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FORMANDENS HJØRNE

Af Torben Nielsen
2020 skulle være et helt almindeligt år med begivenheder,
store som små, både globalt
såvel som lokalt. Den daglige
trummerum ville formodentligt
have taget sin magt, som den
oftest plejer, og tiden ville have
passeret forbi og inden vi havde set os om, ville året være
gået.

Men 2020 blev det år, hvor det
skulle blive ret meget op ad
bakke at lede verden, lede et
land, drive en virksomhed, leve
en hverdag … og deltage i et fritids- og kulturliv. Det blev også
et år, hvor alle, tvunget af omstændighederne, måtte tænke
ud af boksen for at kunne navigere i restriktionernes skilteskov. Det kan godt være sundt
nok – og nogle gange giver det
spændende resultater, mens
det andre gange skaber forvirring og frustrationer.
Jeg er glad for at rigtig mange
medlemmer på trods af pandemien alligevel har valgt at
deltage i foreningens aktiviteter. Jeg er opmærksom på, at
det kræver stor tillid til os at
møde frem til vores aktiviteter

og jeg ved, at der i mange hjem
er blevet drøftet, om det nu var
sikkert at sende børnene afsted til idræt. Langt hen ad vejen har dette år “i vores verden”
drejet sig om tryghed.
Jeg er virkelig stolt af alle vores
frivillige, der hver dag er med til
at holde vores foreningsliv i
gang. Jeg ved, at det til tider
har været bekymrende i forhold til smitterisikoen, og det
har været omstændigt gentagne gange at skulle forholde sig
til nye restriktioner. Det har
været tidskrævende at skulle
tage stilling til nye udfordringer,
så som forsamlingsforbud og
praktiske ting som f.eks. rengøring, afspritning m.m.

På trods af alle udfordringerne,
så håber jeg, at I vil blive ved
med at hjælpe til og bakke op
om vores foreningsliv, så det
stadig er her, når vi engang
kommer ud på den anden side
af pandemien. For jeg tror på,
at alt nok skal blive godt igen.
Til sidst vil jeg på foreningens
vegne gerne takke alle medlemmer og ikke mindst forældre, trænere og øvrige frivillige
for jeres opbakning i 2020. For
uden jer ville Rindum SU ikke
være her.
Jeg håber, at I alle får en rigtig
god Jul og godt Nytår.
n
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Badminton
Af Ove H. Christensen
Så svinger vi igen ketcherne i
Rindum SU - Badminton efter
en afbrudt sæson i foråret pga.
corona.

I flere år har vi været presset
på trænersiden og da vi ikke
har råd til en professionel træner, er det et must, at forældre
eller andre frivillige deltager
aktivt som trænere. Det har jeg
opfordret til mange gange og i
år fik vi udvidet trænerstaben,
så vi nu er et trænerteam på i
alt otte, bestående af forældre,
ungdomsspillere og andre frivillige. Det betyder, at vi nu altid
er to trænere til stede ved hver
træning, hvilket er til stor gavn
for både spillere og trænere.
Jeg har også opfordret vores
trænere til at deltage i DGI’s
trænerkurser, og i år prøvede vi

6

at afholde et trænerkursus i
vores egen klub, med en instruktør fra DGI og klubtræner i
Hadsund, Flemming Kjær. Han
er også badmintonkonsulent i
DGI Vestjylland, så han kunne
svare på de spørgsmål, vi havde og guide os i bl.a. hvordan
man får lavet en sæsonplan.
Udover det, lærte vi en masse
slag, benarbejde, småspil osv.
Vi havde en kanon badminton
dag, hvor vi startede med fælles morgenmad og derefter
øvede vi både praksis og teori,
og gik hjem med en masse input.
I år deltager vi kun med ét U13
hold i holdturneringen og vi er
med i gruppen op til 3.800
point.

Det er vigtigt, at så mange som
mulige af vores spillere kommer ud og spiller stævner
rundt omkring i vores region.
Det plejer at “smitte” positivt af
på kammerater og andre spillere i klubben og dermed fællesskabet.

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Alt afhængigt af corona situationen, vil vi afholde både juleog sæsonafslutning som normalt, men hvis situationen ikke
forbedres, kan vi ikke foretage
os andet end at træne og spille
kampe og stævner, så med det
forbehold, fortsætter vi sæsonen stille og roligt.

Vi er en badmintonklub for alle,
og det er helt ok bare at møde
op og følge træningen hver
uge. Sæsonen løber fra september til og med marts.
Har du lyst til at prøve, er det
gratis de første par gange og
hvis det er noget, du gerne vil
fortsætte med, selvom sæsonen er startet, finder vi et kontingent, der er tilpasset alt efter
tidspunktet for opstart.

www.rindumsu.dk

En stor tak til vores sponsorer:
vestjyskBANK
Partner Revision
Mathiasen Byg
– uden dem ville det være
svært at få badmintonafdelingen til at løbe rundt ! 
n

BORDTENNIS

Bat 60+ er blevet
en kæmpe succes!
I starten af september afholdt Bat 60+ Åbent hus i Vesterhavshallen og det viste sig at være en
succes. Holdet har mere end fordoblet antallet af medlemmer.

Af Anne Krarup Nielsen
Der har vist sig at være en stor
interesse for bordtennis i aldersgruppen 60 og opefter.
I uge 37 deltog Rindum SU Bordtennis i DGI og Bordtennis
Danmarks landsdækkende
kampagne for Bat 60+ hold og
holdt Åbent hus for alle interesserede.

Ejgil Flindt

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Det har medført en medlemsfremgang fra 12 til 27 medlemmer. “Det viser sig, at der har
været et større behov for bordtennis for vores aldersgruppe
end vi havde forestillet os – og
det er virkelig skønt!” fortæller
en af holdets ledere Ejgil Flindt.

Børge

Sundt for de små grå

Bordtennis er de seneste år blevet fremhævet som en sport,
der har gavnlige effekter på ældre, da det både er en skånsom

måde at træne fysisk på og
samtidig er godt for at holde de
små grå i gang.

Plads til alle

På Bat 60+ holdet er der plads

til alle uanset niveau, og der er
også en stor spredning aldersmæssigt lige fra 60 til over 80
år. “Vi har det sjovt, og der er
stor fokus på det sociale! Der er
stor forskel på, hvad de enkelte

www.rindumsu.dk

spillere kan, men vi spiller på
kryds og tværs med hinanden,”
fortæller Ejgil Flindt.
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Har du også lyst til
at være med til
Bat 60+?
Så kom forbi og vær
med i Vesterhavshallen hver mandag fra

Foto: Sidsel Reitz Krarup

kl. 9.00 til 11.30. n

HAR DU EN BATMAN
GEMT I MAVEN?

Vi træner hver mandag og torsdag kl. 18.00-19.30.
Vi håber, at vi ses!
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www.rindumsu.dk

Fotos: Colourbox.dk

Så kom og vær med! Hos Rindum SU - Bordtennis er der altid åbent for nye medlemmer.
Bordtennis er en sport med masser af fart og teknik. Hos Rindum SU Bordtennis er
der plads til alle – uanset om du er nybegynder eller rutineret. Bordtennis er en sport,
hvor du både får pulsen op og får trænet reaktions- og koordineringsevnen. Samtidig er
bordtennis en genial sport for børn og unge med særlige behov.

FODBOLD

Alle piger er fodboldpiger
I 32 graders varme så et nyt hold dagens lys i
Rindum SU – et fodboldhold kun for piger U5U6 (Årgang 2015 og 2016)
Af Maria Faurbye og Camilla Juulsgaard
Om baggrunden for at starte
holdet siger fodboldafdelings
formand, Mikkel Juulsgaard:
“Vi ser heldigvis altid piger, der
starter til fodbold i de små årgange, men desværre også at
de stopper igen, indenfor de
første par år. Det er ærgerligt,
da fodbold er for alle, og de udfordringer og det fællesskab
man kan få på et fodboldhold
er helt unikke. Vi vil gerne have
flere piger til både at starte, og

Hvem:
Alle piger i årgang 2015 og 2016.
Trænere:	Maria Grønberg Faurbye og
Camilla Juulsgaard.
Hjælpetrænere:	Marie Kleist og Lucia Grønberg
Faurbye.
Træning:	I Efterårssæsonen hver tirsdag kl.
17.00-17.45 og samme tidspunkt
til foråret.
	I vintersæsonen træner pigerne
og drengene sammen hver
onsdag kl. 17.00-17.45 i ROFIs hal 2.
til at fortsætte med fodbolden.
Derfor er vi meget glade for at
Maria og Camilla har taget udfordringen op, og endnu gladere for, at så mange piger spiller

med. Jo flere der spiller, jo flere
er en del af fællesskabet. Pigerne har andre piger at snakke fodbold med i børnehaven,
og der er flere at støtte sig op

Foto: Sidsel Reitz Krarup

Før sommerferien blev to mødre – og erfarne fodboldspillere
– spurgt, om de havde lyst til at
være trænere for et rent pigehold på årgang 2015 og 2016.
Det ville de heldigvis rigtig gerne, bl.a. fordi de begge selv har
piger, som har spillet fodbold
sammen med drengene, men
som også ind i mellem har været tæt på at give op, fordi drengene lige har været lidt dygtigere og lidt fysisk foran.

U5-U6 Piger

U5 og U6 Piger i efteråret 2020.

Autohjørnet

Kilde: Danmarks Statistik

Birkmosevej 2 · 6950 Ringkøbing · Tlf: 97 32 14 35
Email: timmy@tauto.dk · www.tauto.dk

www.rindumsu.dk
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Trænerne var derfor ret
spændte, da vi tirsdag den 11.
august mødte op til den allerførste træning for det nye hold.
Fem spillere dukkede op – og
træningen gik bare derud af
med glade, friske piger, som
gav den gas. Til denne træning
havde klubben samtidig besøg
af DBU Jylland, som havde
hørt om initiativet om et rent
pigehold, og derfor gerne ville
lave en reportage fra Rindum
SU, med fokus på, hvordan
man får flere piger til at gå til
fodbold. Om det var det gode
vejr, træningen eller indslaget
skal vi ikke kunne sige, men til
den efterfølgende træning
mødte ti piger op, og de har alle
holdt ved siden og var med
hele vejen til sæsonafslutning.
Til at hjælpe med træningen og
til at fungere som rollemodeller
har holdet haft god hjælp af to
ældre spillere, fra RIF-RSU
holdfællesskabet på U10-U12
årgangen; Marie Kleist og Lucia
Grønberg Faurbye. Pigerne har

Salon

i den grad set op til de to ældre
spillere og bl.a. har holdet haft
en fast træningsaktivitet, som
gik ud på, hvor mange mål pigerne kunne score på de to
hjælpetrænere tilsammen. En
aktivitet pigerne er gået op i
med liv og sjæl. Der er blevet
scoret mange mål – og mindst
lige så vigtigt – jublet rigtig
meget over de scorede mål!
Sidste træning i denne sæson
var tirsdag før efterårsferien,
hvor der blev sluttet af med
masser af hygge og boldleg og
måske vigtigst: Vi skulle spille
kamp! Et udvalgt hold fra RIF
(bestående af vores to hjælpetrænere, en far og en storebror
– alle i RIF-trøjer) havde sagt ja
til at spille mod os. Det foregik
naturligvis på helt traditionel
vis med at hilse på hinanden
før kampen og bagefter sige
pænt tak for kampen – dog
med et lille corona sikkert
twist. Det blev til en overlegen
sejr til pigerne på 4-1! Efterfølgende var der pølsehorn, juice
og slik til fælles hygge.
“Det har været en absolut fornøjelse at træne pigerne og se,
at de har udviklet sig teknisk,
men også mentalt. Der er blevet trænet mange skud – nog-

Foto: Privatfoto

ad, når det også kan være
svært ind i mellem. Til foråret
håber jeg, at endnu flere piger
vil komme og spille hos os og
opleve glæden ved at spille
fodbold.”

Pigerne vandt overlegent med 4-1 over “RIF” til sæsonafslutningen.

le har også trænet videre
hjemme i haven – men også
mange situationer, hvor pigerne har øvet sig på at være en
del af et hold. Og holdfølelsen
har vi bestemt set udvikle sig.
Vi har set pigerne øve sig, hygge sig og hjælpe hinanden med
nogle af de ting, der kan være
svære, når man er en del af et
hold. Vi fornemmer, at de har
været glade for den ro, der har
været til at udvikle sig fra lige
præcis dér, hvor de har været.
Noget som ind i mellem godt
kan være lidt svært, når man
også spiller sammen med
drengene,” fortæller Camilla.

Hen over vinteren spiller U5-U6
pigerne indendørs fodbold hver
onsdag kl. 17.00-17.45. For at
udnytte den store hal træner
drenge og piger sammen. Trænerne fra udendørs sæsonen
er de samme, så der er mulighed for at træne under de samme trygge rammer.
Til foråret starter en ny sæson
med pigefodbold for de to årgange. Det bliver spændende
at se pigerne udvikle sig endnu
mere i et fællesskab om en
fantastisk holdsport, som er
skøn at dele med sine veninder.

n
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Holdfællesskab
To nye holdfællesskaber er kommet godt fra land
Af Søren Mortensen og Mikkel Juulsgaard

To af disse holdfællesskaber
blev skudt i gang i foråret 2020,
men som mange andre ting løb
fodbolden og holdfællesskaberne ind i det forsømte corona forår. Det, der skulle have
været et spændende forår med
fælles træning, kampe og sociale aktiviteter, blev desværre
lukket ned stort set inden det
nåede at komme i gang. Heldigvis fik idrætslivet, herunder
fodbolden, lov til at starte op

igen, så inden forårssæsonen
kunne rundes af, blev der alligevel mulighed for lidt fælles
aktiviteter inden sommerferien.

Trænere: Søren Mortensen, Arne Vedsted, Jens
Præstegaard.
Spillede i efteråret 2020 Liga 2 og Liga 4.
Overgår fra 8- til 11-mandsfodbold i vinterhalvåret.
Har to 11-mands hold tilmeldt DBU’s vinterturnering for U13 hold.

Efter sommerferien kunne
klubberne så stille op med to
holdfællesskaber. Ét for U13
Drenge, og et for U10-U12 Piger. Spillerne kommer fra hele
byen, nogle endda fra Hee,
Tim, Velling eller Skjern, og holdene træner delvist på Rindum
Stadion og Alkjær Stadion, for
at gøre omstillingen så let som
mulig for spillerne. Samtidig er
der fundet en fælles spillertrøje, som skiller sig ud fra klubbernes normale trøjer, for at
gøre det synligt for alle at holdene er fælles.

gen til fodbolden. Fra trænerstabe og forældregrupper har
der været stor fokus på at sikre
integrationen af de to hold.

Når trupper fra to forskellige
klubber laver et fællesskab, vil
der altid være forskelle i tilgan-

Corona situationen har besværliggjort de helt store sociale aktiviteter som f.eks.

U10-12 Piger
Trænere: : Brian Madsen, Malene Kleist.
Spillede i efteråret 2020 i både U11 og U12 rækken.
Spiller både indendørs fodbold og udendørs
fodbold på kunstgræs i løbet af vinteren.
camps, men udfordringen er
alligevel blevet taget op, og der
er lagt et stort arbejde i at få
holdfællesskaberne til at lykkes med at smelte to klubbers
trupper sammen i en. Heldigvis
har spillerne fra start været
klar på et fællesskab, og dette

Foto: Sidsel Reitz Krarup

I august 2019 annoncerede
Rindum SU og Ringkøbing IF
en samarbejdsaftale med henblik på at give børne- og ungdomsfodbolden bedre rammer.
Aftalen formaliserede og
strukturerede fællestræninger,
som allerede foregik i en vis
udstrækning på tværs af klubberne, og lagde samtidig op til
mere formelle holdfællesskaber.

U13 Drenge

www.rindumsu.dk
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Foto: Sidsel Reitz Krarup

FODBOLD

er lykkedes både socialt og
spillemæssigt. Holdene har
været privilegerede med stor
forældreopbakning og engagement, hvilket bl.a. har givet udslag i fællesspisning for at
styrke sammenholdet.

I vintersæsonen er der i begge
trupper mulighed for at nye
spillere kan prøve at komme og
spille med. For drengene gælder det at årgangen i vinterpe-

Fotos: Privatfoto

Når der er over 20 spillere i en
spillertrup, vil der naturligt
være niveauforskel, og der er
således tilmeldt hold på flere
niveauer. På trods af disse forskelle er der god respekt mellem spillerne, som fungerer
godt socialt på tværs af truppernes hold.
rioden bevæger sig over til
11-mands fodbold. Har man
lyst til at prøve sig af her, er
man meget velkommen til at
prøve at komme og træne
med.

Måske er der nogle piger, der i
deres nuværende klub har været nødt til at spille sammen
med drengene, men som godt
kunne tænke sig at være en del
af et rent pigefællesskab – de

er meget velkomne til at prøve
at være med i holdfællesskabet.
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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GYMNASTIK

Fire seje piger giver glæden
ved gymnastik videre
Det er fedt at give glæde til gymnastikken videre. Det er de fire trænere Signe Valsgaard,
Anna Østergaard, Anna Hedegaard og Line Hagde helt enige om, og det skinner igennem hver
mandag, hvor de træner Rytme og Dans 2.-4. klasse
Af Anne Krarup Nielsen
De fire seje piger er ikke bare
trænere sammen, de går også
til gymnastik sammen og er
alle gode veninder. Sammen
har de skabt et hyggeligt hold,
hvor der bliver lagt vægt på, at
gymnasterne skal lære en
masse samtidig med at de har
det sjovt.

Signe Valsgaard: “Jeg
synes, at det er fedt at
hjælpe pigerne med at
blive bedre og lære dem
at elske gymnastikken
lige så meget som jeg
gør.”

svingserie behøver ikke altid
være til en stille kærlighedssang – der kan godt være
mere gang i den.

Anna Østergaard: “Det
er fedt med sammenholdet med pigerne, og at vi
har det så hyggeligt
sammen. Og så bliver
man så stolt, når man
står til opvisning og ser,
hvad vi har opnået sammen.”

Det er sjovest, når
trænerne selv er med

De fire trænere deler det tit op,
så der er to, der står for opvarmning, og de to andre er
ude blandt pigerne og deltager
og kan hjælpe dem at lave

Anna Lodbjerg Hedegaard: “Jeg kan rigtig
godt lide at være instruktør, fordi man kan give
læring videre til pigerne.
Jeg synes, at det er hyggeligt både at træne
dem, snakke med pigerne og høre deres historier.”

www.rindumsu.dk

øvelserne ordentligt. “Det er altid sjovest, når trænerne selv
er med, så vi er både med, når
vi leger, laver opvarmning og
øver serierne,” fortæller Anna
Østergaard. 
n

Line Strøm Hagde: “Jeg
synes, at vi har et mega
godt sammenhold på
tværs af de store og små
på holdet. Pigerne er
gode til at hjælpe hinanden og de har masser af
gåpåmod.”

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

“Vi har meget fokus på, at det
vi lærer pigerne nu, også er noget de kan bruge i fremtiden. Vi
går alle selv på Juniorholdet,
hvor vi tager mange øvelser
med og forenkler det,” fortæller
Signe Valsgaard. Dertil går de
fire trænere også op i at vise
pigerne, at man godt kan tænke gymnastik anderledes. En
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Ringkøbing Håndbold

En forlængelse af håndbold
karrieren…
Af Lars Buhl
Den 3. september 2014 fik Michelle debut for Ringkøbing Håndbold med en sejr i Nykøbing og det er indtil videre blevet til over
130 kampe kampe for Ringkøbing. Det var meningen hun skulle
stoppe efter sæsonen 19-20. Men med afslutningen på sæsonen,
uden mulighed for oprykning pga nedlukningen i marts, overvejede Michelle at tage en sæson mere.
Michelle siger “Det virkede meget underligt at skulle slutte sin
håndboldkarriere på grund af corona situationen. At gå hjem fra
en træning i marts og så aldrig komme tilbage igen. Det var næsten ikke til at bære. Der var mange tanker og ubesvarede
spørgsmål. Vi blev sendt hjem fra håndbold og den normale hverdag blev med ét meget unormal. Så da Jesper Holmris en dag
ringede og spurgte, om vi skulle mødes i Aarhus, kunne jeg godt
mærke, at hvis det var en snak om håndbold og evt. at tage en
sæson mere, så var lysten der absolut. Vi havde en god og lang
snak om alt muligt og selvfølgelig om håndbold og næste sæson.”

En stærk netværksgruppe, der hedder Players Lounge, som hurtig vil tage beslutninger, når mulighederne opstår.
Michelle tilføjer: “Jeg ved, der er sponsorer, som er trådt ekstra til
for at det kan lykkes, at jeg kunne være med et år mere, hvilket jeg
sætter ubeskrivelig meget pris på. Det betyder rigtig meget, at der
er samarbejdspartnere, der står SÅ godt sammen i en ellers vanskelig tid for mange virksomheder. Det er helt unik – TUSIND TAK!
Nu er vi kommet i gang og vi er kommet godt fra start, så jeg håber,
vi ender med en stor fest, når sæsonen er slut og jeg engang kan
se tilbage på, at jeg spillede længere tid, end jeg havde forventet.”n

Fotos: PalmePhoto

Der blev efterfølgende arbejdet i kulissen på at få enderne til at nå
sammen. Ringkøbing Håndbold har en gruppe af sponsorer, som
gerne vil bidrage med ekstra til muligheder, som ikke er planlagt.

Michelle Brandstrup præsentation maj 2014

Michelle Brandstrup i gennembrud i kampen mod Roskilde 23. feb. 2019
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Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk

Ringkøbing Håndbold

Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk
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Ringkøbing Håndbold

Ringkøbing på sportens landkort

– og sammenhængskraft
Af Lars Buhl
Da Mette og jeg for snart 25 år siden flyttede til Ringkøbing, tæt på
ROFI, gik der ikke lang tid før, man blev konfronteret med skellet
mellem Rindum og Ringkøbing. Det var lidt af en overraskelse at
flytte hertil og så opleve denne adskillelse, specielt da jeg kom fra
Korup, en by udenfor Odense, men med postnummer der sagde
Odense og jeg har altid sagt at jeg har boet i Odense, ligesom jeg
nu med stolthed siger, jeg bor i Ringkøbing.

Tænk hvis den adskillelse ikke havde været så vigtig for 15 år siden
og med de planer, der var lagt i støbeskeen for idrætsanlæg, svømmehal og mange andre spændende ting, som allerede dengang,
ville kunne have fået ordet sammenhængskraft til at blomstre. Det
skal hurtigt indskydes, at jeg på ingen måde er utilfreds med de faciliteter, der tilbydes til byens borgere, og vi er også i Ringkøbing
Håndbold utrolig glade for ROFI og Green Sports Arena. Der, hvor
jeg vil hen, er sammenhængskraften. De kræfter, som får ting til at
udvikle sig og sporten er et rigtig godt sted at få sammenhængskraften til at give værdi.
Jeg har spillet fodbold i Ølstrup og Ringkøbing, og jeg har spillet
håndbold i Skjern, Højmark og Ringkøbing og mærket det sammenhold, sporten giver. Alle fantastiske klubber med deres egne
værdier og kulturer og jeg har altid trådt ud af omklædningsrummet med et smil og fyldt med energi (bortset lige fra hvis man havde tabt en kamp). Mange af jer, der læser dette, har garanteret også
mærket den sammenhængskraft, der er på et hold, i omklædningsrummet og en klub. I mærker den garanteret også på jeres
arbejdsplads. De fællesskaber skal vi for alt i verden sørge for at
fastholde og specielt i denne mystiske tid, vi lever i nu. Den må ikke
gå tabt!
Sammenhængskraften ses også blandt de mange virksomheder,
som vælger at bidrage til de mange sportsklubber og foreninger i
kommunen. Det er fantastisk, at se så mange der bidrager til, at
klubberne kan eksistrere og holde gang i foreningslivet. TAK for det.
Den velvillighed har også været der fra kommunens politikere, og
alle de mange bidrag har bragt Ringkøbing på sportens danmarkskort. Vi har gennem det sidste årti været godt eksponeret i både
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Der er løbet meget vand igennem Vonå, siden vi flyttede hertil og
mange ting går mere og mere over til at hedde Ringkøbing og adskillelsen mellem Alkjær og Rindum, er vel ved kun at være for dem,
som har boet i 6950 i meget lang tid. Et af de bedste eksempler på
sammenlægningen, hvis man kan kalde det det, er vel at Ringkøbing Skole ligger i Rindum ...

fodbold og håndbold og også en del individuelle idrætsgrene. Det
må endelig ikke stoppe. Ringkøbing har brug for at være en attraktiv by at bo i, der skal være et velfungerende kulturliv og foreningsliv. Der skal være idoler og hverdagshelte, der skal være samtaleemner på arbejdspladserne og på gaden og hjemme i vænget, der
handler om at skabe stolthed for de ting, der sker i byen og det skaber sammenhængskraft.
I Ringkøbing Håndbold arbejder vi benhårdt på at komme i den
bedste række igen. Vi har prøvet at have over 100.000 tilskuere, der
sad og så livehåndbold direkte fra Green Sports Arena på TV2. Det
vil vi igen!
Vi er den største mulighed for at kunne komme til at brande Ringkøbing igennem sport og med live-tv og udsendelser fra Ringkøbing. Der er vist ingen tvivl om, at alle er bekendte med den betydning, det har haft for vores naboer i Skjern. Kendskabsgraden til
Skjern er at have en klub og et håndboldhold på aller øverste hylde.
Der skal ikke så meget til, at vi også kan få det i Ringkøbing ... Må
sammenhængskraften sejre!
n

Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk

Ringkøbing Håndbold
HOVEDSPONSOR

VISION PARTNER

GULD PARTNER

SØLV PARTNER

CITY PARTNER

B2B PARTNER

PLAYER PARTNER

Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk
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“Det er mega fedt at være
med i gymnastikudvalget!”
Udvalgsarbejde opfattes ofte som en “voksenopgave” eller en “forældreopgave”, men den
opfattelse vil Gymnastik i Ringkøbing gerne gøre op med. Det seneste år har de fået to nye
medlemmer, nemlig Mathilde Faurbye og Jeanette Handrup

Af Anne Krarup Nielsen
Udvalgsarbejde er meget mere
end papirarbejde og lange møder. Det er de to nye udvalgsmedlemmer helt enige om.
“Jeg tror, der er mange, der
tænker, at udvalgsarbejde er
noget kedeligt og tungt papirarbejde, men for os handler det
mere om, hvordan vi kan bidrage til at gøre gymnastikken i
Ringkøbing bedre og sjovere,”
fortæller Jeanette Handrup.
Begge piger er gået fra at være
aktive gymnaster, hjælpetræ-

nere til trænere og nu udvalgsmedlemmer. “Jeg blev spurgt
for et år siden, om jeg havde
lyst til at være med. Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at
prøve,” fortæller Mathilde Faurbye og fortsætter: “Jeg har
boet i Ringkøbing hele mit liv
og synes, at det er vigtigt at
bakke op om gymnastikken i
sit lokale område – ellers forsvinder det.”
Jeanette Handrup kom med i
udvalget for et par måneder siden og ser frem til at være med
til at få indflydelse og komme
med nye gode idéer.

Fedt at komme ud og
vejlede hold

Mathilde og Jeanette har bl.a.
til opgave at tage ud og vejlede
foreningens forskellige springog rytmehold. De er enige om,
at det er fedt at komme ud og
møde de forskellige hold og
give gode råd. “Det er mega
fedt og hyggeligt, og så har vi
et rigtig godt sammenhold i
udvalget,” fortæller Mathilde
Faurbye.

Vil gerne have flere unge
med
Spørger man formand for
Gymnastik i Ringkøbing, Lisbet

Jensen, så er der mange fordele ved at få flere unge ind i udvalgsarbejdet: “De unge kan bidrage med ny energi, har
fingeren på pulsen og har masser af nye idéer. Det vil vi rigtig
gerne have ind i vores udvalg.”
For hende er det vigtigt, at alle
aldersgrupper i Gymnastik i
Ringkøbing bliver repræsenteret i udvalgsarbejdet. “Vi vil
gerne have, at de unge føler, at
der også at plads til dem i udvalget, og at det ikke kun er en
forældreopgave,” fortæller Lisbet Jensen.
n

Foto: Sidsel Reitz Krarup

Jeanette og Mathilde
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Stor kompetence tilført
Rindum SU - Håndbold
Af Mona Graversgaard og Mona Thorup

Vi har haft et fortrinligt samarbejde med Nicolas i forbindelse med håndboldskole/-lejr og
allerede da Nicolas kom til
Ringkøbing, kunne vi tydeligt
mærke, hvordan han brænder
for klublivet.

Nicolas skal være en støtte og
sparringspartner for vores
dygtige trænere.
Vi skal sammen bygge videre
på alle de gode idéer trænere,
spillere og udvalg har, så vi løfter i flok. Nicolas skal hjælpe
med, at vi kommer i mål med
flest mulige idéer.
Han skal desuden være med til
at udvikle spillerne i samspil
med trænerne.
Nicolas udtaler: “Jeg går meget
ind for, at vi skal have mange
gentagelser. Vi skal sørge for,
at vi bakker pigerne og drenge-

Det håber vi også, vi kan få
gjort i Rindum SU - Håndbold,
så vi får udviklet flere dygtige
trænere i fremtiden.

Nicolas vil komme til at fungere bredt over hele håndboldafdelingen lige fra de yngste til
de ældste.

Han skal derudover være med
til at udvikle vores klubkultur –
vi vil gerne ses som en klub
med nærvær, personlige relationer og et godt netværk i en
tid, hvor sociale medier fylder
meget.

Det vil være muligt at have Nicolas med som sparringspartner under træningen. Her kan
han byde ind med nye idéer til
eksisterende øvelser samt
være med til at udvikle den enkelte spiller i samråd med træneren.

Det er yderst positivt at Nicolas har sin gang hos Rindum
SU samtidig med han er hos
Ringkøbing Håndbold – det er
der gode muligheder i, og vi ser
frem til et godt samarbejde. n

Vi ved, at Nicolas har stor erfaring i at udvikle ungdomstrænere helt fra de er ganske unge.

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Det var med stor glæde, at vi
den 5. oktober kunne offentliggøre, at vi i Rindum SU - Håndbold har indgået et samarbejde
med Nicolas Høstrup, assistenttræner hos Ringkøbing
Håndbolds 1. divisions damer.
Han er desuden kredstræner i
kreds 4, og derudover afslutter
han snart sin uddannelse som
pædagog.

ne rigtig meget op, så vi får
nogle gode hele mennesker
samt nogle gode håndboldspillere ud af det.”

www.rindumsu.dk
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Årets håndboldklub
2019-2020
Af Mona Graversgaard og Mona Thorup
På kredsgeneralforsamlingen
for JHF kreds 3, i Aulum Fritidscenter sad to spændte udvalgsmedlemmer fra Rindum
SU - Håndbold. De ventede
sammen med mange andre på
at få afsløret vinderen af “Årets
håndboldforening”.
Glæden var meget stor, da
spændingen blev udløst og
Rindum SU blev udråbt som
vinder. Med kåringen fulgte en
pengepræmie på kr. 10.000 til
håndboldforeningen. Vi er na-

turligvis meget stolte, og vi har
ikke et sekund været i tvivl om,
at penge-præmien skulle bruges på noget, der gavner vores
aktive børn og unge.
Corona situationen ville det i
første omgang dog anderledes,
og vi var derfor i første omgang
nødt til at aflyse det planlagte
arrangement med Teambuilding og Coaching v/ Dan D.
Rasmussen. Han skulle have
afholdt et aftenarrangement
med overskriften “Den bedste

dig” for vores U13 til U17 pigeog drengespillere samt forældre. Arrangementet gennemføres, når reglerne siger, at vi
igen kan samles.
Netop det at være “Den bedste
dig”, var et af punkterne i vores
indstilling til “Årets håndboldforening”. I indstillingen skrev
vi bl.a. følgende: “Vi arbejder i
Rindum SU Håndbold på at
styrke sammenholdet på
tværs af årgangene i en tid,
hvor mobiltelefoner og sociale
medier fylder mere og mere for
unge mennesker. Den fysiske
kontakt og den personlige

kommunikation mellem unge
mennesker er under pres – det
vil vi som klub gerne bidrage til
at fremelske igen.
Vores klubkultur vil vi gerne arbejde direkte og målrettet med.
Vi ønsker en kultur, hvor vi taler
mere, er mere personlige i vores
fremtoning overfor hinanden og
tør vise det. Vi vil gerne være
rollemodeller og være med til at
synliggøre overfor de unge
mennesker, at det er vigtigt at
have personlige relationer og
have et netværk – et “fysisk og
personligt netværk”.
n

Fotos: Sidsel Reitz Krarup
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Håndboldskole og
Håndboldlejr 2020

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Af Mona Graversgaard og Mona Thorup

Håndboldskolen 2020

Tidspunktet var foråret 2020,
og vi var midt i perioden, hvor
Danmark og resten af verden
var lukket ned. Alle var mere eller mindre hjemme, skolerne og
alle fritidsaktiviteter var lukket
ned. Vi afholdt vores håndboldudvalgsmøde online og et af
punkterne var: “Planlægning af
Håndboldskole uge 32-2020”.
Heldigvis kom åbningen af
Danmark og beskeden om, at
vi måtte spille indendørs håndbold igen. Derfra fik vi travlt, for
vi ville rigtigt gerne kunne afholde arrangementet.
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Håndboldlejren 2020

Vi mødte et meget stort engagement og velvillighed fra
mange frivillige, sponsorer,
leverandører og ikke mindst
Ringkøbing Håndbolds 1. divisions spillere og trænerteam.
Vores oprindelige plan havde
hele tiden været at dele spillerne op i to grupper. De yngste
årgange i Håndboldskole og de
ældre årgange i en Håndboldlejr med overnatning.
Håndboldskolen skulle være
baseret på udvikling af den enkelte spiller og en masse lege

med bold og styrkelse af fællesskabet.
Håndboldlejren skulle give spillerne et indblik i det professionelle håndboldmiljø, styrke de
sociale kompetencer i et holdfællesskab, samt udvikle den
enkelte spillers håndboldspil.
Her var det naturligt at inddrage spillerne fra 1. division. Vi
havde et håb om, at vi kunne
arrangere overnatning for de
ældste, men på grund corona
situationen blev det ikke muligt.

www.rindumsu.dk

Det var med stor spænding, vi
satte gang i tilmeldingerne. Vi
var spændte på, om det kunne
lykkedes at samle børn og
unge til arrangementet efter et
forår og sommer, hvor alting
havde være meget anderledes.
Så vi betingede os minimum
25 deltagere på hver modul.
Heldigvis blev alle vores bekymringer gjort til skamme og
hele 70 børn og unge valgte at
bruge 2-3 dage i ROFI-Centret
med højt humør.
Vi mødte masser af smil og
røde kinder i hallen og efterføl-

HÅNDBOLD

vestjyskBank, Mathiasen Byg
og Slagter Iversen.

Håndboldskolen 2020

gende har vi fået rigtig mange
positive tilkendegivelser tilbage. Det er en kæmpe motivationsfaktor til at arbejde videre
på en model i 2021.

gode planlægning af det praktiske med et fedt og veludført
program. I har gjort et fantastisk stykke arbejde.
n

Til slut skal lyde en stor tak til
Ringkøbing Håndbold for deres

Sportigan, Coast Søndervig,
Lokal Bolig, Skoringen,

Tak til sponsorerne:

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

D ATA-L INK

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

www.rindumsu.dk
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Advokatfirmaet Thorninger
støtter den lokale sport og kultur

G. Bech-Hansen a/s
Enghavevej 21

Skaadsmosevej 14 - www.tangbiler.dk

www.bech-hansen.dk

97 32 12 00

bjarne nielsen a/s

Service

97 32 18 66

autoforum, Ringkøbing A/S

SKAADSMOSEVEJ 20 · RINGKØBING
WWW.BN.DK

Sjællandsgade 3
www.autoforum.dk

97 32 44 23

97 32 42 22

A. V. Vejgaard as
Herningvej 46 - 6950 Ringkøbing
www.thybobiler.dk
97 32 11 22

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

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

A15008
A15008
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Mød
Mødosospåpåey.com/dk
ey.com/dk

www.rindumsu.dk

Hydro
AutoCenter

Herningvej 82
6950 Ringkøbing

www.hydroautocenter.dk

97 32 03 01

Enghavevej 1-9
www.avvejgaard.dk
Service

96 74 26 00

NYTÅRSKONCERT

Nytårskoncerten er udsat
til 2022
Af Sidsel Krarup
Da vi mandag den 2. november
fik beskeden om at Orkester
MidtVests bestyrelse havde
besluttet at aflyse Nytårskoncert 2021 på grund af corona
situationen, var vi naturligvis
forstående, men også lidt ærgerlige over beslutningen.
Skuldrene sænkede sig dog
hurtigt, da vi fik at vide at der
arbejdes på at afvikle koncerten i januar 2022 med solisterne Kaya Brüel og Troels Lyby
og dirigent Ole Faurschou.
Vores udvalg har tænkt, tegnet
og været kreative for at skabe
de tryggeste rammer for en

næsten lige så skøn Nytårskoncert som tidligere år – også
selv om vi kun ville være i
stand til at byde velkommen til
et meget begrænset antal gæster.
Mental sundhed under en krise
er vigtig. Det er godt at have
noget at se frem til og dele
med andre. Så det er ikke fordi
Nytårskoncerten i Ringkøbing
igennem de sidste ni måneder
har været totalt ’tonedøve’
overfor virkeligheden, men vi
har prøvet at holde optimismen
intakt og håbet en lille smule
på, at vi måske kunne gennemføre Nytårskoncerten i Ringkøbing ud fra myndighedernes
retningslinjer.

Nu har vi stort set alt klar til
2022 … med undtagelse af de
lækre kransekagestykker, der
først skal bages hos Kvickly til
næste år, og boblerne, der skal
lægges på køl. ROFI-Centret
har vi booket mange år frem.
Vores fantastiske sponsorer og
samarbejdspartnere har meldt
klar til næste Nytårskoncert.
Det er vi rigtig glade og taknemmelige for.
Så er spørgsmålet om I også er
klar i 2022, kære trofaste publikum?
Så snart vi har en endelig dato
for Nytårskoncert 2022, vil vi
orientere jer på Rindum SU’s
hjemmeside, www.rindumsu.dk,

Kulturskolens hjemmeside
www.kulturskolen.rksk.dk og
vores Facebook sider. 
n

Foto: Colourbox

Juletræsindsamling
Af Rikke Heinze Bennedsgaard
Rindum SU - Håndbold indsamler igen juletræer til fordel for klubbens ungdomsafdeling:

Lørdag den 9. januar 2021
Sæt blot 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 Mona Graversgaard på tlf. 61 10 86 38
Vi håber på god opbakning til indsamlingen, som gør en stor forskel for vores ungdomsafdeling. På forhånd tak for hjælpen med
ønsket om en Glædelig Jul og Godt Nytår.
n

Ringkøbing
Torvegade 8
6950 Ringkøbing

for en
gratis og
uforpligtende
salgsvurdering af
din bolig

Tlf. 97 32 16 22
695@edc.dk

Rindum SU - Håndbold

www.rindumsu.dk

25

STØTTEFORENINGEN

Støt børne- og ungdomsarbejdet i Rindum SU –

med din frivillige arbejdskraft
RSU’s Støtteforening er en selvstændig forening, hvis formål er, ved igangsætning af
indtægtsgivende aktiviteter, at støtte børne- og ungdomsarbejdet i Rindum SU

Støtteforeningen tjener årligt
mellem 60.000 og 80.000 kr. og
i december måned hvert år uddeler vi alle de indtjente penge
til børne- og ungdomsarbejdet i
Rindum SU. Støtteforeningen
giver bl.a. tilskud til cups, ture,
rekvisitter og kurser til trænere
og ledere. Det gør det billigere
for børn og unge at deltage i
foreningens aktiviteter.
Vi er ligesom Rindum SU, og
øvrige foreninger, helt afhængig af frivillig arbejdskraft. Vi
har mange gode hjælpere, men
det er også nødvendigt, at nye
kommer til. Vi kan ikke forvente, at alle vores trofaste hjælpere vil eller kan blive ved. Hvis
blot hver familie én gang årligt
vil hjælpe til, så kan vi helt sikkert tjene endnu mere til gavn
for børn og unge. Vi håber, DU
vil melde dig eller være positiv,
når vi ringer til dig.
Vi beder normalt om hjælp til
arrangementer af ca. 4-5 timers varighed. Arrangementerne er typisk servering i RO-

danbolig
Ringkøbing
tilbyder
Solgt eller gratis*.

Foto: Henrik Olesen

Af Marianne Køpke

FI-Centret ved såvel store som
mindre fester/generalforsamlinger. Det er ikke nødvendigt,
at du har prøvet at servere før.
Corona situationen har ramt os
alle hårdt – også arrangementerne i ROFI-Centret. Derfor
har vi i Støtteforeningen heller
ikke flere arrangementer i kalenderen for 2020.
I marts 2021 holder Landbobanken formentlig den årlige
generalforsamling. Men vi ved
endnu ikke, i hvilken form den
kan afholdes. Vi håber, der stadig er brug for vores hjælp,
selvom det ikke bliver ikke med
det antal hjælpere, vi plejer at
stille med.
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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.

Arkitekter M.A.A.
Thomas Olsen · Mads B. Christiansen
Vester Strandsbjerg 4a

nb tegnestuen aps

6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 2100 · www.nbtegnestuen.dk

www.rindumsu.dk

I er velkommen til at tilmelde
Jer via hjemmesiden eller kontakte os pr. mail/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 Marianne Køpke.
Vi glæder os til at høre fra dig/
Jer.
n

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

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

Fordi vi kan sælge din bolig

*Gælder dog ikke udgifter til el-installationsrapport,
tilstandsrapport og energimærke.

Derudover kan der komme
ekstra arrangementer, så det er
derfor altid en god idé at følge
med i Støtteforeningens aktivitetskalender på Rindum SU’s
hjemmeside.

Støt
vores
sponsorer
– de
støtter os

TUMLEDAG

Billeder fra den sidste Tumledag
vi holdte i oktober 2019

Vi har endnu ikke fastlagt en dato, da vi afventer situationen omkring forsamlingsforbuddet.
Hold øje med hjemmesiden ang. ny dato.
www.rindumsu.dk

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

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Pga. corona situationen har vi desværre ikke
kunnet afholde Tumledag i 2020. Vi glæder os
derfor ekstra meget til foråret 2021, hvor vi forhåbentlig igen kan byde velkommen til en sjov
og hyggelig formiddag for de mindste.
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Rindum SU Fodbold
Årgang 2017 og 2018
”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

Mads Søe
Hansen
7624 9227

Jette K.
Mikkelsen
7624 9462

Kasper M.
Høy
7624 9203

Marianne
Thomsen
7624 9262

Michael Kirk
Larsen
7624 9415

Steen Kirk
Jensen
7624 9463

Susanne
Fjederholt
7624 9226

Tove
Biltoft
7624 9228

Malene
Vinkel
7624 9320

Ringkøbing
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