –
et makkerpar, der er garant for
både medrivende musikalske
oplevelser og et godt grin!
Julie kendes som en vidunderlig sanger og sangskriver, der

26

har udgivet album på både
dansk og engelsk og haft flere
sange på toppen af hitlisterne,
bl.a. “Every little part of me” og
“It’s a Wonderful feeling”.
Martin Brygman er kendt som
sanger, komponist og eminent
sjov skuespiller. Han har leveret at hav af hits til filmscenen
heriblandt sangene “Vent på
mig” og “Jesus og Josefine” –
sidstnævnte sang han i øvrigt
som duet med Julie Berthelsen. Martin Brygman medvirker ikke blot som sanger, men
også som konferencier.

Orkester MidtVest går til
filmen

Der findes filmmusik i alle genrer, men et fællestræk er, at
filmmusik skal understøtte filmens historie, og derfor er denne musik ofte enten episk,
stemningsmættet eller fængende og billedskabende på
andre måder.
Koncerten byder på original
filmmusik som John Williams’
berømte Star Wars tema og
Ennio Morricones smukke “Gabriel’s oboe” (fra filmen The
Mission). Den byder også på
klassikere anvendt i film såsom

www.rindumsu.dk

Brahm’s Ungarsk Dans no. 5
fra Chaplin’s film Dikatoren.
Naturligvis bliver der også sange fra film frem ført af de to
solister som f.eks. Adele’s megahit “Skyfall” fra James
Bond-filmen af samme navn.
Dette suppleres af andre nøje
udvalgte sange og “nytårsværker”, der danner basis for en
unik koncert. En koncert, som
giver mulighed for at høre filmmusik spillet live af et stort
symfoniorkester – med to
skønne, sjove og velsyngende
personligheder i front i form af
Berthelsen og Brygmann!

N Y TÅ R S K O N C E R T

Ringkøbing 25 års
jubilæums
koncert

komposition. Han fortsatte
sine studier i Finland med faget
direktion ,hvor han bl.a. studerede hos Jorma Panula.

Billetter

Orkester MidtVest

Orkester MidtVest er stedet,
hvor fremtidens klassiske musikere udklækkes. Med stort
fokus på talentudvikling er Orkester MidtVest praktikforum
for områdets talentlinjelever
og MGK-elever, der får en vigtig
del af deres uddannelse i orkestret. Samtidig er Orkester
MidtVest garant for store symfoniske koncertoplevelser til
det midtvestjyske publikum.

Martin Åkerwall

Dirigenten ved årets nytårskoncert er Martin Åkerwall.
Han fik sin dirigentdebut i 1991

og har siden dirigeret professionelle orkestre i ind- og udland.
Han er desuden komponist og
pianist ved teatre og symfoniorkestre herhjemme samt i
Tyskland, Schweiz, Finland og
USA.

I perioden 1996-2006 var han
tilknyttet Det Kgl. Teater som
både pianist og dirigent for Den
Kgl. Ballet. Han har været
kunstnerisk leder for TivoliGarden samt stået i spidsen for
stort set alle landsdelsorkestre i Danmark. Desuden har
han været chefdirigent for Den
Kgl. Livgardes Musikkorps og
havde den fornøjelse at dirigere
orkestreret ved HM Dronning
Margrethes 70 års fødselsdagsfejring.
Martin Åkerwall er uddannet
fra Det Kgl. Dansk Musikkonservatorium i slagtøj, klaver og

www.rindumsu.dk

Det har været et stort ønske
fra publikum, at billetter kan
købes online. Derfor starter online billetsalg mandag den 28.
november 2016 kl. 12.00. Billetprisen er 200 kr. pr. stk. for
nummererede pladser samt
160 kr. pr. stk. for unummererede pladser. Link til billetsalg
kan findes på Musikskolens
hjemmeside:
www.musikrisk.dk eller på
Rindum SU’s hjemmeside:
www.rindumsu.dk.
Unummererede billetter kan
købes kontant på Ringkøbing
Bibliotek i betjeningstiden fra
30/11-2016, eller ved henvendelse til Musikskolen. 
n

For yderligere
information kontakt:

Birgit Rønnow, Rindum SU,
tlf. 2125 3090, efter kl. 16.00.
Mail: birgit.ronnow@mail.dk
Tove Hjerrild Andersen,
Musikskolen RingkøbingSkjern, tlf. 9974 1503.
Mail: tove.andersen@rksk.dk
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“Skal vi finde
dit næste job –
eller din næste
medarbejder?”

Så tag en snak med dit lokale
vikar- og rekrutteringsbureau
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.

Susanne Moltsen
Regionschef

Anette Aarup Skyttegaard
Afdelingsleder

smo@jks.dk
61 630 786

aas@jks.dk
61 630 700

Birthe Tarbensen
Kunde- og
personalekonsulent
bta@jks.dk
96 750 754

Rikke Lydersen
Kunde- og
personalekonsulent
rly@jks.dk
96 750 758

Karen Bendtsen
Kunde- og
personalekonsulent
kbe@jks.dk
61 630 784

vikar | rekruttering | projektmedarbejdere | outplacement | HR-løsninger

T U M L E DA G · N Y TÅ R S KO N C E R T · B A D M I N T O N · B O R D T E N N I S
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