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FORMANDENS HJØRNE
Fotos: Sidsel Reitz Krarup

kampen, hvor de havde fået 10
kr. med hjemmefra, som de
med omhu kunne blande slik
for i kiosken.

Af Torben Nielsen
Jeg startede som frivillig i Rindum SU i 2002. Som mange
andre, blev jeg træner, fordi min
datter spillede fodbold. Dengang var forventningerne til,
hvad der foregik i en idrætsforening og hvordan det foregik,
væsentlig anderledes i forhold
til i dag.
Det vigtigste var at spille fodbold og at være sammen med
vennerne. Til kampene var der
kageordning og højdepunktet
for spillerne var oftest efter

Meget har ændret sig på de 17
år, hvor jeg har været end del af
Rindum SU. I dag ser vi en stigende individualisering i takt
med den samfundsudvikling,
der er sket i den tilsvarende periode. Der er langt flere “dagsordener”, som foreningsledere
og trænere skal forholde sig til,
end tidligere.
Samtidig er der, fra forældrenes
side, et stigende fokus på egne
børn over fællesskabet. Det er
flere gange sket, at trænere er
blevet ringet op sent på aftenen
af forældre, der er uenige i beslutninger, som trænergruppen
har taget i fællesskab, fordi deres barn ikke er blevet tilgodeset i forhold til andre.
Det er ikke fordi, det skal lyde
som om, at “alt var bedre i

gamle dage”, for det var det
ikke. Flere ting er blevet nemmere og bedre. Det bekymrer
mig imidlertid at se den bevægelse, der er fra fællesskabet over mod individualiseringen, da det strider imod de
kerneværdier, vi har haft i over
100 år i Rindum SU.
Vi skal huske at værne om fællesskaberne i foreningen og de
frivillige, der hver uge stiller tid
til rådighed for fællesskabets
og sportens skyld. De er med til
at forme vores børn og unge,
og giver dem kompetencer til at
agere i sociale sammenhænge,
samarbejde med andre og giver en forståelse af vigtigheden
af at være en del af noget større. Kompetencer, der er uvurderlige.

minton, fodbold, Tumledag eller
Nytårskoncerten. For uden
dem ville Rindum SU slet ikke
kunne eksistere.
I denne udgave af Foreningsmagasinet tager vi tråden op
fra forrige udgave og sætter fokus på flere af Rindum SU’s frivillige.
Jeg vil ønske alle frivillige, medlemmer, forældre, sponsorer og
læsere en rigtig God Jul! Jeg
glæder mig til at se Jer i det nye
år.
n

Så jeg håber, at I vil hjælpe til
med at give vores frivillige et
klap på skulderen og rose dem
– uanset om det er til gymnastik, håndbold, bordtennis, bad-
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BADMINTON

Badminton
Af Ove H. Christensen
Så er vi godt i gang med sæsonen i Rindum SU-Badminton
med p.t. 27 spillere. Antallet af
spillere er på niveau med de to
forrige år, men der er plads til
flere. Med flere spillere ville det
være nemmere at få økonomien til at løbe rundt og få plads
til flere events, som f.eks. at invitere gæstetrænere udefra til
inspiration for både spillere og
trænere eller give tilskud til
spillere, som gerne vil ud og
spille turneringer (som efterhånden er blevet dyrt).

I år har vi et U13 hold med i
holdturneringen. Det er et hold,
som udelukkende består af
første års U13 og anden års
U11 spillere, så vi regner med
hård modstand.
Vi spillede den første turnering
den 26. oktober i ROFI-Centret,
hvor vi tabte den første kamp
men vandt den anden. Stillingen kan følges på badmintonplayer række 1322-JT.
Vi har også en spiller med på et
fælleshold med Ringkøbing
Badminton i U15. Stillingen kan
her følges i række 1524-JT.
Vi afholder selv et stævne igen
den 1. marts 2020, hvor vi forhåbentlig kan stille med en
masse spillere – også nogle af

de spillere, som er startet op i
år – så de kan få en forsmag
på, hvad et stævne går ud på.
Det er som regel mere trygt,
når det foregår på egen hjemmebane.
Vi planlægger en tur til Ikast
sidst i november måned for at
se en 1. divisionskamp mellem
Ikast og Kolding. Sidste år gik
turen til Langhøj..
Her i bladet og i vores daglige
udvalgsarbejde har vi fokus på
frivillighed. I Rindum SU-Badminton udføres det frivillige arbejde i denne sæson af Maja,
Torben, Oliver, Marco, Sebastian og Ove.
Det har været en god tradition,
at nogle forældre bliver trænere, mens deres børn spiller,
men det har knebet lidt de senere år, og da vi ikke har penge
nok til at ansætte en træner, så

er det kun frivillige, der kan drive det videre!
I flere år har jeg appelleret til
forældre om at deltage aktivt
som trænere eller i udvalg,
men det har ikke givet det ønskede resultat, så efter denne
sæsonen står Rindum
SU-Badminton uden ledere.
Det kan desværre medføre, at
badmintonafdelingen ender
med at lukke, hvilket er super
ærgerligt.
Vi håber, at nogen vil tage udfordringen op, da Maja og jeg
nu er pensions-modne og gerne vil bruge vores tid anderledes.
Til sidst vil vi gerne takke vores
sponsorer:
Mathiasen Byg
VestjyskBank
Partner Revison

n

Foto: Sidsel Reitz Krarup

Vi prøver at tiltrække flere spillere ved at afholde et årligt
event kaldet “Badminton i Skolen”, hvor Ringkøbing Skoles 3.
klasser kommer i ROFI-Centret
for at prøve kræfter med badminton sporten.

Derudover forsøger vi at få så
mange spillere med til stævner
og deltage i holdturneringen.

Badmintontrænerne i efteråret 2019. Fra venstre Oliver, Maja, Ove, Marco, Torben og Sebastian.
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BORDTENNIS

Vi spiller ikke bordtennis for sjov,
men fordi det er sjovt!
Af Anne Krarup Nielsen

Dertil har undersøgelser vist, at
der er mange elementer i bordtennis, der er med til at holde
hjernen sund.

Vi har spurgt to af vores medlemmer i Rindum SU Bordtennis om, hvad de synes, er det
bedste ved spillet:
n

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Bordtennis er en sportsgren
med masser af fordele. Det gi-

ver god motion og er socialt.
Alle kan være med uanset alder
og handicap – og så er det
sjovt!

Vagn Lindegaard

Tine Pedersen
”Personligt er jeg blevet utrolig glad for at spille bordtennis,
det er nemlig så meget mere end blot en sportsgren. Det
sociale aspekt i klubben spiller en stor rolle netop her. Der
er rig mulighed for at møde nye venner, når man møder ind
til sine træningspas, men altså også hvis man ønsker at
komme til turneringer.
Det at møde andre med samme passion gør, at man pludselig kan skabe stærke relationer til hinanden. Bordtennis er
blevet en stor del af mit liv, da jeg selv spiller mod de bedste
ungdomsspillere i Danmark. Det er et hårdt miljø, men en
speciel og unik oplevelse at få. Bl.a. derfor er det en fornøjelse at spille i en lille klub som Rindum SU, hvor humøret altid er højt, hvor trænerne er passionerede og hvor der i den
grad er plads til alle.”

”Jeg er lige begyndt på min 18. eller 19. sæson i bordtennis i
Rindum SU. Da jeg har holdt flere pauser, kan jeg ikke huske
nøjagtig, hvor mange, men jeg startede med at spille som
8-årig. Min bedste vens far var træner i lokalområdets eneste idrætsklub Stagstrup KFUM i Thy. Her spillede jeg de
første ni sæsoner sammen med mine venner og skolekammerater. Så der var meget sammenhold og hygge, både til
træning og når vi var ude til stævner.
Det sjove ved bordtennis er farten på bolden, de utallige variationer af slag og skru man kan få i bolden. Dertil er det
naturligvis også hyggeligt med den kommunikation, man
har med den man spiller med. Det, at man taler med hinanden om slag, spiltyper og hvordan man bevæger sig bedst,
så man kan nå tilbage i position og er klar til hvis/når bolden kommer retur. I det hele taget kammeratskabet – og så
er det vel i sidste ende legen med en bold, som gør bordtennis sjovt.”

Har du lyst til at spille bordtennis? Så kom med, når vi træner:
Ungdom (årgang 2001-2008): Mandage og torsdage kl. 18.00-19.30, Ringkøbing Skole
Senior og motionister (18 til 90+ år): Mandage og torsdage kl. 19.30-22.00, Ringkøbing Skole
BAT60+: Mandage kl. 09.00-11.30, Vesterhavshallen

www.rindumsu.dk
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FODBOLD

Klubsamarbejde
Mange fodboldspillere starter
deres fodboldliv omkring de
5-6 år og fortsætter forhåbentlig gennem både børne-, ungdoms- og voksenliv. I dag er
der dog mange fritidstilbud, og
mange vil gerne prøve forskellige sportsgrene, musik, spejder og andre aktiviteter – eller
de mister blot interessen for
fodbolden. Sammenholdt med
faldende børnetal, ikke bare
generelt, men også specifikt
for Ringkøbing, bliver det sværere at mønstre det antal spillere, der skal til for at kunne give
det rigtige fodboldtilbud. Er der
kun 10 spillere på en årgang, så
er det ikke muligt at spille
11-mands fodbold, og det kan
være en udfordring at planlægge træningen, så alle bliver udfordret på rette niveau. Ser
man på udviklingen af antallet
af børn i Ringkøbing, er der
bare indenfor en 10-årig periode sket en reduktion på 30% i
antallet af 6-årige børn.
Derfor skal der tænkes nyt, så
spillerne kan tilbydes de bedste
forhold at udvikle fodboldkundskaber og kammeratska-

RSU-RIF samarbejde Thomas Bjørnsgaard og Mikkel Juulsgaard

ber under. Derfor indgik Rindum SU-Fodbold i august
måned en samarbejdsaftale
med Ringkøbing IF under den
fælles ambition at flest mulige
spiller fodbold i Ringkøbing. Aftalen indeholder konkrete planer for samtræning, hvor der
tages højde for spillernes alder
og udvikling. Således er der
ikke aftalt samtræning for årgangene op til og med U7, hvor
spillerne stadigvæk er nye i
fodbold og har nok at gøre med
at lære, hvad det vil sige at gå

Folketal 1. januar
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Af Mikkel Juulsgaard
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til fodbold og lære holdkammerater og træner at kende. På
U8 startes samtræningen efter
nedenstående plan:
•U
 8: 2 gange i efteråret og 2
gange i foråret
•U
 9: 2 gange i efteråret og 3
gange i foråret
•U
 10: 1 gang hver måned i det
tidsrum der trænes udendørs
•U
 11-U12: Hver 14. dag i det
tidsrum der trænes udendørs
Som en fast bestanddel af
samarbejdet vil klubberne mødes min. to gange årligt for at
evaluere og planlægge samarbejdet. Herunder også i forhold
til, om der er årgange, der kommer til at møde udfordringer
med at have nok spillere til at
stille hold, når der skiftes fra

Derudover vil vi samarbejde på
øvrige områder, hvor det giver
mening – eksempelvis trænerudvikling. I september afholdt
Rindum SU-Fodbold et C1 trænerkursus udbudt af DBU, hvor
Ringkøbing IF’s trænere blev
inviteret med. Dette gav nye
muligheder for sparring og dialog, så alle fik mere ud af kurset. Derudover var medierne
(de spillere der var med til de
praktiske øvelser) fra begge
klubber, så trænerne fik lidt
ekstra udfordringer, fordi de
ikke kendte spillerne i forvejen.
Vi glæder os meget over at
have indgået dette historiske
samarbejde med Ringkøbing IF
og håber, at der bliver taget
godt imod det.
n

We empower performance.
Frejasvej 7
Ringkøbing
www.jsbglobal.com

We empower performance.
Frejasvej 7
Ringkøbing
www.jsbglobal.com
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5-mands til 8-mands og fra
8-mands til 11-mands fodbold.

www.rindumsu.dk

FODBOLD

Vinterbold
Af Mikkel Juulsgaard
Tirsdag i uge 41 bød på afslutning af udendørssæsonen i
Rindum SU-Fodbold. Som i de
foregående år blev der budt på
fællestræning for alle børneholdene, hvorefter godt 100
spillere, forældre og trænere
mødtes til spisning i ROFICentret.
Det betyder dog langt fra, at
sæsonen er slut for alle. De
sidste kampe spilles i november, og mange hold fortsætter
træningen udendørs, så længe
vejret tillader det. Dertil vil nog-

le fortsætte med at træne på
kunstgræs vinteren igennem
og også deltage i en særlig
kunstgræsturnering, som udbydes af DBU. Det kan være
lidt forvirrende, at udendørssæsonen sluttes af, men at der
i realiteten fortsættes med at
spille fodbold udenfor.
Hvor fodbolden tidligere var
skarpt delt op i en indendørs
og en udendørs sæson, er der i
dag langt flere muligheder. Den
store udbredelse af kunstgræsbaner muliggør, at der kan
trænes ude hele året, og med
den konstante udvikling fodbold er i, er den traditionelle

indendørs fodbold ikke bare
indendørs fodbold.
Indendørs U5-U7 spiller ikke
længere med de almindelige
fodbolde, men med futsal
bolde som er både mindre,
tungere og hopper mindre, så
børnene i disse årgange får
langt mere fodboldspil i stedet
for lange bolde, og bolde der
hopper ud af banen. På U8U10 årgangene er DBU turneringen i år ændret fra at være
4:4 uden målvogter til at være
5:5 med målvogter. Nogle af de
cups, som holdene deltager i
udenfor DBU regi, vil dog stadigvæk være 4:4; så børn og

www.rindumsu.dk

trænere får nok at forholde sig
til. Dertil er det fra U10 muligt
at spille futsal, som er en særskilt turnering, der bl.a foregår
uden bander.
Sammensætningen af et vintertilbud er derfor ikke en helt
simpel opgave og den løses
bedst af de enkelte årganges
trænere, som har den direkte
kontakt med både børn og forældre. Det er derfor forskelligt,
hvordan vintertilbuddet strikkes sammen fra hold til hold,
men vi ved, at hvert hold finder
den løsning, der passer bedst
til dem.
n
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FODBOLD

Hjemmestævne
Af Mikkel Juulsgaard

en fra dem. Udviklingen i de
første år er enorm, kan følges
uge for uge og tager ind i mellem nogle gevaldige spring.
U5-U7 spiller kampe på små
baner (21x13 meter) med tre
børn på hvert hold. Med få spillere på en lille bane er muligheden for, at hver spiller kommer i boldberøring større, og
der er masser af målchancer.
Kampene afvikles som stævner, hvor flere klubber mødes
på kryds og tværs.

Således afholdt Rindum SUFodbold den 12. september
stævne, hvor Skjern, Borris, Faster, Videbæk og Klitten var på
besøg i Rindum. Her var der
masser af mål, masser af udvikling og masser af fodboldglæde blandt de mange børn. 
n

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Det er et stort stykke bagvedliggende arbejde, der gør det
muligt, at hundredvis af børn
kan opleve at spille massevis
af kampe i løbet af en fodboldsæson. Når træningen er gennemført, kampene er planlagt
og stregerne er kridtet, er det i
sidste ende dét at komme ud
og spille kamp mod nogle andre, der gør fodbolden ekstra
sjov og spændende.

For de yngste U5’ere og U6’ere
er dét, at komme ud at spille
kamp, noget helt nyt. Nogle er
hurtigt klar på at komme i
kamp, andre ser tiden mere an.
Og for både forældre og trænere er det en fornøjelse at se og
følge de enkelte spilleres udvikling. Fra at være for genert
til at turde gå hen til bolden, til
at turde drible med bolden og
gå i en tackling med en modspiller. Fra at holde sig i eget
mål til at løbe op på modstanderens halvdel for at tage bold-
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GYMNASTIK

Lea og Louise giver glæden
ved gymnastikken videre

Foto: Sidsel Reitz Krarup

Rytmegymnastik skal være sjovt og fyldt med udfordringer – sådan er de to
unge instruktører Lea Søltoft Kristensen og Louise Schmidts ambitioner for
holdet Super Rytme 7.-9. klasse. Holdet er en succes og de to instruktører får
rigtig meget ros af gymnasterne.

Af Anne Krarup Nielsen
Går man til Super Rytme hos
Lea og Louise bliver der ikke
kun trænet traditionelle øvelser
som fejespring. Begge instruktører er enige om, at det er
sjovest, når pigerne bliver udfordret og laver noget anderledes. “Vi prøver hele tiden at finde på noget nyt,” fortæller
Louise. “Og så bruger vi meget
tid på at nørde de enkelte øvelser som f.eks. spring over gulv
og fodled,” fortæller Lea.
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Fedt at være instruktører
sammen
Begge piger er enige om, at det
er sjovt at være instruktører
sammen. De to instruktører
har gået i skole og på REPhold
sammen – og så er de også
rigtig gode veninder. “Vi har en
god forståelse for hinanden.
Hvis en af os har travlt i en periode, så tager den anden lidt
over,” fortæller Lea og Louise
tilføjer: “Derudover supplerer vi
hinanden rigtig godt. Hvis én
f.eks. kommer med en mega
fed idé, så hjælper vi hinanden
med at få det gjort til en realitet.”

Vil give noget tilbage

Hvis man spørger ind til, hvorfor de er blevet gymnastikinstruktører, er svarene: “Jeg synes, at det er vigtigt, at vi kan
give glæden ved gymnastik videre og være med til at skabe
et fællesskab for pigerne,” fortæller Lea og Louise tilføjer:
“Derudover er det vigtigt, at
man også giver noget tilbage.

Hvis man tænker tilbage på
dengang, man var yngre, så
ville man jo også gerne selv gå
på nogle fede hold. Derfor er
det også vigtigt for os at bakke
op om det lokale her i byen og
sikre, at gymnastikken ikke uddør i Ringkøbing.”. 
n

Har du lyst til at være instruktør?

www.rindumsu.dk

Så kontakt Gitte Kolby eller Lisbet Jensen fra
Gymnastik i Ringkøbing.

GYMNASTIK

“Der skal også være plads til
dem, der ikke er som andre”
Denne sæson har Gymnastik i Ringkøbing startet holdet “Star Team”, der er for
børn med særlige behov. Holdet har fire frivillige instruktører – én af dem er
Lene Skovsted, der er instruktør for første gang.

“Glæd dig til den følelse du får,
efter du har trænet holdet.” Sådan sagde instruktør Lisbet
Jensen til Lene Skovsted første
gang, hun skulle være instruktør for Star Team. “Og hun havde fuldstændig ret! Det er så
livsbekræftende. Det giver en
helt speciel følelse, at se den
glæde børnene oplever, når de
er til gymnastik,” fortæller Lene
Skovsted.

Godt med et anderledes
hold

Der har igennem længere tid
være efterspørgsel på et gymnastikhold i Ringkøbing til børn
med særlige behov – “særlige”
dækker over de børn, der har
det svært på et almindeligt
gymnastikhold, enten socialt
eller af motoriske årsager. Det
kan f.eks. være børn med
Downs syndrom, autisme eller
ADHD.
Lene har selv oplevet, hvor
svært det kan være, da hendes
søn blev syg med epilepsi og
havde udfordringer ved at være

med på et almindeligt sportshold. “Jeg synes, at det er rigtig
godt, at der er kommet sådan
et tilbud i Ringkøbing. Der er
mange børn med særlige behov, der sidder derhjemme,
fordi de har svært ved at være
med på et almindeligt sportshold, eller fordi der er for lang
transporttid til aktiviteten,”
fortæller Lene Skovsted
og tilføjer: “Det er vigtigt, at der også er plads
til dem, der ikke er som
andre.”

Signe

Fokus
på leg og
motorik

På Star Team
tager instruktørerne udgangspunkt i, hvad
de forskellige børn kan. Der
bliver bl.a. lavet forskellige
baner, leget med risposer og
faldskærm. “Vi prøver at lære
børnene basale motoriske ting
gennem leg. Og så er forældrene en stor del af træningen, da
det giver børnene en masse
tryghed, at de er med,” fortæller Lene Skovsted.
n

Lisbet

Star Team træner tirsdage
kl. 16:30-17:15 i Alkjærskolens
gymnastiksal.
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Vestjysk #sammehold tilføjede
Camilla Fangel til holdkortet
Af Jeannett V. Larsen
Skade – ordet får det næsten
til at løbe koldt ned ad ryggen
på Ringkøbing Håndbold, efter
sæson 18/19. En sæson, hvor
skader var den altoverskyggende ingrediens og til sidst tilsat en nedrykning fra HTH ligaen
Allerede efter åbningskampen
måtte brølstærke Nanna Hinnerfeldt udgå med en korsbåndsskade.
Men med solidt arbejde og
godt vestjysk sammenhold var
hjælpen nær.

Allerede fredag var kontrakten
med Camilla Fangel godkendt.
Træner Jesper Holmris er utrolig glad for at kunne tilknytte
Camilla Fangel i truppen, og
kender hendes kompetencer
fra flere år sammen i Aarhus.
- Hun bliver en stor støtte til
holdet, og Camilla Fangel kan
blive en vigtig ressource på
holdet i begge ender af banen.
- Der var positiv modtagelse
fra de sponsorer, vi nåede at
snakke med. Vi fik i løbet af
torsdag formiddag samlet et
beløb, der kunne gøre det muligt at tage til møde og forhandle med Camilla Fangel

Foto: Ringkøbing Håndbold

Foto: PalmePhoto

En onsdag i september tog bestyrelsen i Ringkøbing Håndbold en hurtig beslutning om at
gå efter en afløser efter Nanna.
Der blev langt en plan og hand-

let hurtigt. Med beslutsomhed
og eminent lokal opbakning
blev det muligt at tilføje rutinerede Camilla Fangel til holdkortet.
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torsdag aften. Vi er meget taknemmelige for, at det er lykkedes, og det viser, vat vi i Ringkøbing også kan stå sammen
og handle, når der er behov,
udtaler bestyrelsesmedlem
Peter Byskov.

domme, B & V Kristensen, RAH
Service, VVS Søren Jespersen,
Vestjysk Bank, Mathiasen Byg,
Meny Søndervig, Partner Revision, A.V. Vejgaard, Advokatfirmaet Thorninger, Kok Susgaard.

Stort tak for opbakningen skal
lyde til: Jens Byskov, JKS, Vestjysk Marketing, Green Ejen-

Player Partner for Camilla Fangel er Skousen Ringkøbing. n

Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk
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Hårdtskydende venstre back
Af Nanna Hinnerfeldt
Op til denne sæson lykkedes
det Ringkøbing Håndbold at få
fat i en yderst spændende bagspiller, som i de seneste fire år
har slået sine folder i Sverige.
Rikke Jensen, den 189 cm høje
venstreback, kom til klubben
forud for sæsonen 2019/2020
og flyttede desuden til Ringkøbing sammen med sin svenske
kæreste, John. Med stor hjælp
fra Ringkøbing Håndbolds
sponsor Green Ejendomme
lykkedes det hurtigt at finde et
sted for kæresteparret at bo.
Desuden havde klubben sørget
for et job til John allerede inden
Rikke Jensens signatur var på
papiret. Dette betød utrolig
meget for den 24-årige bagspiller og var da også en af forudsætningerne for, at hun ville
rive teltpløkkerne op i Sverige
og tage hjem til Danmark.

Rikke Jensen var ellers overbevist om, at hun på nuværende
tidspunkt ikke skulle tilbage til
Danmark, da hun var faldet rigtig godt til i det svenske. Dog
begyndte tankerne om at påbegynde uddannelse at trænge
sig på, samt et tilbud fra Ringkøbing, som hun syntes var en
enestående mulighed at forfølge. “Jeg syntes, at det Ringkøbing kunne tilbyde, lød utrolig
spændende, især målsætningen om at rykke op i ligaen igen,”
udtaler Rikke om begrundelsen
for sin flytning. Hun pointerer
desuden, at det setup man har i
Ringkøbing Håndbold, er meget
professionelt, og hun vurderer,
at det er det hold i 1. division
med de bedste forudsætninger,
grundet den ligaerfaring klubben besidder.
Rikke Jensen har desuden fået
en fremstående rolle på 1. divisions holdet i Ringkøbing
Håndbold. Hun er en uundvær-

Foto: Ringkøbing Håndbold

forlod Sverige til fordel for Ringkøbing Håndbold

lig krumtap i forsvaret, hvor
hun i høj grad påtager sig en
lederrolle i midterforsvaret,
men i særdeleshed også i angrebet, hvor hun får håndbold
til at se yderst simpelt ud ved
at hamre bolden i kassen fra
10-11 meter. Denne rolle er hun
rigtig glad og taknemmelig for
at have fået.
Rikke Jensen, som tidligere har
spillet i FC Midtjylland, har indset, at det betyder meget for
hende, især mentalt, at spille i
stedet for at sidde på bænken,
derfor er hun rigtig glad for det
ansvar, hun har fået i Ringkøbing Håndbold.

Foto: PalmePhoto

Udover at træne hårdt og brillere på håndboldbanen, får
Rikke også tiden til at gå hos
Finn Juhl, også kaldet One Collection, hvor hun arbejder 1015 timer om ugen. Klubben har
hjulpet hende med at finde jobbet, såvel som de også har
hjulpet John med sit elektrikerjob hos Jens Byskov, hvor han
arbejder fra 7 til 16. John, som
bekendt er svensk, lærer herigennem stille og roligt at tale
dansk og er rigtig glad for jobbet. Desuden spiller han fod-

Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk

bold i Rindum SU, som netop er
rykket op i serie 5. Selvom han
er ny på holdet og ikke taler flydende dansk endnu, har holdkammeraterne været gode til
at tage imod ham og det har
været en god mulighed for socialt samvær i en, for ham,
fuldstændig ny by.
Både John og Rikke er meget
glade for at være bosat i Ringkøbing og holder allerede meget af byen. “Det er en dejlig by.
Man har fornemmelsen af, at
de fleste ved, hvem man er,
uden at man har snakket med
dem. Byen bærer meget præg
af den her “alle kender alle”kultur. Det er meget vestjysk”,
siger Rikke med et smil på læben.
Parret er utrolig glade for nu at
være tæt på Rikkes familie,
som bor i Herning, men de har
begge stadig relationer til Sverige og har af samme grund
besøgt Sverige, når der har
været fridage på programmet.
På trods af at begge er flyttet
fra venner og familie i Sverige,
afslutter Rikke dog med at
sige, at intet har skuffet i Ringkøbing indtil videre.
n
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Ringkøbing Håndbold i Sydkorea
Ringkøbing Håndbold fik en
unik mulighed, da vi blev inviteret til en international turnering i
Sydkorea. Det meste af opholdet og rejsen var betalt af de
gæstfrie værter fra Busan. Så vi
tog på en lang rejse til den anden side af jorden, hvor der
skulle spilles kampe mod Angolas landshold, Australiens
landshold, Bistrata ( Rumænien) Zvenigorod ( Rusland ) Og
de sydkoreanske mestre fra
Busan
Målet med turen til Busan var i
høj grad at ryste et fuldkommen nyt hold sammen. Med få
tilbageblevne fra sidste sæson
var mange af spillerne nye bekendtskaber for hinanden og
især det sociale var i højsædet
forud for turen. Udover fokus
på et tæt sammenhold bragte
turen desuden yderst kompetent modstand blandt andet i
form af det angolanske landshold, samt et lokalt ligahold fra
Sydkorea, hvor hurtige fødder
og mangeårige landsholdspillere prægede holdet.
Over 10 dage bragte turneringen holdet tættere sammen
spillemæssigt, såvel som socialt. Dette førte blandt andet

til et imponerende og overraskende resultat mod det fysisk
stærke hold fra Angola, hvor
damerne præsterede et uafgjort resultat mod de afrikanske mestre. Angola havde fysisk overmatchet de andre
hold i turneringen og kom ubesejrede til kampen, men gennem en umanerlig flot holdindsats, samt en stærk målmandspræstation af Mateja
Serafimova, lykkedes det damerne at snuppe et point fra
nogen af verdens allerbedste.
Turen var især en anderledes
kulturel oplevelse for damerne,
men det at lære hinanden at
kende på den anden side af
jorden, var helt særligt: “Jeg
synes det gav os et virkelig
godt sammenhold og vi kom
utrolig tæt på hinanden rigtig
hurtigt,” udtaler Alberte Simonsen, som også var en del af
sidste års hold. “Man oplever
hinanden i alle situationer, nu
hvor man har været sammen
døgnet rundt i så mange dage,
og det kan man især bruge på
banen i forhold til hver enkelt
medspiller.”
Afslutningsvist blev arrangement afrundet med en afskedsceremoni samt middag med
alle de deltagende hold, trænere
og arrangørerne bag. Dette re-

Privatfotos

Af Nanna Hinnerfeldt

Holdet på sightseeing i Busan.

sulterede i en begivenhedsrig
aften, hvor alle holdene sørgede
for at de fremmødte blev underholdt med en dans, der skulle
være kendetegnet for hvert enkelt land, de repræsenterede.
Damerne vendte derefter næserne hjem mod det noget koldere Danmark og skulle hurtigt
fokusere på Naturens Rige Cup
samt den forestående sæsonstart i 1. division. 
n

Fællesfoto efter den uafgjorte kamp mod Angola’s landshold.
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Endelig fik håndboldskolen
træning med Ringkøbing
Håndbold ...
Af Nanna Hinnerfeldt
Mandag den 14. oktober bød på
en noget anderledes træning
for Ringkøbing Håndbolds damer, men så sandelig også for
de mange fremmødte børn fra
Rindum SU’s håndboldskole.
På trods af denne fantastiske
mulighed om at komme til
Sydkorea skulle børnene ikke
snydes for en træning af seniordamerne, så de blev lovet
en træning senere på året.
Træningen fandt sted mandag
i børnenes efterårsferie og var
en yderst vellykket affære. Børnene mødte talrigt op og sad
forventningsfuldt og lyttede til
hvad dagens træning ville indebære. Det udmøntede sig i
en masse leg, konkurrencer og
store grin.

af store aldersforskelle nød alle
at spille en masse håndbold og
dyste i forskellige håndboldbaserede konkurrencer. På trods
af at den meget korte tid til at
lære hinanden at kende, lærte
alle dog hinandens navne på
kryds og tværs. Formålet med
træningen var netop også at få
skabt bedre kendskab til hinanden, således børnene ønsker at

komme i hallen til Ringkøbing
Håndbolds kampe og støde på
velkendte ansigter. Desuden
nød seniordamerne at dyrke
klubfællesskabet og give deres
egen erfaring videre til børnene, så de kunne få et indblik i,
hvordan livet som håndboldspiller er.

vis med slikkepinde til de heldige vindere, samt autografer fra
hele Ringkøbing holdet og en
forhåbning om snart at ses i
hallen igen.
n

Træningen sluttede på bedste

Privatfotos

Seniordamerne deltog på lige
fod med børnene og på trods

Håndboldskolens hilsen til holdet i Sydkorea.

Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk

17

GYMNASTIK

Ny springmåtte
Stor tak til henholdsvis
VK Beton og
Ringkøbing Landbobank

Af Gitte Kolby

Vores gamle springmåtte var
blevet så godt brugt, at vi af
sikkerhedsmæssige årsager

var nødt til at kassere den. Heldigvis var vores trofaste og
uundværlige sponsorer klar

med en økonomisk håndsrækning, der gjorde det muligt at
finansere en ny springmåtte. n

Fotos: Sidsel Reitz Krarup
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Livets gang i håndboldafdelingen

– trænerne
I efterfølgeren til artiklen i sidste udgave af Foreningsmagasinet, tager vi denne gang udgangspunkt i næste led i
håndboldafdelingen.
Når de grundlæggende ting er
på plads i håndboldafdelingen,
er der en meget stor og meget
vigtig post der skal klares, inden
vi er klar til at tage imod vores
mange glade medlemmer. Trænerkabalen skal gå op i en højere enhed! Vi har heldigvis en stor
gruppe mennesker, der gerne vil
hjælpe med trænergerningen.
Flere har erfaring fra deres egen
tid som håndboldspiller og de
bruger deres fritid på at træne
håndbold – ofte er det på hold,
hvor deres egne børn spiller. Her
ligger der en stor motivation for
mange trænere.
Samtidig har vi også flere trænere, der hjælper til uden de
selv har børn på holdet. Også

her hjælper de med deres
håndboldfaglighed og er med
til at udvikle vores spillere.
Men skal man så være håndboldekspert eller tidligere spiller for at være håndboldtræner? Nej slet ikke. Vi har også
trænere, der hjælper til, som
ikke har den store erfaring. Der
er rigtig mange opgaver omkring et håndboldhold. Ud over
udviklingen af spillerne er der
en masse planlægning. Der
skal arrangeres kørsel til kampe, laves holdkort, sendes information til forældre m.m. –
altsammen noget, der ikke
nødvendigvis kræver den store
håndbolderfaring. Hver især
bidrager med det, de er gode
til.
I Rindum SU-Håndbold har vi
også en gruppe vi kalder
ung-trænere. Dette er piger og
drenge, der allerede spiller på
deres eget hold, men samtidig
hjælper de til som trænere,
som regel på et hold med yng-

re spillere. Her får de unge
mennesker et indblik i, hvad det
vil sige at stå uden for banen
og få et hold til at fungere inde
på banen. De hjælper til med
øvelser og træningen i det daglige. Mange ung-trænere fortsætter i mange år, og i takt
med erfaring kan de også få
ansvaret for deres eget hold på
et tidspunkt. Det er helt fantastisk at følge disse unge mennesker, se dem bruge deres fritid på at hjælpe andre med den
sport, de selv er så glade for.
Igennem sæsonen er det trænerne selv, der står for al træning. Denne opgave klarer de til
topkarakter, og det kan blandet
andet ses i de mange glade
spillere, der kommer til træning
uge efter uge.
For at hjælpe trænerne med
opgaven bliver der stillet trænerkurser til rådighed for alle
trænerne. Kurser, der skal
hjælpe til at trænerne også udvikler sig og samtidig synes,

det er sjovt at træne. For når
det handler om frivilligt arbejde, er det vigtigt, at det er sjovt
for alle.
Bjarte Myrhol, som står bag
Learn Handball, har udviklet en
app som giver inspiration til
den daglige træning i form af
træningsplaner og et stort bibliotek med øvelser. Denne investering tror vi på kan hjælpe
vores trænere og klæde dem
endnu bedre på til de ugentlige
gode træninger, de laver. Det
skal ikke ses som en sovepude,
men et redskab, der i sidste
ende kommer alle til gode.
Afslutningsvis skal der lyde
stor ros og tak til de mange frivillige trænere, vi har i klubben,
der uge efter uge bruger deres
fritid på vores store fælles interesse, nemlig håndbold og glade medlemmer i Rindum
SU-Håndbold.
n

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Af Casper Henriksen

www.rindumsu.dk
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Frivillighed kommer i
forskellige trøjer
Af Casper Henriksen
Dommere er ofte en overset,
og i lige så høj grad, en udskældt gruppe, når vi taler frivillighed i håndbold. Vi har taget en snak med én af de helt
nye og unge dommere der er
kommet til. 17-årige Celina
Carlsen spiller selv håndbold i
Rindum SU-Håndbold, men
har nu også kastet sig over
dommerhvervet.

hele tiden kunne holde hovedet
koldt, og være klar til at håndtere uventede situationer. Det
har givet mig et andet syn på
spillet.”
Afslutningsvis slutter Celina af:
“Jeg håber jeg kan gøre en positiv forskel, og jeg vil derfor
også opfordre andre til at blive
håndbolddommere.”

Hvis springet til at blive håndbolddommer kan virke lidt for
stort, så har vi også en anden
mulighed i håndboldafdelingen, hvor man kan prøve kræfter med dommerhvervet. Når
der spilles håndbold for U8U11 har vi det, der hedder en
vejleder på banen. Vejlederens
opgave er at dømme og vejlede spillerne. Man skal absolut

Hvorfor vil du gerne være
håndbolddommer?
“Jeg valgte at blive dommer, da
jeg rigtig gerne vil hjælpe, hvor
jeg kan, og det var som dommer, jeg mærkede, at der var
brug for en hjælpende hånd.
Jeg har altid syntes, at det virkede som en fed ting at være
dommer, så selvfølgelig skulle
jeg også prøve det. Jeg vil gerne være med til at udvikle
dommerne og ikke mindst synet på dommerne. Jeg ved,
hvor stor en betydning en
dommer kan have for en kamp,
når jeg selv står som spiller på
banen. Så jeg vil gerne være
det gode eksempel på samarbejde, fairness og en god oplevelse både spillere og dommere imellem.”
Hvad har du fået ud af at blive
håndbolddommer?
“Det giver mig utrolig meget tilbage at være håndbolddommer. Man ser tingene på en anden måde,
når man både har stået
som spiller og som dommer. Det har samtidig givet
mig meget mentalt. Man skal
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ikke være uddannet dommer
for at blive vejleder, men det er
klart, at en forståelse af reglerne i håndbold hjælper på det
hele. Kunne det have din interesse, så hold dig ikke tilbage
med at tage kontakt til håndboldafdelingen, så hjælper vi
dig gerne videre her fra.
n
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Engagement og kvalitet…
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HÅNDBOLD

Juletræsindsamling

– båret af frivillige
Af Casper Henriksen
Rindum SU - Håndbold indsamler endnu engang juletræer
til fordel for klubbens ungdomsafdeling:

Lørdag den 4. januar 2020
En stor håndfuld forældre og
spillere fra klubben kommer
igen ud og samler de brugte juletræer ind. En rigtig hyggelig
dag og et godt eksempel på, at
der er mange måder at være
frivillig i en forening.
Sæt juletræet ud på fortovet
senest kl. 10.00, bind 30 kr. i
toppen, så kommer vi og afhenter det i løbet af formiddagen. Har du en større samling
af træer til afhentning, er du
velkommen til at kontakte
Linda Binderup Mark på tlf.
2382 6104. Vi håber på god
opbakning til indsamlingen,
som gør en stor forskel for vores ungdomsafdeling.

Foto: Colourbox

På forhånd tak for hjælpen
med ønsket om en Glædelig
Jul og Godt Nytår. n
Rindum SU-Håndbold

Nybolig
Ringkøbing
Enghavevej 18 · 6950 Ringkøbing
6950@nybolig.dk · nybolig.dk
Tlf. 97324344
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STØTTEFORENINGEN

Støt børne- og ungdomsarbejdet i Rindum SU –

med din frivillige arbejdskraft
Rindum SU-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.
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/generalforsamlinger. 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.
Vi har den 6. december 2019 en
serveringsopgave forud for julekoncerten med Stig Rossen
og Jasmin Gabay.
I marts 2020 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 eks-

Marianne Køpke, tlf. 9732 5602
mail: mariannekopke@gmail.com

Foto: Henrik Olesen

Af Marianne Køpke

tra arrangementer, så 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 os.

Du/I behøver ikke at vente på at
vi ringer – giv os gerne besked
pr. mail, hjemmeside eller tlf.
NB: 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.
Kontakt hurtigst muligt formanden.
Vi glæder os til at høre fra dig/
Jer.
n

Køb el hos goenergi og
støt lokale initiativer
Hos goenergi a|s er det vores mål, at du som kunde er i centrum og prioriteret.
Vi er her for at give dig den kundeservice, du har brug for. Vi tilbyder elprodukter,
der er troværdige og gennemsigtige – det kalder vi go’energi.

www.go-energi.dk
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TUMLEDAG

Tumledag 26. oktober 2019

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Naeste tumledag se
www.rindumsu.dk

Af Dan Overgaard

Tumledag 26. oktober

Klokken 10.00 blev dørene til
Green Sports Arena 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
larmende børn i farvestrålende
t-shirts.
Forud for dette havde både
voksne og børn i tumledagsudvalget, været tidligt oppe for at

smøre over 300 rundstykker og
lave kaffe. Der blev også hentet
redskaber fra både gymnasiet,
Ringkøbing skole og en hoppeborg fra Landbobanken.
I år var vi lidt vovede og prøvede en ny opstilling i hallen. Vi
syntes selv, at det lykkedes at
få lavet hallen sjov og udfordrende med airtracks, balancebomme, luftmadrasser, forhindringsbaner, fodboldbane og
hoppeborge.
Også denne gang stillede flinke
og hjælpsomme elever fra
Ringkøbing Skole op for at
hjælpe til ved de forskellige aktiviteter.

Klokken 11.30 blev Tumledag
annonceret for afsluttet, hvorefter Green Sports Arena 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 er en fornøjelse at se så
mange mennesker tage imod
og få glæde af arrangementet.
Vi glæder os allerede til næste
gang, hvor der forhåbentligt
kommer endnu flere glade
børn og tumler.

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.
Fik vi nævnt vores sponsorer?
Ellers gør vi det lige igen. Det er
dem, der gør det muligt for os
at indbyde til en helt gratis
Tumledag to gange om året. n

Vil du gerne være sikker på at
være opdateret på Tumledag?

TA K T I L T U M L E DA G S S P O N S O R E R N E

Rindum SU
Støtteforening

www.rindumsu.dk
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NYTÅRSKONCERT

Kom med til Nytårskoncert
i Ringkøbing 2020

Vi glæder os til at byde Jer velkommen til årets store Nytårskoncert i Ringkøbing lørdag den 11. januar 2020 kl. 15.00. Nytårskoncerten afholdes for 28. gang i træk af Rindum SU og Musikskolen
Ringkøbing-Skjern, i Green Sports Arena, ROFICentret.
På scenen kan I opleve Orkester MidtVest under ledelse af Ole Faur-schou,
solist Susanne Elmark og konferencier Adam Simonsen.

I kan læse mere om orkestret, dirigenten og de to solister på Rindum SU’s hjemmeside www.rindum.dk. Der er lagt op til en storslået musikoplevelse i det vestjyske.
Traditionen tro vil frivillige fra Rindum SU servere champagne og
kransekage i pausen – overskuddet for salget heraf går ubeskåret til børne- og ungdomsarbejdet i Rindum SU.
Vi glæder os til at se Jer til en god start på det nye år!

NYTÅRSKONCERT
i Ringkøbing den 11. januar 2020 kl. 15.00
Green Sports Arena, ROFI-Centret
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NYTÅRSKONCERT

Mød kvinderne bag
Nytårskoncerten
Nytårskoncerten i Ringkøbing
bliver for tredje år i træk arrangeret af fire seje kvinder. Tove
Hjerrild Andersen, Sidsel Krarup, Lise Pedersen og Anna
Esager står for alt fra møder
med sponsorer, opsætning af
nyt billetsystem til fældning af
birketræer og pyntning af salen
– og så er det selvfølgelig dem,
der står og byder alle gæsterne
velkommen og Godt Nytår den
anden lørdag i januar.

Lige nu gløder telefonerne, og
mails og sms’er suser frem og
tilbage mellem de fire arrangører. Nytårskoncerten er frivilligt
arrangeret og er et samarbejde
mellem Rindum SU og Musikskolen Ringkøbing-Skjern. Der
skal hænges plakater op, annoncer skal til korrektur, der
skal købes pynt til salen og meget mere skal være klar til den
11. januar.
Tove Hjerrild Andersen arbejder
på Musikskolen RingkøbingSkjern og har siden 2007 været

med omkring Nytårskoncerten
i Ringkøbing. Hun er den erfaring, de tre efterhånden ikke
længere så ‘grønne’ fra Rindum
SU; Anna Esager, Lise Pedersen og Sidsel Krarup vender
blikkene og spørgsmålene
mod, når de mangeartede opgaver skal løses.

Ud over de fire seje kvinder er
der en masse frivillige, der hvert
år hjælper til med at pynte salen op, vise publikum på plads
og sælge kransekage og
champagne. De glæder sig alle
sammen til at byde de glade
nytårsgæster velkommen lørdag den 11. januar kl. 15.00. n

De tre RSU’ere er vant til foreningsarbejde og synes det er
sjovt at være med i en lidt anderledes form for frivilligt arbejde, der kun løber af stablen én
gang om året.

DU KAN STADIG KØBE BILLETTER VIA TICKETMASTER.
Find link på www.rindumsu.dk/nytårskoncerten

www.rindumsu.dk

Foto: Henrik Olesen

Af Anne Krarup Nielsen

27

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

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

Allan Chr.
Pedersen
7624 9458

Anders V.
Larsen
7624 9215

Anna-Marie
Jørgensen
7624 9467

Bente
Rindom
7624 9397

Betina
Mathiasen
7624 9217

Dina
Højbjerg
7624 9266

Henning
Kærgaard
7624 9225

Jacob
Fogh Hansen
7624 9468

Jette K.
Mikkelsen
7624 9462

Kasper M.
Høy
7624 9203

Marianne
Thomsen
7624 9262

Nicolaj
Tanderup
7624 9349

Steen Kirk
Jensen
7624 9463

Susanne
Fjederholt
7624 9226

Tove
Biltoft
7624 9228

Vibeke
Haubjerg
7624 9210
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