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RINDUM SU

Jeg startede som frivillig i Rin-
dum SU i 2002  Som mange 
andre, blev jeg træner, fordi min 
datter spillede fodbold  Den-
gang var forventningerne til, 
hvad der foregik i en idrætsfor-
ening og hvordan det foregik, 
væsentlig anderledes i forhold 
til i dag  

Det vigtigste var at spille fod-
bold og at være sammen med 
vennerne  Til kampene var der 
kageordning og højdepunktet 
for spillerne var oftest efter 

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

Meget har ændret sig på de 17 
år, hvor jeg har været end del af 
Rindum SU  I dag ser vi en stig-
ende individualisering i takt 
med den samfundsudvikling, 
der er sket i den tilsvarende pe-
riode  Der er langt flere “dags-
ordener”, 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 be-
slutninger, som trænergruppen 
har taget i fællesskab, fordi de-
res barn ikke er blevet tilgode-
set 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 nem-
mere og bedre  Det bekymrer 
mig imidlertid at se den be-
vægelse, der er fra fællesska-
bet over mod individualiserin-
gen, da det strider imod de 
kerneværdier, vi har haft i over 
100 år i Rindum SU  

Vi skal huske at værne om fæl-
lesskaberne 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 gi-
ver en forståelse af vigtigheden 
af at være en del af noget stør-
re  Kompetencer, der er uvur-
derlige 

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 gymna-
stik, håndbold, bordtennis, bad-

minton, fodbold, Tumledag eller 
Nytårskoncerten  For uden 
dem ville Rindum SU slet ikke 
kunne eksistere  

I denne udgave af Forenings-
magasinet tager vi tråden op 
fra forrige udgave og sætter fo-
kus på flere af Rindum SU’s fri-
villige  

Jeg vil ønske alle frivillige, med-
lemmer, forældre, sponsorer og 
læsere en rigtig God Jul! Jeg 
glæder mig til at se Jer i det nye 
år  n

Torben Nielsen, formand

FORMANDENS HJØRNE
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Brodersens+
Nygade 9-11   6950 Ringkøbing   

97 32 02 24
www.brodersens.dk

Nygade 9-11 | 6950 Ringkøbing | 97 32 02 24

www.brodersens.dk

Af Torben Nielsen
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Hvorfor skal banksnak 
være så svært at forstå?
Det forstår vi heller ikke. 
Hos os får du banksnak, 
der er til at forstå.

Morten Juelsgaard
Privatrådgiver, Ringkøbing

 vestjyskbank.dk/ringkøbing

Ringkøbing - Algade 6 - Tlf. 97 32 48 38
www.jk-jagt.dk

home Ringkøbing-Skjern
Torvegade 6 - 6950 Ringkøbing

ringkobing@home.dk - Tlf. 97 32 08 99

Vi sætter pris på Vestjylland…
Få en GRATIS salgsvurdering fra din lokale home mægler

home Ringkøbing-Skjern
Torvegade 6 - 6950 Ringkøbing

ringkobing@home.dk - Tlf. 97 32 08 99

Vi sætter pris på Vestjylland…
Få en GRATIS salgsvurdering fra din lokale home mægler

Birkmosvej 18 | 6950 Ringkøbing
97 32 04 05 | www.c-wiese.dk

Birkmosevej 18 | 6950 Ringkøbing | 9732 0405 | www.c-wiese.dk

Autohjørnet
Birkmosevej 2 · 6950 Ringkøbing · Tlf: 97 32 14 35

Email: timmy@tauto.dk · www.tauto.dk

vi er lokalsport
OG STØTTER SELVFØLGELIG DIN KLUB

Kom ind i butikken, vi har altid skarpe tilbud til dig og din sport.

Torvegade 1 · 6950 Ringkøbing

RINGKØBING

Birkmosevej 5, 6950 Ringkøbing, Tlf. 9674 0050
ALT I  SKILTE – BOGSTAVELIGT TALT

5www.rindumsu.dk



BADMINTON

Badminton

Så er vi godt i gang med sæ-
sonen 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 økonomi-
en til at løbe rundt og få plads 
til flere events, som f eks  at in-
vitere gæstetrænere udefra til 
inspiration for både spillere og 
trænere eller give tilskud til 
spillere, som gerne vil ud og 
spille turneringer (som efter-
hånden er blevet dyrt) 

Vi prøver at tiltrække flere spil-
lere ved at afholde et årligt 
event kaldet “Badminton i Sko-
len”, hvor Ringkøbing Skoles 3  
klasser kommer i ROFI-Centret 
for at prøve kræfter med bad-
minton sporten  

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

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  Stillin-
gen kan følges på badminton-
player 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 for-
håbentlig 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 hjem-
mebane  

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-Bad-
minton udføres det frivillige ar-
bejde i denne sæson af Maja, 
Torben, Oliver, Marco, Sebasti-
an og Ove  

Det har været en god tradition, 
at nogle forældre bliver træne-
re, mens deres børn spiller, 
men det har knebet lidt de se-
nere år, og da vi ikke har penge 
nok til at ansætte en træner, så 

er det kun frivillige, der kan dri-
ve 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 øn-
skede 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 ud-
fordringen op, da Maja og jeg 
nu er pensions-modne og ger-
ne vil bruge vores tid anderle-
des 

Til sidst vil vi gerne takke vores 
sponsorer:

Mathiasen Byg 
VestjyskBank 

Partner Revison

Af Ove H. Christensen
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Badmintontrænerne i efteråret 2019. Fra venstre Oliver, Maja, Ove, Marco, Torben og Sebastian.

n
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BORDTENNIS

Vi spiller ikke bordtennis for sjov,  
men fordi det er sjovt! 

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! 

Dertil har undersøgelser vist, at 
der er mange elementer i bord-
tennis, der er med til at holde 
hjernen sund  

Vi har spurgt to af vores med-
lemmer i Rindum SU Bordten-
nis om, hvad de synes, er det 
bedste ved spillet: n

Af Anne Krarup Nielsen

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

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 plud-
selig 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 fornøj-
else at spille i en lille klub som Rindum SU, hvor humøret al-
tid er højt, hvor trænerne er passionerede og hvor der i den 
grad er plads til alle ”

Vagn Lindegaard
”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 ene-
ste idrætsklub Stagstrup KFUM i Thy  Her spillede jeg de 
første ni sæsoner sammen med mine venner og skolekam-
merater  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 va-
riationer 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 hinan-
den om slag, spiltyper og hvordan man bevæger sig bedst, 
så man kan nå tilbage i position og er klar til hvis/når bold-
en kommer retur  I det hele taget kammeratskabet – og så 
er det vel i sidste ende legen med en bold, som gør bordten-
nis sjovt ”
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FODBOLD

Klubsamarbejde
Mange fodboldspillere starter 
deres fodboldliv omkring de 
5-6 år og fortsætter forhåbent-
lig gennem både børne-, ung-
doms- og voksenliv  I dag er 
der dog mange fritidstilbud, og 
mange vil gerne prøve forskel-
lige sportsgrene, musik, spej-
der og andre aktiviteter – eller 
de mister blot interessen for 
fodbolden  Sammenholdt med 
faldende børnetal, ikke bare 
generelt, men også specifikt 
for Ringkøbing, bliver det svæ-
rere at mønstre det antal spille-
re, 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 planlæg-
ge træningen, så alle bliver ud-
fordret på rette niveau  Ser 
man på udviklingen af antallet 
af børn i Ringkøbing, er der 
bare indenfor en 10-årig perio-
de 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 fodbold-
kundskaber og kammeratska-

ber under  Derfor indgik Rin-
dum SU-Fodbold i august 
måned en samarbejdsaftale 
med Ringkøbing IF under den 
fælles ambition at flest mulige 
spiller fodbold i Ringkøbing  Af-
talen indeholder konkrete pla-
ner for samtræning, hvor der 
tages højde for spillernes alder 
og udvikling  Således er der 
ikke aftalt samtræning for år-
gangene 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 

til fodbold og lære holdkam-
merater og træner at kende  På 
U8 startes samtræningen efter 
nedenstående plan: 

•  U8: 2 gange i efteråret og 2 
gange i foråret

•  U9: 2 gange i efteråret og 3 
gange i foråret

•  U10: 1 gang hver måned i det 
tidsrum der trænes udendørs

•  U11-U12: Hver 14  dag i det 
tidsrum der trænes udendørs

Som en fast bestanddel af 
samarbejdet vil klubberne mø-
des min  to gange årligt for at 
evaluere og planlægge samar-
bejdet  Herunder også i forhold 
til, om der er årgange, der kom-
mer til at møde udfordringer 
med at have nok spillere til at 
stille hold, når der skiftes fra 

5-mands til 8-mands og fra 
8-mands til 11-mands fodbold  

Derudover vil vi samarbejde på 
øvrige områder, hvor det giver 
mening – eksempelvis træner-
udvikling  I september afholdt 
Rindum SU-Fodbold et C1 træ-
nerkursus udbudt af DBU, hvor 
Ringkøbing IF’s trænere blev 
inviteret med  Dette gav nye 
muligheder for sparring og dia-
log, så alle fik mere ud af kur-
set  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

Af Mikkel Juulsgaard
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FODBOLD

Vinterbold
Af Mikkel Juulsgaard

Tirsdag i uge 41 bød på afslut-
ning af udendørssæsonen i 
Rindum SU-Fodbold  Som i de 
foregående år blev der budt på 
fællestræning for alle børne-
holdene, hvorefter godt 100 
spillere, forældre og trænere 
mødtes til spisning i ROFI- 
Centret 

Det betyder dog langt fra, at 
sæsonen er slut for alle  De 
sidste kampe spilles i novem-
ber, 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 ud-
bydes af DBU  Det kan være 
lidt forvirrende, at udendørs-
sæsonen 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 kunst-
græsbaner muliggør, at der kan 
trænes ude hele året, og med 
den konstante udvikling fod-
bold 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 U8-
U10 årgangene er DBU turne-
ringen 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 sta-
digvæk være 4:4; så børn og 

trænere får nok at forholde sig 
til  Dertil er det fra U10 muligt 
at spille futsal, som er en sær-
skilt turnering, der bl a foregår 
uden bander 

Sammensætningen af et vin-
tertilbud 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 for-
ældre  Det er derfor forskelligt, 
hvordan vintertilbuddet strik-
kes sammen fra hold til hold, 
men vi ved, at hvert hold finder 
den løsning, der passer bedst 
til dem  n

9www.rindumsu.dk
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Det er et stort stykke bagved-
liggende arbejde, der gør det 
muligt, at hundredvis af børn 
kan opleve at spille massevis 
af kampe i løbet af en fodbold-
sæson  Når træningen er gen-
nemført, kampene er planlagt 
og stregerne er kridtet, er det i 
sidste ende dét at komme ud 
og spille kamp mod nogle an-
dre, 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 træne-
re er det en fornøjelse at se og 
følge de enkelte spilleres ud-
vikling  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 mod-
spiller  Fra at holde sig i eget 
mål til at løbe op på modstand-
erens halvdel for at tage bold-

en fra dem  Udviklingen i de 
første år er enorm, kan følges 
uge for uge og tager ind i mel-
lem nogle gevaldige spring 

U5-U7 spiller kampe på små 
baner (21x13 meter) med tre 
børn på hvert hold  Med få spil-
lere på en lille bane er mulig-
heden for, at hver spiller kom-
mer i boldberøring større, og 
der er masser af målchancer  
Kampene afvikles som stæv-
ner, hvor flere klubber mødes 
på kryds og tværs  

Således afholdt Rindum SU- 
Fodbold den 12  september 
stævne, hvor Skjern, Borris, Fa-
ster, Videbæk og Klitten var på 
besøg i Rindum  Her var der 
masser af mål, masser af ud-
vikling og masser af fodbold-
glæde blandt de mange børn   
n
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Af Mikkel Juulsgaard

Hjemmestævne
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GYMNASTIK

Går man til Super Rytme hos 
Lea og Louise bliver der ikke 
kun trænet traditionelle øvelser 
som fejespring  Begge instruk-
tører er enige om, at det er 
sjovest, når pigerne bliver ud-
fordret og laver noget anderle-
des. “Vi prøver hele tiden at fin-
de på noget nyt,” fortæller 
Louise  “Og så bruger vi meget 
tid på at nørde de enkelte øvel-
ser som f eks  spring over gulv 
og fodled,” fortæller Lea 

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 pe-
riode, 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 reali-
tet ” 

Vil give noget tilbage
Hvis man spørger ind til, hvor-
for de er blevet gymnastikin-
struktører, er svarene: “Jeg sy-
nes, at det er vigtigt, at vi kan 
give glæden ved gymnastik vi-
dere og være med til at skabe 
et fællesskab for pigerne,” for-
tæller 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 ud-
dør i Ringkøbing ”   n

Lea og Louise giver glæden 
ved gymnastikken videre
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Af Anne Krarup Nielsen

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.

Har du lyst til at være instruktør? 
Så kontakt Gitte Kolby eller Lisbet Jensen fra 

Gymnastik i Ringkøbing.

www.rindumsu.dk12 www.rindumsu.dk



GYMNASTIK

Star Team træner tirsdage  
kl. 16:30-17:15 i Alkjærskolens 

gymnastiksal.

“Glæd dig til den følelse du får, 
efter du har trænet holdet ” Så-
dan sagde instruktør Lisbet 
Jensen til Lene Skovsted første 
gang, hun skulle være instruk-
tør for Star Team  “Og hun hav-
de 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 gym-
nastikhold 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 sports-
hold  “Jeg synes, at det er rigtig 
godt, at der er kommet sådan 
et tilbud i Ringkøbing  Der er 
mange børn med særlige be-
hov, der sidder derhjemme, 
fordi de har svært ved at være 
med på et almindeligt sports-
hold, eller fordi der er for lang 
transporttid til aktiviteten,” 
fortæller Lene Skovsted 
og tilføjer: “Det er vig-
tigt, at der også er plads 
til dem, der ikke er som 
andre ”

Fokus 
på leg og 
motorik
På Star Team 
tager instruktø-
rerne 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 forældre-
ne en stor del af træningen, da 
det giver børnene en masse 
tryghed, at de er med,” fortæl-
ler Lene Skovsted  n

“Der skal også være plads til 
dem, der ikke er som andre” 

Af Anne Krarup Nielsen

Hanne Bülow’s
BEGRAVELSESFORRETNING

97 32 13 44 • 97 31 38 00 

Ringkøbing - Hvide Sande
Deres lokale bedemand

Frejasvej 3 . 6950 Ringkøbing

Garanti for tryghed, rådgivning og service

Mette Strøm . Hanne Bülow . Sonja Andersen . Marianne Bülow

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
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

TØMRERFIRMAET
KLAUS NIELSEN
Høgevej 5 · Ringkøbing

9732 0643 . Mobil 5190 2843

Høgevej 5 · 6950 Ringkøbing · Mobil 5190 2843

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.

Lene

Signe

Lisbet

Fo
to

: S
id

se
l R

ei
tz

 K
ra

ru
p

www.rindumsu.dk 13



  

Ringkøbing Håndbold 

Vestjysk #sammehold tilføjede 
Camilla Fangel til holdkortet

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 altoverskyg-
gende ingrediens og til sidst til-
sat en nedrykning fra HTH li-
gaen

Allerede efter åbningskampen 
måtte brølstærke Nanna Hin-
nerfeldt udgå med en kors-
båndsskade  

Men med solidt arbejde og 
godt vestjysk sammenhold var 
hjælpen nær  

En onsdag i september tog be-
styrelsen i Ringkøbing Hånd-
bold 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 rutine-
rede Camilla Fangel til holdkor-
tet  

Allerede fredag var kontrakten 
med Camilla Fangel godkendt  
Træner Jesper Holmris er utro-
lig 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 mu-
ligt at tage til møde og for-
handle med Camilla Fangel 

torsdag aften  Vi er meget tak-
nemmelige for, at det er lykke-
des, og det viser, vat vi i Ring-
købing også kan stå sammen 
og handle, når der er behov, 
udtaler bestyrelsesmedlem 
Peter Byskov 

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

domme, B & V Kristensen, RAH 
Service, VVS Søren Jespersen, 
Vestjysk Bank, Mathiasen Byg, 
Meny Søndervig, Partner Revi-
sion, A.V. Vejgaard, Advokatfir-
maet Thorninger, Kok Sus-
gaard 

Player Partner for Camilla Fan-
gel er Skousen Ringkøbing  n

Af Jeannett V. Larsen
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Ringkøbing Håndbold 
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Op til denne sæson lykkedes 
det Ringkøbing Håndbold at få 
fat i en yderst spændende bag-
spiller, 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 Ringkø-
bing 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 bag-
spiller og var da også en af for-
udsætningerne for, at hun ville 
rive teltpløkkerne op i Sverige 
og tage hjem til Danmark  

Rikke Jensen var ellers overbe-
vist om, at hun på nuværende 
tidspunkt ikke skulle tilbage til 
Danmark, da hun var faldet rig-
tig godt til i det svenske  Dog 
begyndte tankerne om at påbe-
gynde uddannelse at trænge 
sig på, samt et tilbud fra Ring-
købing, som hun syntes var en 
enestående mulighed at forføl-
ge  “Jeg syntes, at det Ringkø-
bing kunne tilbyde, lød utrolig 
spændende, især målsætning-
en 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 klub-
ben besidder  

Rikke Jensen har desuden fået 
en fremstående rolle på 1  divi-
sions holdet i Ringkøbing 
Håndbold  Hun er en uundvær-

lig krumtap i forsvaret, hvor 
hun i høj grad påtager sig en 
lederrolle i midterforsvaret, 
men i særdeleshed også i an-
grebet, 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 ind-
set, 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 Ringkø-
bing Håndbold  

Udover at træne hårdt og bril-
lere på håndboldbanen, får 
Rikke også tiden til at gå hos 
Finn Juhl, også kaldet One Col-
lection, hvor hun arbejder 10-
15 timer om ugen  Klubben har 
hjulpet hende med at finde job-
bet, såvel som de også har 
hjulpet John med sit elektriker-
job hos Jens Byskov, hvor han 
arbejder fra 7 til 16  John, som 
bekendt er svensk, lærer heri-
gennem stille og roligt at tale 
dansk og er rigtig glad for job-
bet  Desuden spiller han fod-

bold i Rindum SU, som netop er 
rykket op i serie 5  Selvom han 
er ny på holdet og ikke taler fly-
dende dansk endnu, har hold-
kammeraterne været gode til 
at tage imod ham og det har 
været en god mulighed for so-
cialt samvær i en, for ham, 
fuldstændig ny by  

Både John og Rikke er meget 
glade for at være bosat i Ring-
købing og holder allerede me-
get 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 læ-
ben  

Parret er utrolig glade for nu at 
være tæt på Rikkes familie, 
som bor i Herning, men de har 
begge stadig relationer til Sve-
rige 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 Ring-
købing indtil videre  n

Hårdtskydende venstre back
forlod Sverige til fordel for Ringkøbing Håndbold

Af Nanna Hinnerfeldt
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Ringkøbing Håndbold 

Ringkøbing Håndbold fik en 
unik mulighed, da vi blev invite-
ret til en international turnering i 
Sydkorea  Det meste af ophold-
et og rejsen var betalt af de 
gæstfrie værter fra Busan  Så vi 
tog på en lang rejse til den an-
den side af jorden, hvor der 
skulle spilles kampe mod An-
golas landshold, Australiens 
landshold, Bistrata ( Rumæni-
en) Zvenigorod ( Rusland ) Og 
de sydkoreanske mestre fra 
Busan 

Målet med turen til Busan var i 
høj grad at ryste et fuldkom-
men nyt hold sammen  Med få 
tilbageblevne fra sidste sæson 
var mange af spillerne nye be-
kendtskaber for hinanden og 
især det sociale var i højsædet 
forud for turen  Udover fokus 
på et tæt sammenhold bragte 
turen desuden yderst kompe-
tent modstand blandt andet i 
form af det angolanske lands-
hold, samt et lokalt ligahold fra 
Sydkorea, hvor hurtige fødder 
og mangeårige landsholdspil-
lere prægede holdet  

Over 10 dage bragte turnering-
en holdet tættere sammen 
spillemæssigt, såvel som so-
cialt  Dette førte blandt andet 

til et imponerende og overra-
skende resultat mod det fysisk 
stærke hold fra Angola, hvor 
damerne præsterede et uaf-
gjort resultat mod de afrikan-
ske mestre  Angola havde fy-
sisk overmatchet de andre 
hold i turneringen og kom ube-
sejrede til kampen, men gen-
nem en umanerlig flot holdind-
sats, samt en stærk mål- 
mandspræstation af Mateja 
Serafimova, lykkedes det da-
merne 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 Simon-
sen, 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 arrange-
ment afrundet med en afskeds-
ceremoni samt middag med 
alle de deltagende hold, trænere 
og arrangørerne bag  Dette re-

sulterede i en begivenhedsrig 
aften, hvor alle holdene sørgede 
for at de fremmødte blev under-
holdt med en dans, der skulle 
være kendetegnet for hvert en-
kelt land, de repræsenterede  

Damerne vendte derefter næ-
serne hjem mod det noget kol-
dere Danmark og skulle hurtigt 
fokusere på Naturens Rige Cup 
samt den forestående sæson-
start i 1  division    n
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Af Nanna Hinnerfeldt

Ringkøbing Håndbold i Sydkorea

Fællesfoto efter den uafgjorte kamp mod Angola’s landshold.

Holdet på sightseeing i Busan. 
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Ringkøbing Håndbold 

Mandag den 14  oktober bød på 
en noget anderledes træning 
for Ringkøbing Håndbolds da-
mer, 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 se-
niordamerne, så de blev lovet 
en træning senere på året  
Træningen fandt sted mandag 
i børnenes efterårsferie og var 
en yderst vellykket affære  Bør-
nene mødte talrigt op og sad 
forventningsfuldt og lyttede til 
hvad dagens træning ville in-
debære  Det udmøntede sig i 
en masse leg, konkurrencer og 
store grin  

Seniordamerne deltog på lige 
fod med børnene og på trods 

af store aldersforskelle nød alle 
at spille en masse håndbold og 
dyste i forskellige håndboldba-
serede 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 hinan-
den, 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 børne-
ne, så de kunne få et indblik i, 
hvordan livet som håndbold-
spiller er  

Træningen sluttede på bedste 

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

Endelig fik håndboldskolen 
træning med Ringkøbing 
Håndbold ...

Af Nanna Hinnerfeldt

Håndboldskolens hilsen til holdet i Sydkorea.
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GYMNASTIK

Stor tak til henholdsvis  
VK Beton og  

Ringkøbing Landbobank

Ny springmåtte

Hvide Sande Søndervig Ringkøbing

3 butikker - en pris

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

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

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

OMRÅDETS MEST SÆLGENDE

Hvide Sande Søndervig Ringkøbing

3 butikker - en pris

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

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

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

OMRÅDETS MEST SÆLGENDE

Ringkøbing
Torvegade 8

6950 Ringkøbing

Tlf. 97 32 16 22

695@edc.dk

www.edc.dk

Ringkøbing

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

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

var nødt til at kassere den  Hel-
digvis var vores trofaste og 
uundværlige sponsorer klar 

med en økonomisk håndsræk-
ning, der gjorde det muligt at 
finansere en ny springmåtte. n 
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Af Gitte Kolby

Få et billigt og 
fl eksibelt lån 
til din bolig

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

Nygade 22
Ringkøbing 
Tlf. 89 89 32 30

Boligejernes bank

Succes 
skaber vi 
sammen ...

Revision. Skat. Rådgivning.

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

•
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Livets gang i håndboldafdelingen
– trænerne
I efterfølgeren til artiklen i sid-
ste udgave af Foreningsmaga-
sinet, tager vi denne gang ud-
gangspunkt 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  Træ-
nerkabalen skal gå op i en høje-
re 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 træ-
nere, 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 hånd-
boldekspert eller tidligere spil-
ler for at være håndboldtræ-
ner? Nej slet ikke  Vi har også 
trænere, der hjælper til, som 
ikke har den store erfaring  Der 
er rigtig mange opgaver om-
kring et håndboldhold  Ud over 
udviklingen af spillerne er der 
en masse planlægning  Der 
skal arrangeres kørsel til kam-
pe, laves holdkort, sendes in-
formation 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 dag-
lige  Mange ung-trænere fort-
sætter i mange år, og i takt 
med erfaring kan de også få 
ansvaret for deres eget hold på 
et tidspunkt  Det er helt fanta-
stisk at følge disse unge men-
nesker, se dem bruge deres fri-
tid på at hjælpe andre med den 
sport, de selv er så glade for 

Igennem sæsonen er det træ-
nerne selv, der står for al træ-
ning  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 træ-
nerkurser til rådighed for alle 
trænerne  Kurser, der skal 
hjælpe til at trænerne også ud-
vikler sig og samtidig synes, 

det er sjovt at træne  For når 
det handler om frivilligt arbej-
de, 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 bib-
liotek med øvelser  Denne inve-
stering 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 fri-
villige trænere, vi har i klubben, 
der uge efter uge bruger deres 
fritid på vores store fælles inte-
resse, nemlig håndbold og gla-
de medlemmer i Rindum 
SU-Håndbold  n

Af Casper Henriksen
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HÅNDBOLD

Frivillighed kommer i 
forskellige trøjer

Dommere er ofte en overset, 
og i lige så høj grad, en ud-
skældt gruppe, når vi taler fri-
villighed i håndbold  Vi har ta-
get 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  

Hvorfor vil du gerne være 
håndbolddommer?

“Jeg valgte at blive dommer, da 
jeg rigtig gerne vil hjælpe, hvor 
jeg kan, og det var som dom-
mer, jeg mærkede, at der var 
brug for en hjælpende hånd. 
Jeg har altid syntes, at det vir-
kede som en fed ting at være 
dommer, så selvfølgelig skulle 
jeg også prøve det. Jeg vil ger-
ne være med til at udvikle 
dommerne og ikke mindst sy-
net 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 samar-
bejde, fairness og en god ople-
velse både spillere og domme-
re imellem.”

Hvad har du fået ud af at blive 
håndbolddommer?

“Det giver mig utrolig meget til-
bage at være håndbold-
dommer. Man ser tinge-
ne på en anden måde, 
når man både har stået 
som spiller og som dom-
mer. Det har samtidig givet 
mig meget mentalt. Man skal 

hele tiden kunne holde hovedet 
koldt, og være klar til at hånd-
tere uventede situationer. Det 
har givet mig et andet syn på 
spillet.”

Afslutningsvis slutter Celina af: 
“Jeg håber jeg kan gøre en po-
sitiv forskel, og jeg vil derfor 
også opfordre andre til at blive 
håndbolddommere.”

Hvis springet til at blive hånd-
bolddommer kan virke lidt for 
stort, så har vi også en anden 
mulighed i håndboldafdeling-
en, hvor man kan prøve kræf-
ter med dommerhvervet  Når 
der spilles håndbold for U8-
U11 har vi det, der hedder en 
vejleder på banen  Vejlederens 
opgave er at dømme og vejle-
de spillerne  Man skal absolut 

ikke være uddannet dommer 
for at blive vejleder, men det er 
klart, at en forståelse af regler-
ne i håndbold hjælper på det 
hele  Kunne det have din inte-
resse, så hold dig ikke tilbage 
med at tage kontakt til hånd-
boldafdelingen, så hjælper vi 
dig gerne videre her fra  n

Af Casper Henriksen

20 www.rindumsu.dkwww.rindumsu.dk



Engagement og kvalitet…

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

DER TAGES FORBEHOLD FOR FARVER
UDFRA PAPIRPRINT

TEGNINGEN ER IKKE MÅLFAST
Birkmosevej 5 - 6950  Ringkøbing

Tlf 96 74 00 50 - Fax 96 74 00 55

Kunde: B&V Kristensen

Konsulent: Mona Esager

Email: me@ringkobing-skilte.dk

Dato: 19-08-2016

Fil: Ringkøbing Håndbold

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

Store nok til at løfte alle typer opgaver. 
Små nok til at have lokal forståelse og 
altid være tæt på dig og din forretning.

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

Hos Partner Revision 
er din virksomhed i 
centrum

RYEVAD & HENRIKSEN A/S

VVS, BLIK & VENTILATION
Herningvej 76 · DK-6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 0985 

www.ryevad-henriksen.dk

AlgAde 12 - Ringkøbing
tlf.  6226 5555

Har du fødderne,
har vi skoene...

www.skoringen.dk

Torvegade 1B | 6950 Ringkøbing | Tlf. 9732 1390

NYGADE 20 .  6950 RINGKØBING

Tømrer og bygningssnedker
Total- og hovedentrepriser
Industrilakering og
overfladebehandling

97 32 11 11
51 50 75 50

Gert S. Andersen /A S

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

www.gertsandersen.dk

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

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen

97 32 11 11
51 50 75 50

Gert S. Andersen A/S
Birkmosevej 17

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

Algade 22 - 6950 Ringkøbing - post@elektronikhuset.dk

Tlf: 7044 4470
Vi servicerer hele VestjyllandVi servicerer hele Vestjylland

Tlf: 7044 4470
Algade 22 - 6950 Ringkøbing - post@elektronikhuset.dk

Ringkøbing   
Algade 14 

Tlf.  9632 5068

Bestil synstest på  
louisnielsen.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate BoligCenter Vestjylland

Torvegade 5E
6950 Ringkøbing 

 6950@estate.dk

 9732 3022
Badevej 13, Søndervig
6950 Ringkøbing   
(Boligudstilling)

Metheasvej 6 
6960 Hvide Sande 

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate BoligCenter Vestjylland

Torvegade 5E
6950 Ringkøbing 

 6950@estate.dk

 9732 3022
Badevej 13, Søndervig
6950 Ringkøbing   
(Boligudstilling)

Metheasvej 6 
6960 Hvide Sande 

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate BoligCenter Vestjylland

Torvegade 5E
6950 Ringkøbing 

 6950@estate.dk

 9732 3022
Badevej 13, Søndervig
6950 Ringkøbing   
(Boligudstilling)

Metheasvej 6 
6960 Hvide Sande 

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate BoligCenter Vestjylland

Torvegade 5E
6950 Ringkøbing 

 6950@estate.dk

 9732 3022
Badevej 13, Søndervig
6950 Ringkøbing   
(Boligudstilling)

Metheasvej 6 
6960 Hvide Sande 

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate BoligCenter Vestjylland

Torvegade 5E
6950 Ringkøbing 

 6950@estate.dk

 9732 3022
Badevej 13, Søndervig
6950 Ringkøbing   
(Boligudstilling)

Metheasvej 6 
6960 Hvide Sande 

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate BoligCenter Vestjylland

Torvegade 5E
6950 Ringkøbing 

 6950@estate.dk

 9732 3022
Badevej 13, Søndervig
6950 Ringkøbing   
(Boligudstilling)

Metheasvej 6 
6960 Hvide Sande 

Ring 9732 3022 og få en  
GRATIS SALGSVURDERING

Støt vores sponsorer  
– de støtter os
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HÅNDBOLD

Rindum SU - Håndbold ind-
samler endnu engang juletræer 
til fordel for klubbens ungdoms- 
afdeling:

Lørdag den 4. januar 2020

En stor håndfuld forældre og 
spillere fra klubben kommer 
igen ud og samler de brugte ju-
letræer 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 af-
henter det i løbet af formidda-
gen  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 vo-
res ungdomsafdeling  

På forhånd tak for hjælpen 
med ønsket om en Glædelig 
Jul og Godt Nytår  n

Rindum SU-Håndbold

Af Casper Henriksen
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Juletræsindsamling 
– båret af frivillige 

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

Nybolig
Ringkøbing
Enghavevej 18 · 6950 Ringkøbing
6950@nybolig.dk · nybolig.dk
Tlf. 97324344
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Skal man være 
verdens om spænd-
ende for at få 
rådgivning i 
verdensklasse?
Uanset hvor stor din virksom-
hed er, bliver den påvirket af 
globale forandringer. Faktisk  
er mindre virksomheder 
tit mere følsomme overfor 
 forandring end store.

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

Mød os på ey.com/dk
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Lone H. Lauritzen
Nygade 31 97 32 46 66
Bestil tid på www.salon-saksen.com

Salon SaksenSalon Saksen

Udlejning af boliger/erhverv       www.greenejendomme.dk

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

Skaadsmosevej 14 · 6950 Ringkøbing · T 9732 1866

Algade 10 · Ringkøbing · tlf. 9732 0408

Arkitekter M.A.A.

Thomas Olsen · Mads B. Christiansen
Vester Strandsbjerg 4a
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 2100 · www.nbtegnestuen.dknb tegnestuen aps

Støt vores sponsorer  
– de støtter os

HØVDINGESTOL 1949

AF FINN JUHL

finnjuhl.dk
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STØTTEFORENINGEN
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Rindum SU-Støtteforening er en selvstændig forening, hvis formål er, ved igangsætning 
af indtægtsgivende aktiviteter, at støtte børne- og ungdomsarbejdet i Rindum SU�

Støt børne- og ungdomsarbejdet i Rindum SU – 
med din frivillige arbejdskraft

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, rekvi-
sitter og kurser til trænere og 
ledere  Det gør det billigere for 
børn og unge at deltage i for-
eningens aktiviteter  

I december måned hvert år ud-
deler vi alle de indtjente penge 
til børne- og ungdomsarbejdet i 
Rindum SU 

Vi beder normalt om hjælp til 
arrangementer af ca  4-5 ti-
mers varighed  Arrangemen-
terne er typisk servering i RO-
FI-Centret ved såvel store som 

mindre fester/generalforsam-
linger  Det er ikke nødvendigt, 
at du har prøvet at servere før  
Vi er også til stede og hjælper 
til Rock i Ringkøbing i juli må-
ned 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 ju-
lekoncerten med Stig Rossen 
og Jasmin Gabay  

I marts 2020 har vi servering til 
Landbobankens generalfor-
samling. Vi skal her finde ca. 
160 hjælpere, så det er den 
største opgave, vi har hvert år  
Derudover kan der komme eks-

tra arrangementer, så det er 
derfor altid en god idé at følge 
med i Støtteforeningens aktivi-
tetskalender 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 kon-
takte 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 be-
styrelsen  Mon du har lyst til at 
give et nap med? Du kan også 
blot melde dig til at finde hjæl-
pere uden at deltage i selve be-
styrelsesarbejdet 

Kontakt hurtigst muligt forman-
den 

Vi glæder os til at høre fra dig/
Jer  n

Af Marianne Køpke

Køb el hos goenergi og 
støt lokale initiativer

www.go-energi.dk

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.

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

TAK TIL  TUMLEDAGSSPONSORERNE

TUMLEDAG

Rindum SU 
Støtteforening

Tumledag 26. oktober 2019

Tumledag 26. oktober
Klokken 10 00 blev dørene til 
Green Sports Arena åbnet og 
køen udenfor satte sig i be-
vægelse  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 hal-
len blev hurtigt fyldt af glade 
larmende børn i farvestrålende 
t-shirts 

Forud for dette havde både 
voksne og børn i tumledagsud-
valget, været tidligt oppe for at 

smøre over 300 rundstykker og 
lave kaffe  Der blev også hentet 
redskaber fra både gymnasiet, 
Ringkøbing skole og en hoppe-
borg fra Landbobanken 

I år var vi lidt vovede og prøve-
de en ny opstilling i hallen  Vi 
syntes selv, at det lykkedes at 
få lavet hallen sjov og udfor-
drende med airtracks, balance-
bomme, luftmadrasser, forhin-
dringsbaner, fodboldbane og 
hoppeborge 

Også denne gang stillede flinke 
og hjælpsomme elever fra 
Ringkøbing Skole op for at 
hjælpe til ved de forskellige ak-
tiviteter 

Klokken 11 30 blev Tumledag 
annonceret for afsluttet, hvor-
efter Green Sports Arena lang-
somt tømtes for en masse gla-
de 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 

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 – Tumle-
dag”  Så er du sikker på at få en 
reminder, næste gang vi afhol-
der Tumledag 

Tumledagsudvalget vil gerne 
sige tak til alle sponsorer, hjæl-
pere, 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

Af Dan Overgaard
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Naeste tumledag se  
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 Nytårskon-
cert i Ringkøbing lørdag den 11  januar 2020 kl  15 00  Nytårskon-
certen afholdes for 28  gang i træk af Rindum SU og Musikskolen 

Ringkøbing-Skjern, i Green Sports Arena, ROFI- 
Centret  

På scenen kan I opleve Orkester Midt-
Vest under ledelse af Ole Faur-schou, 

solist Susanne Elmark og konferen-
cier Adam Simonsen  

I kan læse mere om orkestret, dirigenten og de to solister på Rin-
dum SU’s hjemmeside www rindum dk  Der er lagt op til en stor-
slået musikoplevelse i det vestjyske 

Traditionen tro vil frivillige fra Rindum SU servere champagne og 
kransekage i pausen – overskuddet for salget heraf går ubeskå-
ret til børne- og ungdomsarbejdet i Rindum SU  

Vi glæder os til at se Jer til en god start på det nye år! n

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 arran-
geret af fire seje kvinder. Tove 
Hjerrild Andersen, Sidsel Kra-
rup, 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 arrangø-
rer  Nytårskoncerten er frivilligt 
arrangeret og er et samarbejde 
mellem Rindum SU og Musik-
skolen Ringkøbing-Skjern  Der 
skal hænges plakater op, an-
noncer skal til korrektur, der 
skal købes pynt til salen og me-
get mere skal være klar til den 
11  januar 

Tove Hjerrild Andersen arbejder 
på Musikskolen Ringkøbing- 
Skjern og har siden 2007 været 

med omkring Nytårskoncerten 
i Ringkøbing  Hun er den erfa-
ring, de tre efterhånden ikke 
længere så ‘grønne’ fra Rindum 
SU; Anna Esager, Lise Peder-
sen og Sidsel Krarup vender 
blikkene og spørgsmålene 
mod, når de mangeartede op-
gaver skal løses  

De tre RSU’ere er vant til for-
eningsarbejde og synes det er 
sjovt at være med i en lidt an-
derledes form for frivilligt arbej-
de, der kun løber af stablen én 
gang om året 

Ud over de fire seje kvinder er 
der en masse frivillige, der hvert 
år hjælper til med at pynte sa-
len op, vise publikum på plads 
og sælge kransekage og 
champagne  De glæder sig alle 
sammen til at byde de glade 
nytårsgæster velkommen lør-
dag den 11  januar kl  15 00  n

Af Anne Krarup Nielsen
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DU KAN STADIG KØBE BILLETTER VIA TICKETMASTER�
Find link på www�rindumsu�dk/nytårskoncerten
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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.

Susanne 
Fjederholt
7624 9226

Henning
Kærgaard
7624 9225

Nicolaj
Tanderup
7624 9349

Jette K. 
Mikkelsen
7624 9462

Allan Chr. 
Pedersen
7624 9458

Bente
Rindom
7624 9397

Tove 
Biltoft
7624 9228

Anna-Marie
Jørgensen
7624 9467

Dina
Højbjerg
7624 9266

Kasper M. 
Høy
7624 9203

Anders V.
Larsen
7624 9215

Betina
Mathiasen
7624 9217

Steen Kirk
Jensen
7624 9463

Marianne
Thomsen
7624 9262

Jacob 
Fogh Hansen
7624 9468

Vibeke
Haubjerg
7624 9210

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

Din lokale bank bakker dig op

Ringkøbing
Tlf. 9732 1166  /  landbobanken.dk


