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RINDUM SU

FORMANDENS HJØRNE
Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Rindum SU er også ramt af de
mindre fødselsårgange, selvom vi er en større forening. Det
er sjældent, at vi har enkelte årgange, på over 25 medlemmer
i eksempel vis håndbold- eller
fodboldafdelingen. Det var ikke
ualmindeligt tidligere.

Af Torben Nielsen
Der er i en lang periode blevet
født færre og færre børn i Danmark. I forhold til midten af
halvfemserne, hvor fødselstallet toppede, bliver der født cirka
20 procent færre børn nu.
For foreninger, som tilbyder
aktiviteter til børn og unge, er
det en stor udfordring, at der er
færre børn at rekruttere af, og
specielt små foreninger og
idrætsklubber i mindre bysamfund er hårdt ramt af de små
årgange.
For at opretholde medlemstal
må foreningerne arbejde endnu hårdere. Årgange i holdidrætter kan blive så små, at de
få som deltager stopper, da de
ikke er nok til at opretholde aktiviteten.

Vores frivillige ledere og trænere arbejder også i det daglige
med at få tingene til at fungere
fornuftigt, selvom der nu er
færre medlemmer. Det gælder
selvfølgelig om at have attraktive tilbud, som flere gerne vil
deltage i. Men når det ikke er
muligt at rekruttere flere deltagere, har vi en række “værktøjer”, vi kan gøre brug af, når
medlemmerne mangles. Som
eksempel kan nævnes sammenlægning af hold og årgange, holdsamarbejde, klubfællesskaber og så videre.
Vi gør brug af alle de midler,
der er til rådighed, når det er
nødvendigt.

Økonomi

En del af de omkostninger foreningen har, ændrer sig ikke
nødvendigvis med stigende eller faldende deltagerantal.
Huslejen til klublokalet og forsikringer til eksempel koster
det samme uanset medlemsantallet, og et hold af håndboldspillere skal have den
samme hal at træne i, uanset
om de er 16 eller 20 deltagere.
Vi har altid forsøgt at tilbyde
gode aktiviteter til fornuftige
kontingentsatser og hele tiden
tilpasse foreningens økonomi,
så vi har kunnet undgå hyppige
kontingentstigninger.

gange, og det vil vi også komme til de kommende år. Det
håber vi naturligvis, der er forståelse for.
Vi læser også statistikker for
nyfødte. Der kan vi se, at “produktionen” nu er sat i vejret
igen og at fødselstallet er på
vej opad. Vi må dog væbne os
med tålmodighed i nogle år
endnu, før det får en mærkbar
effekt for foreningen.
Jeg vil gerne ønske alle en
Glædelig Jul og et godt Nytår.
n

Men på grund af de faldende
medlemsantal de sidste år har
vi måttet hæve kontingentsatserne med mindre beløb flere

Torben Nielsen
Formand

Æret være
Sandfeld Pilgaards minde
Tidligere formand for Rindum Sogne- og Ungdomsforening
Sandfeld Pilgaard døde den 1. september 2018.

Medlemsindtægterne er en
meget vigtig del af økonomien i
vores forening og det siger sig
selv, at når der er færre medlemmer, så er der også færre
midler at drive forening for.

Sandfeld Pilgaard var formand for foreningen i perioderne
1977-1979 og 1980-1983.
Æret være hans minde.

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
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9732 3811
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På udkig efter nyt hus?

Skal du bygge nyt eller sætte i stand?
Hvor meget kan du købe for?
Tag os med på råd. Vi har svarene.

Mogens V. Frik
Privatrådgiver
mof@vestjyskbank.dk

Benny Schultz
Privatrådgiver
bes@vestjyskbank.dk

Inger Graversgaard
Privatrådgiver
ing@vestjyskbank.dk

vestjyskbank.dk/ringkoebing

www.rindumsu.dk
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BADMINTON

Badminton
Af Ove H. Christensen
Den nye sæson 2018-2019
blev skudt i gang med “Badminton i Skolen” den 29.
august. Vi havde begge 3. klasser fra Ringkøbing Skole til en
times badmintonlektion i
Green Sports Arena. Der var en
lærer med til at holde styr på
flokken og det gik rigtig fint.
Børnene vil gerne spille og det
giver altid nye spillere til vores
klub, så det er planen at fortsætte med dette arrangement
år for år.

I år har vi to hold med i holdturneringen. U11 indledte med to
sejre i Nr. Nissum mod Gudum
og Holstebro 1. U13 spillede i
Faster, hvor Mejrup udeblev, så
det blev kun til en kamp med
sejr over Faster.
Den 26. september var ca. 20
spillere og forældre i Langhøj
og se dem spille en 1. divisionskamp mod Lillerød, som
bl.a. havde en aldrende Tina
Baun med (hun har tre All England titler i damesingle). Langhøj tabte 7-6 men tjente 1
point. Det var en spændende,

Tina Baun, da hun vandt
All England i 2013.

lærerig og hyggelig aften, hvor
der både var pølsehorn, kage
og saftevand til alle.
Næste arrangement bliver juleafslutningen – det er ikke helt
på plads, hvad konceptet bliver,
men vi arbejder på sagen.
Lørdag den 5. januar har vi et
Monradstævne (begynderstævne) i ROFI-Centret, hvor vi
håber på lige så stor opbakning som sidste år, hvor vi havde 90 tilmeldte spillere.
Ellers venter Klubmesterskabet
lidt ude i fremtiden og indtil da

skal der bare trænes igennem,
så vi er klar til at give den max
gas og vise, hvad vi har lært.
Det er også helt i orden, hvis du
hellere vil tage det lidt mere
stille og roligt, vi kan rumme
alle.
NB: Går du rundt med lyst til at
træne badminton ungdom,
skal du ikke holde dig tilbage,
da vi tilbyder DGI kurser, hvor
du lærer om opvarmning, småspil og slagteknik – kort sagt
nogle redskaber til at planlægge og udøve en spændende
træning.
n
TIL SIDST EN STOR TAK TIL
VORES SPONSORER:
Mathiasen Byg
vestjyskBANK
Partner Revision

Foto: Ove H. Christensen

I september gik træningen i
gang og mandag træner U13
og ældre og onsdag træner
U9-U11. Som noget nyt i år, er
der fri træning for alle om onsdagen fra kl. 17:00 til 18:00.

Maja Vandborg træner U9-U11
med hjælp fra Oliver og Sebastian. U13 og ældre trænes af
undertegnede, som også sidder i udvalget. Det er nemt at
tage beslutninger her, da jeg er
den eneste i udvalget.
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BORDTENNIS

Bordtennis er fantastisk
for de små grå
Seniorsport bliver mere og mere populært. Rindum SU –
Bordtennis er denne sæson stolte af at byde velkommen til
deres helt nye Bat 60+ afdeling, der allerede er oppe på 14
spillere.

Hver mandag kl. 9.00 mødes
en flok friske batmænd og batkvinder fra 60+ afdelingen til
bordtennis i Vesterhavshallen.
Nogen har spillet før og andre
er startet helt forfra. Det, der
samler pensionisterne er glæden ved spillet og det hyggelige
samvær. De spiller i ca. en
time, hvorefter der bliver holdt
kaffepause i kantinen. Herefter
findes bordtennisbattene frem
igen og der bliver spillet videre.
Blandt initiativtagerne til Bat
60+ er Jørgen Bitsch Hansen
og Ejgil Flindt, og for dem begge er der ingen tvivl om, at
bordtennis er et fantastisk spil.
“Det er både godt for det fysiske og det mentale – og vi hol-

der fast i, at det er det, der holder os friske,” fortæller Ejgil
med et smil i stemmen.

En fantastisk seniorsport
Ifølge DGI er bordtennis en
ideel idræt, hvis man er kommet lidt op i alderen og har lidt
skavanker. Der er ikke nogen
kropskontakt eller stor fysisk
belastning. Til gengæld er der
god mulighed for at træne de
små grå, få sved på panden, og
være social.

Plads til alle

Der er mange forskellige niveauer blandt spillerne. “Langt
de fleste, der møder op, er nogen, der har spillet i deres ungdom og efter en pause på 40 til
50 år er kommet tilbage til spillet igen,” fortæller Ejgil Flindt.

Der er plads til alle på holdet.
Det vigtigste er blot, at man har
lyst til at være aktiv, spille
bordtennis og hygge sig med
de andre spillere. “Der har indtil
videre været en rigtig flot opbakning og vi håber på, at der
vil komme flere spillere til afdelingen,” siger Ejgil Flindt. 
n

“Jeg er selv 73 år og har været
aktiv hele mit liv. I mine unge
dage spillede jeg både fodbold
og bordtennis. Senere hen har
jeg spillet badminton og cyklet
meget. Nu spiller jeg bordtennis igen, da der ikke er så
stor en fysisk belastning,” fortæller Ejgil Flindt.

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Af Anne Krarup Nielsen

Har du lyst til at
være med til at
spille bordtennis?
Så kom forbi
Vesterhavshallen –
vi spiller mandage
kl. 9.00-12.00

www.rindumsu.dk
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BORDTENNIS

Ungdomsdivision
Pige Ungdomsdivision er en
helt speciel oplevelse for mig,
hvor jeg sammen med min
makker Laura Arvesen fra Holstebro kommer lidt omkring i
det danske land.
Til dagligt træner Laura og jeg
ikke i samme klub og vi har
ikke mange træningstimer
sammen, hvilket kan give nogle
udfordringer. Derfor er det vigtigt for mig at have en god træner, der holder det mentale, og
ikke mindst spillet, på niveau.
Ungdomsdivisionen er en
landsdækkende række, der består af 10 hold og bliver afviklet

ad tre omgange. Efter de tre
runder, kommer holdene i slutspilspuljer, hvor de fem bedst
placerede kommer i A-slutspil
og de resterende fem hold
kommer i B-slutspillet.
Vi har på nuværende tidspunkt
spillet de to første runder og er
tilbage i træningslokalerne. Her
træner vi målrettet frem mod
næste samling i januar, hvor vi
igen drager mod Sjælland.
Det er nogle gode hold, vi spiller imod, men vores eget indtryk er, at vi har haft en god og
meget stabil start på turneringen. Lige nu ligger vi til at skal
spille med i A-slutspillet som et
af de fem bedste pige ungdomshold i Danmark. 
n

Foto: Sidsel Reitz Krarup

Af Tine Pedersen

Succes
skaber vi
sammen ...
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Rigtig stavemåde, rigtig størrelse, rigtig tekst og rigtig farvekombination.
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FODBOLD

Nyt lys til de mørke tider
“Hver gang jeg kommer forbi
fodboldbanerne, så brænder
lyset – det synes jeg er et godt
tegn,” fortæller Anders Fauerbye, der har stået for at få etableret Rindum SU - Fodbolds
nye lysanlæg. Rindum SU har
investeret i et nyt lysanlæg, da
det gamle anlæg var placeret
på en bane, der var for kort til
at den kunne bruges til kampe.

Nemmere for trænerne

Det smarte ved det nye lysanlæg er, at der ikke er nogen fysisk kontakt. “Vi har fået lavet
anlægget så det kører via et
simkort – så trænerne skal

bare skrive en SMS for at tænde lyset,” fortæller Anders
Faurbye. Det gør det nemmere
for trænerne, som før skulle
bruge en fysisk nøgle. Derudover slukker lyset automatisk
kl. 22.00.

Giver nye muligheder

Rindum SU - Fodbold har haft

tilvækst i yngre seniorspillere,
der helst vil spille fodbold på
hverdagsaftner i stedet for i
weekenderne, hvor mange har
travlt.
“Det er rigtig dejligt, at der er
kommet nyt lysanlæg. Det har
givet en ny mulighed. Før kunne vi ikke spille på hverdags-

Det er blevet nemmere for både
trænere og spillere at bruge
fodboldbanerne på hverdagsaftner
i efteråret.
Rindum SU - Fodbold har nemlig
fået et helt nyt lysanlæg

aftner i efteråret fordi, det blev
for hurtigt mørkt og den gamle
lysbane var for kort,” fortæller
seniorspiller Alex Kolby.
Det nye lysanlæg er leveret af
Jens Byskov A/S. I forbindelse
med etableringen af lysanlægget, har foreningen indgået en
samarbejdsaftale med Jens
Byskov A/S, som omfatter vedligeholdelse af begge lysanlæg
og et tilhørende sponsorat.
Fodboldafdelingens hovedsponsor, Ringkjøbing Landbobank, har bakket op om det nye
lysanlæg og givet et tilskud til
anlægget.
n

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Af Anne Krarup Nielsen

www.rindumsu.dk
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FODBOLD

Mere end bare fodboldkampe
Hvad er bedre end at bruge en hel dag, hvor man kan spille fodbold? Hvad med
en hel weekend? Spørger du vores spillere og trænere er det fedt at komme
ud og spille til cups og stævner – fordi det handler om at være sammen med
vennerne, hygge sig, heppe på de andre Rindum SU-hold og selvfølgelig at
spille masser af kampe.

Masser af mål og medaljer til alle

De store sejre er ikke altid det
vigtigste

U5 og U6 Mix

U9 Drenge og Piger

Der blev scoret masser af mål i begge ender af banen, da U5 og
U6 var til DBU’s 3-Bold stævne i Mejrup. Spørger man træner Mikkel Juelsgaard var stævnet uden tvivl en succes: “Spillerne fik en
masse gode første fodboldoplevelser. Der var både kampe hvor de
vandt en masse og tabte en masse, slog sig lidt, blev trøstet og var
klar til at spille igen.” Dagen sluttede af med medaljer til alle spillerne. “Det bedste øjeblik for spillerne var uden tvivl, da de fik lov til at
stå på podiet og holde hinanden om skuldrene, imens de fik
medajlerne om halsen,” fortæller Mikkel Juelsgaard.

Debut på 5-mands hold
U8 Drenge og Piger

Der var med stor spænding, at U8 spillerne debuterede på
5-mands hold til Ramsing Cup i Spjald. Holdet var i sommerferien
rykket op fra U7, hvor de har spillet på 3-mandshold. “De klarede
det helt vildt flot – holdet vandt de to første kampe og tabte én.
Derefter kom holdet i anden finale runde, som de vandt. Så de fik
alle en lille pokal og en medalje med hjem,” fortæller træner Henrik
Brogaard. Stævnet blev afholdt den første weekend i august, hvor
den danske sommer viste sig fra sin bedste side. “Spillerne syntes,
at det var en helt vild sjov weekend, og der var en fantastisk
opbakning fra både forældre, søskende og bedsteforældre,” fortæller Henrik Brogaard. 
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I slutningen af juni var U9 Drenge og Piger til Limfjordscup i Lemvig, hvor spillerne sammen med forældre og søskende endte med
at være 60 personer, der boede i telte og campingvogne. “Det var
en anden måde at være sammen på. Vi havde lejet en pandekagevogn, børnene sov på kryds og tværs i teltene og holdene kom
og heppede på hinanden, når der blev spillet kampe,” fortæller
træner Allan Østergaard. Én af kampene endte dog på en atypisk
måde.
“Vi spillede mod et U7-hold, der var kommet i vores gruppe, da
der ikke var nogen hold i deres egen aldersgruppe. Holdet tabte
så meget, så da vi var halvejs igennem kampen, valgte vi at blande holdene, så begge hold fik lov til at score mål,” fortæller Allan
Østergaard og fortsætter stolt: “Der var ikke en eneste af vores
spillere, der havde nogle indvendinger og de var alle rigtig gode til
at spille hinanden.”
Kampen sluttede af med en kæmpe sejrsdans på midten, hvor alle
var med. “Det er ikke altid målene og de store sejre, der er det vigtigste,” siger Allan Østergaard. Efterfølgende har Lemvig GF omtalt
Rindum SU-holdet som et ekstra fair spillende hold. “Det har spillerne været rigtig stolte af,” tilføjer træner Allan Østergaard.
n

www.rindumsu.dk

Foto: Henrik Brogaard

Af Anne Krarup Nielsen

FODBOLD

Efterårsafslutning
Når en ny fodboldsæson starter
i begyndelsen af august måned,
glæder vi os i Rindum SU Fodbold altid til at komme i
gang. Spillere og trænere vender tilbage efter sommerferien,
og nye spillere starter for første
gang. Det er godt at gense spillere, trænere og holdkammerater og samtidig spændende at
se, hvor mange nye spillere der
kommer til klubben. I foråret
kørte fodboldafdelingen en for-

søgsordning med “Fodbold for
Små Føddder”, hvor trænerne
Allan og Glenn tog sig af de helt
små fra 2 år. Holdet var meget
populært blandt de helt små, og
derfor fortsatte holdet også i
efteråret, hvor 13 børn legede
med de seks eftermiddage,
hvor der blev leget fodbold.
Efterårssæsonen i fodbold er
dog kort, så allerede tirsdag den
9. oktober var der fælles fodboldafslutning for børneholdene, dog uden de mindste “Små
Fødder”.

Den fælles fodboldafslutning er
efterhånden ved at være en tradition, og der var da også mødt
knap 150 spillere, søskende og
forældre op.

fodbold. Nogle udnytter det
varme efterår til at træne ekstra,
mens andre holder fast i træning eller turnering på kunstgræs vinteren over.

Dagen startede med fælles
“træning”, hvor alle spillere var i
gang med lidt utraditionelle
fodboldaktiviteter. Efter en times leg var der fællesspisning,
og der blev takket af for efterårssæsonen.

Vinteren betyder dog også, at vi
rykker fodbolden indenfor. Den
indendørs træning startede i
uge 43 og så går det ellers løs
med turnering og cups. De fleste årgange spiller den traditionelle indendørs fodbold, mens
en enkelt årgang spiller futsal.n

For mange hold er det dog ikke
slut endnu med den udendørs

Futsal
Futsal foregår, som indendørs fodbold, indenfor på det faste
gulv, og er en selvstændig sportsgren, som forløber parallelt
med den indendørs fodbold. Ved første øjekast ligner futsal
almindelig fodbold, men adskiller sig dog på afgørende
punkter, så spillet bliver et andet. Bolden er både fysisk mindre og hopper mindre, så den er nemmere at kontrollere.
Derudover adskiller futsal sig fra indendørs fodbold ved, at
der ikke spilles med bander og ved, at målmanden må tage
bolden med hænderne.

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Af Mikkel Juulsgaard

I øvrigt – da vikarlandsholdet spillede den famøse venskabskamp mod Slovakiet i september, var det med indtil
flere spillere fra det danske futsal landshold, bl.a. Rasmus
Johannson som mange kender for hans youtube videoer
alene eller sammen med landsholdskollegaen Brian Brizze.

www.rindumsu.dk
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GYMNASTIK

Bliv en del af
Gymnastik i Ringkøbing
Af Anne Krarup Nielsen

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Kunne du tænke dig at være med til at gøre en
forskel i Gymnastik i Ringkøbing?

Gymnastik i Ringkøbing er en stor afdeling med over 400 gymnaster og 70 instruktører og frivillige – heraf er vi 6-8 frivillige, der
udgør gymnastikudvalget. I gymnastikudvalget hjælper vi med at
samle alle trådene, så vi sikrer de bedste rammer for alle vores
gymnaster og frivillige. Vi kan altid godt kan bruge flere frivillige
”kollegaer”.

Vi har mange spændende administrative eller
praktiske opgaver. Som frivillig kan du f.eks. hjælpe
med:

• Rekruttering af instruktører og booking af lokaler
•	Planlægning af Lokalopvisningen, træningsdage og
-weekender
• Sponsorpleje og tegning af nye sponsoraftaler
• Vedligeholdelse/reparation/indkøb af rekvisitter
• Transport af springredskaber til og fra Lokalopvisningen
• Salg billetter ved Lokalopvisningen
• og meget mere …

Hvordan blev du frivillig i Ringkøbing gymnastik.

Vi har spurgt Monika og Solvejg, hvorfor de er frivillige i Gymnastik i Ringkøbing – se deres svar nedenfor.
Monika Brzezinska, 17 år
Instruktør for Børnefræs (0.-1. klasse)
“Jeg har gået til dans i mange år og
så, at der var brug for instruktører.
Nu har jeg været instruktør i et år og
synes, at det er virkelig sjovt at arbejde med børnene. Det, der har
fanget mig mest er det specielle
bånd, man får med børnene, og den
glæde de har ved at lære noget nyt.
Det er virkelig spændende at se,
hvordan de udvikler sig,”

Du kommer ikke til at stå alene – vi løser altid
opgaverne i fællesskab

Hvis én eller flere af opgaverne lyder som noget, du godt kunne
tænke dig at hjælpe med, er du velkommen til at kontakte os for
nærmere oplysninger.
Solvejg Dissing Gad, 41 år
Udvalgsmedlem

Kontakt Gitte Kolby, tlf. 4143 4936
Vi glæder os til at høre fra dig – og håber, vi kan byde dig velkommen som én af de uundværlige frivillige i Gymnastik i Ringkøbing.

“Gymnastik har altid været en del af
mit liv, så da min søn begyndte til
gymnastik, var det helt naturligt at
hjælpe til. Nu er mine børn så store,
at de ikke går til gymnastik mere,
men der er altid et hold, der mangler
en instruktør og så hjælper jeg til
der. Mest fordi det gør mig glad at
arbejde med børnene, men også
fordi jeg godt kan lide tanken om, at

HUSK
Lokalopvisningen
i Green Sports Arena
lørdag den 2. marts 2019
12

vi hjælper til der hvor vi kan.
Jeg har været instruktør i Gymnastik i Ringkøbing i otte år, og i år
er det den første sæson, hvor jeg ikke er i instruktør. I stedet er jeg
kontingentansvarlig, kontaktperson på fem hold og redskabsansvarlig på Ringkøbing Skole.” 
n

www.rindumsu.dk
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“Kan I mærke det klemmer
om dellen?”
Denne sæson har Chanique Markstrøm startet et helt nyt gymnastikhold.
Holdet hedder Kvinder+ og er åbent for alle der vil starte helt forfra med at
komme i form.
form igen: Jeg har prøvet at gå
i fitnesscenter, men det motiverede mig ikke. Jeg synes, at
det er meget sjovere, når man
er sammen med andre og er
social. Derfor er jeg startet på
Kvinder+.”

Af Anne Krarup Nielsen
Hvad er Kvinder+? Er det plus
på sidebenene, plus i alderen,
plus på tid eller er det plus i
skostørrelse? Svaret er helt
enkelt – kvinder+ er for alle
kvinder, der har lyst til bevægelse og sjovt samvær.
“Vi starter helt fra scratch,” fortæller instruktør Chanique
Markstrøm og forsætter:
“Jeg har i et par år gået og
tænkt hvad nu, hvis man kunne
samle nogen, der ikke har trænet i mange år, og hvad nu hvis
man kunne få dem motiveret til
at dyrke motion igen.”

Hvilken fest skal vi lave
i aften?

“Der er så mange kvinder, der
ikke har haft tid eller mod til at
træne. Hvis jeg bare kan give
en lille brøkdel af mig selv og
gøre noget godt, så er jeg
glad,” fortæller Chanique.
For Chanique handler det ikke
om, at kvinderne skal tabe sig,
men at de har fem fede kvarter,

Kæmper og griner i
fællesskab

hvor alle giver den gas med
masser af lækker bevægelse.
“Jeg vil gerne være med til at få
det bedste frem i alle de her
kvinder, og jeg synes, at det er
sjovt at få lov til at være lidt
skør. Derfor mærker jeg lige
stemningen til hver træning, og
så ser jeg på, hvilken fest vi
skal have,” fortæller Chanique,
mens hun griner.
Imens deltagerne er i gang med
en hård øvelse udbryder hun
lige pludselig: “Mmmm … kan I
mærke, at det klemmer om dellen?” Og så er alle færdig af grin.

Træning med et twist

Uanset om det er stabilitetseller balanceøvelser, så er bevægelse altid i fokus og der er
aldrig to træningstimer, der er
ens.
“Jeg kan godt lide at lave noget
nyt hver gang, men dog samtidig følge den røde tråd i træningen,” fortæller Chanique.
Og holdet er en succes. Der er
allerede 25 friske kvinder med
på holdet og der kommer hele
tiden flere til. En af deltagerne
er Sidsel Krarup, der har plus
på tidskontoen og gerne vil i

www.rindumsu.dk

Spørger man kvinderne på
holdet, er der ingen tvivl om, at
det er Chaniques fantastiske
personlighed, der er med til at
skabe den gode stemning på
holdet.
“Det er helt vildt dejligt, at man
ikke behøver ligne en million.
Man kommer, som man er, og
så har man det bare så sjovt,”
fortæller Sidsel og forsætter:
“Vi griner meget af os selv –
for det er ikke altid kønt, når
man skal lave squats eller ned
på måtten.”
Har du også lyst til at starte
forfra? Så begynder forårsholdet tirsdag den 8. januar kl.
17.45 på Ringkøbing Skole og
slutter 30. april. Der er åben for
tilmelding på hjemmesiden. n
Fotos: Sidsel Reitz Krarup

13

HÅNDBOLD

Juletræsindsamling
Rindum SU - Håndbold indsamler endnu engang juletræer til fordel for
klubbens ungdomsafdeling

HUSKmling

indsa
Juletræs
en
lørdag d
2019
5. januar

• Sæt juletræet ud på fortovet senest kl. 10.00

at kontakte Linda Binderup Mark
på tlf. 2382 6104.

• Bind 30 kr. i toppen af træet

Vi håber på god opbakning til indsamlingen, som gør en stor forskel for vores ungdomsafdeling.

•	Vi afhenter det i løbet af formiddagen
Har du en større samling af træer
til afhentning, er du velkommen til

På forhånd tak for hjælpen med
ønsket om en glædelig jul og godt
nytår.
n

Har du fødderne,
har vi skoene...
AlgAde 12 - Ringkøbing
tlf. 6226 5555
www.skoringen.dk
Vi har mere end 40

års erfaring i byggebranchen

mød os på

www.jk-byg.dk

JØRGENSEN OG KJÆRGAARD

ApS

Tømrer og bygningssnedker

G. Bech-Hansen a/s
Enghavevej 21

Skaadsmosevej 14 - www.tangbiler.dk

www.bech-hansen.dk

97 32 12 00

bjarne nielsen a/s

Service

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

97 32 18 66

autoforum, Ringkøbing A/S

SKAADSMOSEVEJ 20 · RINGKØBING
WWW.BN.DK

Sjællandsgade 3
www.autoforum.dk

97 32 44 23

97 32 42 22

A. V. Vejgaard as
EJNER HESSEL

Enghavevej 1-9
www.avvejgaard.dk

72 11 64 00

96 74 26 00

Birkmosevej 14, 6950 Ringkøbing
www.hessel.dk

Hydro
AutoCenter

Herningvej 82
6950 Ringkøbing

www.hydroautocenter.dk

97 32 03 01

Service

Herningvej 46 - 6950 Ringkøbing
www.thybobiler.dk

POET SOFA 1941 PELIKAN STOL 1940 SKÆNK 1955
FINN JUHL

AF

97 32 11 22

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

14

2018.indd 1
www.rindumsu.dk

08/05/2018 08.56

Støt
vores
sponsorer

SOMMER & BIRKELUND

SUNDHEDSHUSET
Nørreport 16, indgang B | 6950 Ringkøbing
9732 0017

– de
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tandlaegen.dk/ringkoebing | ringkoebing@tandlaegen.dk
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Salon Saksen

Saksen

A15008
A15008

ende for at få
rådgivning i
verdensklasse?
Skal
Skalman
manvære
være

Bestil synstest på
louisnielsen.dk

Skaadsmosevej 14 · 6950 Ringkøbing · T 9732 1866

Salon
Skal man være
verdensomspænd-

Ringkøbing
Algade 14
Tlf. 9632 5068

97 32 46 66

Lone H. Lauritzen
Nygade 31

Bestil tid på www.salon-saksen.com
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tlf. 9732 4077
Murer- og entreprenørfirma

ASTRUP Hansen Aps
Aut. kloakmester

JORD • KLOAK • BETON • MUR • FLISER • ENTREPRISER • ANLÆGSARBEJDER
Damgårdsvej 5 • 6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 1832 • 2521 5732

kaj@astruphansen.dk
www.astruphansen.dk
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Ringkøbing Håndbold

Godt sammenhold skal
gøre forskellen
Af Martin Rahbech
Med udvidelsen af HTH Ligaen
slutter sæsonen først til maj.
Hvordan udfaldet til maj bliver
for Ringkøbing Håndbold, er et
helt åbent spørgsmål.

Han og spillerne har skulle
håndtere store nederlag –
nederlag på 11, 13 og 18 mål.
Og det har de også være parate til at håndtere.
- Jeg er imponeret over, at pigerne ikke bare lægger sig ned.
Vi er ikke nede i dårlig gænge.
Generelt er pigerne rigtig gode

til træning, og de går ind til udfordringerne med åbne sind.
Hver kamp går vi ind til med
ambitionen om at vinde, siger
Mads Brandt.
Hvordan udfaldet bliver efter
de 26 grundspilskampe og udfordringerne i kvalifikationsspillet er naturligvis svært at
spå om, men grundlaget er et
rigtigt sted.

ting endnu, men vi har en trup i
rigtig god balance, og ambitionen er at få så mange point
som muligt i grundspillet, så vi
har et godt udgangspunkt i
kvalifikationsspillet, siger Mads
Brandt.
Kvalifikationsspillet kommer til
at bestå af holdene, der slutter
på 9. til 13. pladsen i HTH Ligaen samt holdene, der slutter på
2. og 3. pladsen i 1. division. n

- Der er mange ubesvarede
spørgsmål. Der kan ske mange

Foto: PalmePhoto

- Tankerne er da anderledes,
end da vi gik på sommerferie.
Vi har haft mange skader, og
det har bare været en stor udfordring for de spillere, der har
været klare. De skulle være pa-

rate til at spille under helt nye
omstændigheder med spillere
på nye pladser, siger Mads
Brandt.
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Lagerbon bruger minutterne på
banen med talent og omtanke
Af Martin Rahbech
Hvis hun afslutter mod mål og
scorer, så er alt godt. Hvis hun
brænder afslutningen, så ærgrer hun sig kort i situationen,
men er hurtig klar til at afslutte
igen. Sådan er det med 20-årige Ida Lagerbon.

Det handler også om andet
end mål og afslutninger for Ida
Lagerbon.

- Jeg trives i Ringkøbing Håndbold, for der er et rigtig godt
sammenhold i truppen. Jeg trives bedst i trygge rammer, og

jeg føler mig tryg i klubben, siger Ida Lagerbon.
n

Hun er topscorer for Ringkøbing Håndbold og ligger i top
10 på topscorerlisten i HTH ligaen efter 11 spillerunder, Hendes scoringsprocent er på
knap 35, men det tal fylder ikke
ret meget..
- Lige nu har jeg billetterne til
at skyde meget. Det er mig, der
har rollen som skytte. Jeg er
god til at snakke med Mads
omkring kvaliteten i mine afslutninger, for jeg vil selvfølgelig gerne få flere mål ud af
mine afslutninger, men det er
ikke nogen katastrofe, siger Ida
Lagerbon.
Mange skud mod mål er ikke
nyt for Ida, der i sidste sæson
sluttede som topscorer i 1. division. Nu er niveauet skruet
op fra Fredericia HK i 1. division
til Ringkøbing Håndbold i HTH
Ligaen.

Foto: PalmePhoto

- Det er megafedt at være med
i ligaen. Det er stadig meget
nyt for mig, for det er jo kun
min anden sæson som senior.
Det er stort for mig at have så
meget ansvar, og hvis jeg
brænder for meget, handler det
bare om at holde hovedet højt
og kæmpe videre, siger Ida Lagerbon.

Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk
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Ringkøbing Håndbold

Ganske særlige talente
Naturens Rige
Af Martin Rahbech
Måske er
navnene
Marigona
Hajdari og
Arlinda
Hajdari
ikke normalt

18

dansk-klingende. Og måske er
der teknisk højt anlagte spil
heller ikke typisk dansk ligaspilleragtigt.
Men de to Hajdari-spillere er
født og opvokset i Danmark
nærmere bestemt i Naturens
Rige.

Deres forældre er flygtet fra
Kosovo i forbindelse med borgerkrigen i eks-Jugoslavien.
Marigona blev født i Holstebro i
efteråret 1999, og hun voksede
op i Tarm. Håndboldmæssigt
startede hun som 10-årig i
Tarm-Foersum, og skiftede til
U16-holdet i Skjern Håndbold.

Så begyndte hun at blive en del
af Ringkøbing Håndbold.
- Da Lars Rasmussen trænede
i Ringkøbing Håndbold i forrige
sæson begyndte jeg at træne
med Ringkøbing Håndbold én
gang om ugen. Det var noget
helt nyt fra U18 i Skjern til ligaen med Ringkøbing Håndbold.

Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk

HÅNDBOLD

er med rødder i
Det var stort og meget udfordrende, siger Marigona Hajdari.
Efter at have været omkring
damehold i Tarm-Foesum og
Skjern er hun nu landet som en
fast del af ligaholdet i Ringkøbing Håndbold.
- Jeg synes, niveauet i ligaen er

men det føles som det rigtige,
jeg har valgt med mine klubber,
siger Marigona Hajdari.

meget højt, og det er en rigtig
god udfordring for mig. Det er
hårdt, men jeg ved, der er nogle
ting, jeg kan, som andre ikke
kan, så det giver da noget selvtillid, men der er også mange
gange, det ikke fungerer for
mig. Så det er godt at have et
trænerteam, som kan hjælpe
mig. Jeg er jo kun lige fyldt 19,

Det helt særlige hos hende er
fintespillet krydret med et godt
overblik og teknik.
I denne sæson har
hun fået meget velkendt selskab af
hendes 17-årige
lillesøster, Arlinda Hajdari.
Hun har på en
måde taget den
samme udviklingsvej som sin storesøster. Hun er startet hjemme i Tarm, er fortsat til
Skjern, hvor hun nu spiller
på deres U18-hold, men
samtidig er en del af ligatruppen i Ringkøbing Håndbold.

Fotos: PalmePhoto

- Jeg synes, hun gør det
megagodt. Hun er jo kun 17,
så man skal ikke dømme
hende for hårdt. Vi ligner
måske hinanden lidt, men
hun er en helt anden type
spillemæssigt, så det bliver
også spændende at se
hendes udvikling, siger Marigona Hajdari.
n

Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk
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Det nye udvalg
Håndboldudvalget har været
igennem en stor udskiftning
hen over sommeren. Fire medlemmer er trådt ud, og fire nye
medlemmer er trådt ind. Der er
mange opgaver, der skal løses
for at drive en håndboldklub og
der bliver brugt mange frivillige
timer. Det betyder også, at der
er mange nye ting, der skal læres, mange nye ting man skal
sætte sig ind i. Vi arbejder benhårdt på at skabe de bedste
rammer for alle vores medlemmer og frivillige i klubben, så det
fortsat er sjovt og udviklende at
spille håndbold i Rindum SU.

Det nye udvalg består
af følgende seks
medlemmer:
Casper Henriksen
Jeg har været en del af håndboldudvalget i ca. 10 år, og har
spillet i klubben lige så lang tid.
Jeg sidder i udvalget, fordi jeg
brænder for håndbold og synes
det er fedt at være med til at
bygge en klub op, så alle børn
og unge mennesker kan få lov til
at dyrke den sport, jeg selv er så
vild med. Ved at sidde i håndboldudvalget har jeg muligheden for at sætte mit eget præg
på, hvordan jeg synes klubben
skal være og jeg vil gøre mit for,
at vi har de bedste rammer for
alle vores spillere, frivillige og
forældre, og på den måde få
klubben til at vokse i fremtiden.
Bjarke Bødtker
Gift med Trine, far til Aya, Sia og
Osvald. Hjælpetræner ved U8.
Jeg har valgt at bidrage med
min tid i håndboldudvalget for
at styrke udviklingen af for-
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eningen. Som forælder til børn,
der går til håndbold, sætter jeg
stor pris på alle de frivillige.
Uden frivillige kan foreningen
ikke eksistere eller udvikle sig.
Min involvering i håndboldudvalget skal gerne understøtte
frivilligheden og dens videre
udvikling. For mig skal håndbold være en attraktiv aktivitet,
hvor fokus er på stærke sociale
relationer og et rart og sjovt
træningsmiljø.
Mit håb er at RSU Håndbold
opnår en stærkere profil overfor de udøvende, børn, forældre og sponsor-relationer så
vores medlemstal kan stige.
Mona Thorup
Gift med Torben, og har døtrene
Lykke som spiller U12 og Thea
som spiller U8 og her er jeg med
på trænerteamet. Jeg har selv
spillet meget håndbold, både
som barn og senior, men det er
efterhånden mange år siden.
Jeg har sagt ja til at tage en frivillig tørn i klubben, fordi jeg synes det er vigtigt, at vi hjælper
hinanden med at få en god
idrætsforening, hvor vi sætter
trivsel og udvikling højt. Det giver mulighed for vores børn for
at have nogle gode interesser
og få et godt socialt netværk.
Jeg synes det er vigtig at få
nogle gode relationer til mine
børns kammerater og deres
forældre. Jeg tror på, at vi alle
via et godt netværk og gode
sociale kompetencer kan komme rigtig langt med det, vi hver
især drømmer om for os selv
og vores børn. Det kræver, at vi
vil bidrage og gøre en indsats.
Det vil jeg gerne, trods vi i vores familie også har to fuldtidsjob, stort netværk og mange

gøremål, så har jeg opprioriteret at bruge tid på arbejdet i
håndboldklubben.
Karina Stampe
Jeg har sagt ja til at være en
del af håndboldudvalget, da
jeg synes det er spændende at
være en del af foreningslivet.
Det er vigtigt, at børn og unge
har mulighed og gode trygge
rammer for fysisk aktivitet og
socialt samvær.
Jeg er gift med Jens og mor til
tre børn, hvoraf en pt. er på efterskole. De to yngste spiller
begge håndbold i Rindum SU.

U12 pigerne, hvor jeg har en datter der spiller.
Jeg har til denne sæson valgt at
træde ind i håndboldudvalget,
da Rindum SU er min klub, og
jeg vil så gerne hjælpe med at
give børn og unge nogle lige så
fantastiske håndboldoplevelser,
som jeg selv har haft. Jeg håber
ydermere, vi kan bygge videre på
vores ungdomsafdeling, så vi
kan have hold i alle årgange og
alle rækker, så vi på sigt kan
have Rindum SU-piger spillende
på ligaholdet.n

Lenette Graakjær
Bor i Ringkøbing med min kæreste og vores tre fælles børn
på 3, 8 og 9 år.
Jeg er i denne sæson tiltrådt i
håndboldudvalget, da jeg gerne vil med ind i maskinrummet og se, hvad der rører sig
i udvalget. På den måde kan
jeg være med til at præge
det fremtidige arbejde i
håndboldudvalget, både
med nye tiltag, men også at
gennemgå de gamle og evt.
være med til at opdatere dem.
Jeg er i år også startet op som
træner på U8-holdet, hvor vores ældste pige spiller.
Jeg har spillet i Rindum SU fra
jeg var 5 år og op til seniorårerne.
Hanne Skaanning
Jeg har spillet håndbold de sidste 36 år, hvoraf de sidste 35 har
været i Rindum SU. Det er en
klub, der har givet mig så mange
gode oplevelser, og jeg er stadig
aktiv på klubbens Jyllandsserie
hold. Jeg er samtidig træner for

www.rindumsu.dk

Foto: Sidsel Reitz Krarup

Af Casper Henriksen

HÅNDBOLD

Håndboldskole 2018
Af Lennart Qvist

nye tricks og udvikle deres
håndboldspil. Det var Ringkøbing Håndbolds træner, Mads
Brandt, assisteret af ligapigerne, der stod for træningen, og
der er ingen tvivl om, at vores
håndboldskole bygger et helt
særligt bånd mellem vores

unge håndboldspillere og ligaholdet. Tak til alle, der deltog i
håndboldskolen, og også en
stor tak til vores sponsorer fra
Online Ski, Søren Jespersen og
Sportigan.
Vi ses igen i sommeren 2019.n

Foto: Sidsel Reitz Krarup

Som opstart til den nye håndboldsæson deltog 47 håndboldspillere fra Rindum SU i
den årlige håndboldskole, som
løb af stablen 8.-10. august.

Håndboldskolen i ROFI-Centret
er efterhånden ved at være en
fast tradition, og i lighed med
tidligere år, så var der en fantastisk god og hyggelig stemning
alle dage. Spillerne fik en masse dejlige håndboldoplevelser
med rig mulighed for at lære

OnlineSki.dk

Niels Andersen
Gulve og gardiner

–-for
familien
forhele
hele
familien

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

NYGADE 20 . 6950 RINGKØBING

RYEVAD & HENRIKSEN A/S
VVS, BLIK & VENTILATION
Torvegade 1B | 6950 Ringkøbing | Tlf. 9732 1390

Herningvej 76 · DK-6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 0985

www.rindumsu.dk

www.ryevad-henriksen.dk
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Tumledag
Den 3. november 2018

Af Dan Overgaard
Klokken 10.00 blev dørene til
Green Sports Arena, ROFI-Centret, åbnet og køen
udenfor satte sig i bevægelse.
Køen bevægede sig langsomt
forbi bordet med Tumledags
t-shirts og juice til børnene og
videre til bordet med kaffe og
rundstykker. Herefter gik det
stærkt og hallen blev hurtigt
fyldt af glade børn i farvestrålende t-shirts.

Der blev virkelig gået op i, at vi
fik lavet hallen så sjov og udfordrende som muligt med airtracks, balancebomme, luftmadrasser, forhindringsbaner,
fodboldbane og hoppeborge.
Også denne gang stillede søde
elever fra Ringkøbing Skoles
8.-9. årgang op for at hjælpe til
ved de forskellige aktiviteter.
Da klokken ramte 11.30 blev

Tumledag annonceret for afsluttet, hvorefter hallen langsomt tømtes for en masse glade børn og deres forældre.
Børnene havde brændt en
masse krudt af og forældrene
havde sikkert nogle rolige og
trætte børn resten af dagen –
det havde jeg!
Det var en fornøjelse at se så
mange mennesker tage imod
og få glæde af arrangementet.

Forud for dette havde vi i Tumledagsudvalget, og vores børn,
været tidligt oppe for at hente
redskaber fra både gymnasiet,
Ringkøbing Skole og en hoppeborg fra Ringkjøbing Landbobank.

22

Vi glæder os allerede til næste
gang.
Vil du gerne være sikker på at
være opdateret på Tumledag?
Så kig med på www.rindumsu.
dk, eller følg os på Facebook –
søg på “Rindum SU - Tumledag”, så er du sikker på at få en
reminder, næste gang vi afholder Tumledag.
Tumledagsudvalget vil gerne
sige tak til alle sponsorer, hjælpere, børn og forældre for en
god formiddag.
Vores sponsorer gør det muligt
for os at indbyde til en helt gratis Tumledag to gange om året.
n

www.rindumsu.dk

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

TUMLEDAG

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

TUMLEDAG

Forsikring til dit behov
Forsikring handler om dine værdier og din hverdag.
Derfor tilbyder din lokale assurandør at rådgive, så du
får de forsikringer, der bedst dækker dig og dit.
Hverken mere eller mindre.

Per Astrup,
assurandør i Videbæk,
Spjald og Skjern.

Tommy Lange, assurandør
i Tarm, Hemmet og Varde.

TA K T I L T U M L E DA G S S P O N S O R E R N E
Harald Hagde, assurandør
i Ringkøbing, Hvide Sande
og på Holmsland.

Flemming Krog, assurandør
i Ølgod og Skjern.

Rindum SU
Støtteforening

Ring på 96 94 96 94

www.rindumsu.dk
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STØTTEFORENINGEN

Støt børne- og ungdomsarbejdet i Rindum SU –

med din frivillige arbejdskraft
Rindum SU’s Støtteforening er en selvstændig forening, hvis formål er,
ved igangsætning af indtægtsgivende aktiviteter, at støtte børne- og
ungdomsarbejdet i Rindum SU
Af Marianne Køpke
Støtteforeningen har årligt
tjent mellem 60.000 og
80.000 kr., men 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.
I december måned hvert år
uddeler vi alle de indtjente
penge til børne- og ungdomsarbejdet i Rindum SU.
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/generalfor-

HJÆLP!
Vi vil gerne være flere i bestyrelsen. Mon
du har lyst til at give et nap med?
Du kan også blot melde dig til
at finde hjælpere uden at
deltage i selve bestyrelsesarbejdet.

samlinger. Det er ikke nødvendigt, at du har prøvet at
servere før. Vi er også til stede
og hjælper til Rock i Ringkøbing i juli måned hvert år.
Vi har hårdt brug for frivillige
hjælpere, og vi ved, at de, der
har hjulpet os, synes, det har
været sjovt at være med. Men
vi kan ikke forvente, at alle vores trofaste hjælpere vil eller
kan blive ved, så derfor appellerer vi til, at nye melder sig til
os, eller er positive, når vi ringer. Støtteforeningen vil gerne
modtage mange flere tilmeldinger til vores arrangementer,
der også kan følges på Rindum SU’s hjemmeside under
Støtteforeningens aktivitetskalender.
Vi har den 7. december 2018
en serveringsopgave forud for
julekoncerten med Stig Rossen og Andrea Oehlenschlæger. Her skal vi også have
hjælp til garderoben.

Vi kan også bruge én
person, der kan hjælpe
med at få lagt vores
aktiviteter på
Facebook.

I marts 2019 har vi servering
til Landbobankens generalforsamling. Vi skal her finde ca.
160 hjælpere, så det er den
største opgave, vi har hvert år.
Derudover kan der komme
ekstra arrangementer, det er
derfor altid en god idé at følge
med i Støtteforeningens aktivitetskalender på Rindum
SU’s hjemmeside.
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.
I er velkommen til at tilmelde
Jer via hjemmesiden eller
kontakte Marianne Køpke på
tlf. 9732 5602.
Du/I behøver ikke at vente på
at vi ringer – giv os gerne besked pr. mail, hjemmeside eller tlf. Vi glæder os til at høre
fra dig/Jer.
n

Kontakt hurtigst
muligt formand:
Marianne Køpke, tlf. 9732 5602
mail: mariannekopke@gmail.com
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Støt vores sponsorer
– de støtter os
www.rindumsu.dk

Store nok til at løfte alle typer opgaver.
Små nok til at have lokal forståelse og
altid være tæt på dig og din forretning.
Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite Default screen

ALT I S K I LT E – B O G S TAVELI G T TALT

Birkmosevej 5, 6950 Ringkøbing, Tlf. 9674 0050

Hvide Sande

OMRÅD

Hos Partner Revision
er din virksomhed i
centrum

Tømrer og bygningssnedker
Total- og hovedentrepriser
Industrilakering og
overfladebehandling

97 32 11 11
51 50 75 50
Gert S. Andersen A/S

3 bu

97 32 11 11
51 50 75 50
Gert S. Andersen A/S
Birkmosevej 17
E-mail: svend@gertsandersen.dk
www.gertsandersen.dk

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

Ringkøbing

Hvide Sande

Søndervig

Ringkøbing

OMRÅDETS MEST SÆLGENDE

3 butikker - en pris

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

Ringkøbing
Torvegade 8
6950 Ringkøbing

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

Tlf. 97 32 16 22
695@edc.dk
www.edc.dk

Sælg dit helårshus gennem EDC Ringkøbing
– vi sælger over halvdelen i området!
Hvide Sande

Søndervig

Ringkøbing

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

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

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

FREDAG 7. DECEMBER 2018 KL. 20.00

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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NYTÅRSKONCERT

Nytårskoncert 2019

Pressefotos

i Ringkøbing, 12. januar 2019 kl. 15.00 i Green
Sports Arena, ROFI-Centret, Ringkøbing

Rindum SU og Musikskolen Ringkøbing-Skjern har den store
fornøjelse at præsentere endnu en forrygende og festlig Nytårskoncert.
Søren Pilmark er entertainer og skuespiller i verdensklasse. Vi
kender ham fra stribevis af teater- og filmsuccesser som en
skuespiller, der mestrer alle genrer – fra Oscar-nominerede
kortfilm til magiske korttricks, fra musikalsk komik til jazz og
evergreens. Sammen med sopranen Charlotte Hjørringgaard
Larsen leverer han musikalsk underholdning på topplan i en
nytårskoncert, der bliver alt andet end kedelig!
Charlotte Hjørringgaard Larsen er i 2018 blevet kåret som “Årets
kunstner” på Egnsteatret Undergrunden. Hun har spillet hovedroller i Sound og Music, My Fair Lady og Rigoletto og synger
klassisk og musicals med lige stor succes.
De to solister akkompagneres af Midtvestjyllands eget symfoni-
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orkester, Orkester MidtVest, som også byder på instrumentale
stykker. Nytårskoncertrækken 2019 markerer starten på det år,
hvor Orkester MidtVest fejrer sit 25 års jubilæum. Glæd dig til en
storslået og festlig nytårskoncert i godt selskab!

Medvirkende:

Søren Pilmark, konferencier og solist
Charlotte Hjørringgaard Larsen, solist
Ole Faurschou, dirigent
Orkester MidtVest

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.

www.rindumsu.dk

Pressefoto

NYTÅRSKONCERT

Online billetsalg startede mandag den 12. november 2018 kl.
12.00. Billetprisen er 200 kr. for nummererede pladser samt 180
kr. 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 eller
ved henvendelse til Musikskolen. Kørestolsbrugere bedes købe
unummererede pladser, der anvises af arrangørerne.
Rindum SU og Musikskolen har i over 25 år samarbejdet om afholdelse af en stor Nytårskoncert i Ringkøbing. Der lægges en
stor indsats i at give publikum en festlig oplevelse i gode rammer. Overskuddet fra salg af champagne og kransekage går
ubeskåret til børne- og ungearbejdet i Rindum SU. Hovedsponsor er Ringkjøbing Landbobank.
Modtageren af årets Kulturpris i Ringkøbing-Skjern Kommune
afsløres ved Nytårskoncerten. 
n

For yderligere information kontakt:
Tove Hjerrild Andersen, Musikskolen Ringkøbing-Skjern.
Tlf: 9974 1503
Mail: tove.andersen@rksk.dk
Sidsel Krarup, Rindum SU. Tlf: 2441 8024
Mail: sidselkrarup@hotmail.com

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

Rindum SU Fodbold
Årgang 2014, 2015 og 2016
”Fodbold for små fødder”

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

Katja
Kolby
7624 9360

Henning
Kærgaard
7624 9225

Jette K.
Mikkelsen
7624 9462

Line
Knoth
7624 9231

Marianne
Thomsen
7624 9262

Jacob
Fogh Hansen
7624 9468

Steen
Jensen
7624 9463

Susanne
Fjederholt
7624 9226

Tove
Biltoft
7624 9228

Vibeke
Haubjerg
7624 9210

Torvet 1 / Ringkøbing / 9732 1166
www.landbobanken.dk
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