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RINDUM SU

Vi er endelig rigtig tilbage efter 
coronanedlukningerne, og det 
gør mig glad at se foreningsli-
vet blomstrer igen  Når jeg 
snakker med vores frivillige, 
kan jeg mærke, at alle er lettet 
over at kunne komme ud og 
dyrke idræt sammen igen  

Det er dog ikke alt, der har nor-
maliseret sig endnu  Vi kan se 
på vores medlemstal, at vi i 
nedlukningsperioden har mi-
stet et flere medlemmer  Det er 
især de afdelinger, hvor der 
dyrkes sport indendørs, der 
mangler medlemmer  På sam-
me måde har det også været 
sværere at rekruttere frivillige 
trænere  Der kan være mange 
grunde til tabet af medlemmer 
og frivillige  Måske har man 
valgt at skære ned på aktivite-
terne efter man har oplevet en 
lang rolig periode, måske er 
man bare ikke kommet i gang 
endnu 

Det er en bekymrende tendens 
og min opfordring er helt enkel: 
Husk, hvad det er, vi har savnet 

i løbet af nedlukningerne  For-
eningsliv er så meget mere end 
“bare sport”  Det er et fanta-
stisk sted, hvor man kan være 
en del af noget større, få ufor-
glemmelige oplevelser, ikke 
mindst få venner og et netværk 
i sit lokalområde  

For at imødegå medlemstab 
besluttede foreningens besty-
relse i begyndelsen af året at 
oprette en corona-pulje, der 
skal være med til at fastholde 
vores medlemmer og få nye 
medlemmer til  Pengene fra 
puljen skal bruges til at skabe 
sociale arrangementer og lig-
nende  Alle afdelinger og hold 
kan få del i puljen  Det er bare at 
komme op med de gode idéer  

Der er allerede flere, der har 
været i gang  Ungdomsafdelin-
gen i håndbold har været af-
sted til et nathåndboldsstævne 
i Videbæk, fodboldafdelingen 
bestilte en pølsevogn til afslut-
ning og flere hold har haft hyg-
geaften med fællesspisning  

Jeg håber, at dette initiativ kan 
være med til at skabe endnu 
flere gode oplevelser for vores 
medlemmer og frivillige, og jeg 
håber, at det også kan få flere 
til at tage del i foreningslivet  

I ønskes alle en rigtig glædelig 
Jul og et god Nytår  Vi ses der-
ude! n

Torben Nielsen, formand

FORMANDENS HJØRNEFORMANDENS HJØRNE
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Af Torben Nielsen

Algade 5A · Ringkøbing 
Tlf. 97320359 · www.guldogdiamanter.dk
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 vestjyskbank.dk/ringkøbing

Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi 
selvfølgelig dine lokale interesser og de ting,    
der giver dig værdi i hverdagen.   

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

Det handler om 
viljen til at være 
noget for andre 

K LUBHUS

Mogens V. Frik
Privatrådgiver

mof@vestjyskbank.dk
96 63 27 69

Inger Graversgaard
Privatrådgiver

ing@vestjyskbank.dk
96 63 27 61

Morten Juelsgaard
Privatrådgiver

mjg@vestjyskbank.dk
96 63 27 70

Ellen Tang
Privatrådgiver

eta@vestjyskbank.dk
96 63 27 90

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

We empower performance.

Frejasvej 7
Ringkøbing

www.jsbglobal.com
We empower performance.

Frejasvej 7
Ringkøbing

www.jsbglobal.com

BRUG FOR 

M. Erichsens Vej 2 · 6950 Ringkøbing
Tlf. 96 74 2022

E-mail: info@noe-kirkegaard.dk

BRUG FOR

RÅDGIVNING

Ring 
og få en 

snak
 for en

gratis og
uforpligtende

salgsvurdering af
din bolig

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

Den igangværende sæson
Vi er kommet godt i gang med 
sæsonen  Vi er 28 tilmeldte 
spillere, og et nyt trænerteam, 
der fik en håndsrækning med 
opstarten i september  Marco, 
vores dygtige ungdomsspiller, 
står for træningen af alle hold, 
og bliver sekunderet af voksne 
hjælpetrænere, der træder til 
på skift  Vi har haft flere af sted 

på trænerkurser, og er således 
godt rustet til sjove og lærerige 
træningssessioner  

Vi er også kommet godt i gang 
med holdturneringerne, hvor vi 
har tilmeldt et U13 og et U15 
hold  U13 holdet har gjort næ-
sten rent bord i første runde og 
starter ud i front i puljen  Det 
bliver spændende at se, om de 
kan holde det høje niveau igen-
nem turneringen 

Som noget nyt har vi aftalt fæl-
lestræninger med Ringkøbing 
Badmintonklub, der træner i 
Vesterhavshallen  På den 
måde kan begge klubber spille, 
når deres respektive haller er 
optaget af andre arrangemen-
ter, og vi får samtidig spillet 
med nogle andre end til den 
sædvanlige træning  

Onsdagstræningen for spillere, 
der gerne vil træne en ekstra 

gang, har vi udvidet med en 
time, da der er plads i hallen  
Det giver mulighed for at få 
ekstra kamptræning, der gerne 
skulle være godt givet ud til 
holdturneringerne og stævner  
n

Af Jacob Kaiser

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

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

V. Strandsbjerg 4A | 6950 Ringkøbing | 9732 0999
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BORDTENNIS

Det er vildt stort, at der kom en
Danmarksturneringsrunde

til Ringkøbing

Det har været et større koordi-
neringsarbejde for Michel, Jes-
per, Niels, Tommy og Bjarne, 
der skulle arrangere alt det 
praktiske omkring Danmarks-
turneringsrunden  “Ikke nok 
med, at det er vildt stort, at der 
blev en Danmarksturnerings-
runde i Veteran 50, så viser det 
også bare, hvor gode vores fri-
villige, samarbejdspartnere og 
lokalsamfundet er til at bakke 
op om begivenheder,” fortæller 
den stolte formand for Rindum 
SU Bordtennis, Bjarne Piihl og 
fortsætter: “Det har været så 
positivt og der er så mange, 

Den 20.-21. november afholdt Rindum SU Bordtennis første runde af Veteran 50 1. division.
Det er første gang foreningen har stået for at afholde Danmarksturneringsrunde. Takket være 
frivillige og en stor lokal opbakning er det blevet en succes.

Af Anne Krarup Nielsen der gerne har villet hjælpe  Vi 
har lånt tælleapparater og ban-
der af naboklubberne, som 
Jespers kone har hentet i sin 
hestetrailer og Thomas Ander-
sen fra JKS har hjulpet med at 
lave invitationer til spillerne ” 

Ud over selve turneringen, har 
bordtennisudvalget også ar-
rangeret en hyggemiddag i 
samarbejde med Bent fra Ve-
sterhavshallen  “Oven i det hele 
har vi lavet et stort lotteri for 
deltagerne, og vi har fået kæm-
pe opbakning fra lokalsamfun-
det, der har været rigtig gode til 
at biddrage med præmier,” for-
tæller Bjarne Piihl 

Overskuddet går til 
ungdommen 
Bordtennis er lidt anderledes 
end andre store sportsgrene, 
da det ikke er en del af spiller-
nes kontingent at komme ud 
og spille stævner  Derfor har 
Rindum SU Bordtennis fokus 
på at skaffe penge, så ung-
domsspillerne kan få et tilskud, 
når de skal ud og spille stæv-
ner  “Ungdommen er jo vores 
fremtid – det er ikke kun i 
bordtennis, men hvis ikke vi har 
ungdommen, så overlever 
bordtennis ikke  Jo mere vi kan 
give dem, så de bliver ved og 
bevarer motivationen for spor-
ten, jo bedre er det,” fortæller 
Bjarne Piihl og fortsætter: “Det 

er vigtigt, at de kommer ud og 
får en masse gode oplevelser ”

Drømmer om at gøre det 
større
Spørger man formand for Rin-
dum SU Bordtennis, Bjarne Pii-
hl, så er der ingen tvivl om, 
hvad ambitionerne er for næ-
ste års Danmarksturnering for 
veteraner  “Min drøm er, at vi 
kan stå for veteransamlingen 
næste år  Det vil betyde 300-
400 deltagere og det vil kræve 
rigtig mange ressourcer, men 
det kunne blive en kæmpe fest 
og sætte et stort fokus på lo-
kalområdet ”  n

Fo
to

: S
id

se
l R

ei
tz

 K
ra

ru
p

Bordtennisudvalget på besøg hos Bent i Vesterhavshallen.
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FODBOLD

Søndag den 3  oktober 2021 
kunne man opleve den fedeste 
fodboldstemning i Ringkøbing, 
da Rindum SU havde arrange-
ret fodboldstævne for U6, U7 og 
U8 Piger  Der er ikke så mange 
stævner kun for pigehold, og 
det ville vi i Rindum SU gerne 
være med til at lave om på  Vi 
var i august til et pigestævne i 
Lemvig, som var en rigtig god 
oplevelse, så vi tænkte, at det 
ville vi også arrangere i Rindum 
SU 

Hele 12 hold var tilmeldt stæv-
net og udover Rindum SU del-
tog hold fra Klitten, Vildbjerg, 
Mejrup og Lemvig  Da vi arran-
gerede stævnet tilbage i sep-
tember, havde vi satset på godt 
vejr, men lige denne dag havde 
vejret bestemt sig til at være 
rigtigt efterårsvejr med regn og 
blæst  Dog har vi de sejeste 
fodboldpiger, som sammen 
med deres forældre alle mødte 
glade op på dagen og var friske 
på at spille fodbold – virkelig 
fedt! ”Men der findes selvfølge-
lig heller ikke dårligt vejr – kun 
dårlig påklædning” 

Vi stillede i Rindum SU med 
hele fire hold, hvilket vi som 
trænere var ret stolte af  Vi er 
generelt meget stolte af vores 
piger og kan virkelig se, hvordan 
de har udviklet sig  De er tre for-
skellige årgange og kommer fra 
flere forskellige steder i Ringkø-
bing, men det er så skønt at se, 
hvordan de alle snakker og hyg-
ger sig sammen på kryds og 
tværs 

Alle hold spillede fire kampe, og 
der blev virkelig kæmpet og 
scoret mål på alle baner  På 
trods af vejret var der massiv 
opbakning fra forældre, bedste-

forældre mv  som stod klar og 
heppede på pigerne  Efter nogle 
rigtig gode kampe imellem  
pigerne, var der medaljer og 
præmier til alle, hvilket alle pi-
gerne virkelig havde fortjent  De 
var alle så stolte over at have 
fået både præmier og medaljer  
Ringkjøbing Landbobank havde 
sponsoreret flotte præmier be-
stående af en støvlepose med 
lækre godter og en halsedisse 
og derudover en sodavand + en 
hotdog. Pigerne fik også de 
sejeste unikke medaljer – spe-
cielt designet til Rindum SU 

Efter præmieoverrækkelsen 
stod pølsevognen klar med hot-
dogs til alle  Nogle af holdene 
blev efterfølgende og hyggede 
med hotdogs under halvtaget, 
og pigerne var slet ikke klar til at 
tage hjem  De var endda ude og 
spille lidt ekstra fodbold i regn-
vejret 

Det blev på trods af vejret en 
rigtig hyggelig dag, som vi helt 
sikkert er klar til at gentage til 
næste år 

Der skal lyde en stor tak til alle 
hjælpere og sponsorer  n

Pigestævne i Rindum SU
Af Maria Faurby og Camilla Juulsgaard
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Hverken regn eller blæst kunne skræmme de sejeste fodboldpiger.
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FODBOLD

For fjerde år i træk bød Rindum 
SU lørdag den 14  august vel-
kommen til Pigeraketten  Den 
store varevogn fra DBU fandt 
vej til Rindum Stadion, fyldt 
med en kyndig instruktør og 
spændende rekvisitter, her-
under også den velkendte 
oppustelige raket  

“Når vi nu for fjerde år i 
træk afholder arrangemen-
tet, er det fordi, at Pigera-
ketten er en fremragende 
mulighed for skabe aktivite-
ter for vores pigefodboldspil-
lere, som ikke altid synes det 
med at spille kamp er det aller-

sjoveste  Samtidig er det en 
god mulighed for at 
prøve fodbol-
den af 
for 

de fodboldpiger, der ikke allere-
de er medlemmer  Vi 

ved jo, at alle 
piger er 

fod-

boldpiger, ikke sandt?” siger 
Mikkel Juulsgaard, formand for 
fodboldafdelingen 

Omkring 30 piger i alderen 5-11 
år fra Ringkøbing og opland 
havde fundet vej til stadion og 
kunne sammen med en god 
flok frivillige bruge formidda-

gen med masser af sjove 
fodboldøvelser  I løbet af 2,5 
time fløj pigerne rundt til 
forskellige planeter, inden 
de kunne samles til den 
endelige mission og samle 
nøglen til klubhuset  n

Pigeraketten
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Af  Mikkel Juulsgaard
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FODBOLD

Rindum Old Stars

Holdet består af en flok fædre, 
hvor det ofte er svært at finde 
tiden til at træne  Derfor spiller 
holdet primært den ugentlige 
kamp, hvilket også passer fint 
med en uges restitutionstid for 
den aldrende krop  

I efterårssæsonen 2021 hvor 
Rindum Oldstars tørnede ud i 
Serie 5, blev det næsten til en 
perfekt sæson, på trods af en 
gennemsnitsalder nærmende 
sig 36 år  Efter fem sejre af fem 
mulige i den indledende pulje, 
blev oprykningen til Serie 4 sik-
ret gennem yderligere fem sejre 
af seks mulige efter ombryd-
ningen  Først i sæsonens af-
sluttende kamp måtte holdet 
strække ben og gå skuffede fra 
banen efter et nederlag  

Resultaterne på banen er vigti-
ge  Holdet går på banen for at 
vinde, det hersker der ingen 
tvivl om  

Men lige så vigtigt er det at få 
tanket op på den sociale konto  
Det gælder 3  halvleg i omklæd-
ningsrummet efter kampen, 
opstartsfest, afslutningsfest og 
træningslejr  Til foråret 2022 
har holdet arrangeret en træ-

ningslejr, hvor turen går til 
Hamborg  Her skal Rindum 
Oldstars blandt andet spille 
træningskamp mod et lokalt 
Oldboys hold 

Kan du trille med en fod-
bold og drikke en øl ef-
ter kampen, så kunne 
Rindum Oldstars 
måske være noget 
for dig  n

Af Mogens Vanghøj Frik
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Her er den foreløbige stilling. De er meget stolte 
af deres placering. “Vi spiller de mod helt unge 
mænd, der træner og træner, og vores Oldstars 
hold banker dem, selv om vi ikke træner, men kun 
mødes til kamp. Det har givet temmelig meget 
frustration hos modstanderne.”

I mere end 10 år har der eksisteret Oldboys fodbold i Rindum SU. Men på grund af manglende 
Oldboys hold i lokalområdet, har holdet – med tilnavnet Rindum Oldstars – spillet serie 
fodbold de seneste år.

RINDUM SU //
Herrer Serie 5 –Efterår 2021, Pulje 229

STILLING
K V U T SCORE P

1 Rindum SU 6 5 0 1 25-10 18
2 Borris IF 6 3 2 1 18-13 13
3 Troldhede GIF 6 2 1 3 17-21 7
4 Spjald IF 6 0 1 5 7-23 2

Mogens Frik og 

Morten  Juelsgaard.
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GYMNASTIK
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De 40 krudtugler bliver trænet 
af to seje piger Signe Juul 
Korsholm og Maria Wester-
gaard Mark, der begge er 15 år,          
og spørger man formanden for 
Gymnastik i Ringkøbing, Lisbet 
Jensen, så er der kæmpe  
respekt for pigerne: “40 krudt-
ugler er et stort stykke arbejde, 

men Signe og Maria er bare 
mega seje og de gør det virkelig 
godt,” fortæller Lisbet Jensen  

Pigerne startede som hjælpe-
trænere i Gymnastik i Ringkø-
bing for to sæsoner siden, og i 
denne sæson har de fået an-
svaret for deres helt eget hold  
“For to år siden startede vi på 
Juniorholdet og der skal man 
være aktiv i sin lokalforening, 

Af Anne Krarup Nielsen 

Maria M og  Signe

Der er fart over feltet, når Krudtuglerne på tre og fire år træner. Der er både gang i trampolin, 
redskabsbaner og så bliver der også givet den fuld gas til “Alle mine kyllinger kom hjem”. 

Vi kommer altid hjem med 
et kæmpe smil på læben

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

www.rindumsu.dk 11



GYMNASTIK

Autohjørnet · Birkmosevej 2 · 6950 Ringkøbing 
Tlf: 97 32 14 35 · www.tauto.dk

SALG AF BIL  |  LEASING  |  BILUDLEJNING  |  VÆRKSTED  |  FINANSIERING

4,8 Autohjørnet

og så tænkte vi, at det kunne 
være spændende at være in-
struktører,” fortæller Signe Juul 
Korsholm  “Krudtuglerne har 
en rigtig sjov alder, og det er 
spændende at finde lege og 
øvelser, der passer til, hvad de 
motorisk er gode til,” fortæller 
Maria Westergaard Mark  

Pigerne er enige om, at man får 
masser ud af at være i spidsen 
for Krudtuglerne  “Jeg har lært 
at kommunikere bedre og tur-

de at stå foran folk og tale  Det 
har virkelig udviklet mig,” for-
tæller Signe Juul Korsholm  
“Ja, og så får man også lov til 
at få en masse ansvar,” fort-
sætter Maria Westergaard 
Mark  Begge piger er enige om, 
at selvom der er fart over feltet, 
så er det altid sjovt og børnene 
fortæller masser af gode histo-
rier, så man kan ikke undgå at 
komme hjem med et kæmpe 
smil på læben  n

Oppe fra og ned 
Emma - Ditte 
Maja - Maria J
Mira - Silja
Maria M - Signe
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Ringkøbing Håndbold 
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I Bambusa Kvindeligakampen d  12  november mod Horsens HE i 
Green Sports Arena, kom Marigona i klub 100, en klub som i Ring-
købing Håndbold’s 15 årige historie, har fået medlemmer med nav-
ne som Betina Kjær, Kathrine Thomsen, Henriette Holm, Mia Biltoft, 
Michelle Brandstrup og eneste navn med over 200 kampe er Natas-
ja Clausen  Listen kunne også værre en del længere, hvis vi havde 
statistik fra kampene, da holdet hed RSU Ringkøbing 

Marigona Hajdari er et håndboldtalent fra Naturens Rige og som 
har fået sin håndboldopvækst i Tarm (TFGF ) og senere nogle år i 
Skjern Håndbold  Så hun har været godt rundt i kommunens hånd-
boldkultur  Marigona har også, med sit dobbelte statsborgerskab, 
haft kampe for Kosovo’s landshold bl a sammen med sin lillesøster 
Arlinda Hajdari, som også spiller i Ringkøbing Håndbold  

Marigona har nu nået 100 kampe i trøje med nr  27 og vi håber det 
bliver til mange flere! Hun er i hvert fald den yngste spiller i klubben 
der har nået dette antal kampe 

Stort tillykke   n

Af Charlotte Christensen

Marigona Hajdari med 100 kampe 
for Ringkøbing Håndbold
Den 15. september i 2017 fik, den dengang kun 17-årige, Marigona Hajdari sin debut 
for Ringkøbing håndbold og scorede også sit første mål for klubben i sin debutkamp.
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Ny Eventgruppe
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Hos Ringkøbing Håndbold er alle velkommen, og derfor har det væ-
ret et stort ønske at gøre vores trup udenfor banen mere bred, så vi 
kan få synliggjort vores piger fra ligaholdet endnu mere og få det til 
at blive hele byens hold 

Det var derfor også med stor glæde, at vi tirsdag den 9  november 
for første gang kunne samles i klublokalet til det første møde om 
mulige nye tiltag  Der deltog spillere fra holdet og folk fra Ringkøbing 
håndbolds bestyrelse og fra håndboldudvalget i RSU samt folk 
udenfor klubben, som syntes det kunne være spændende at skabe 
nye ting til gavn for klubben 

Eventgruppen skal sætte skub i aktiviteterne igen 
Eventgruppen er det forum, der forbinder folk, genererer idéer og 
udvikler og koordinerer events og aktiviteter  Eventgruppen har det 
mål at skabe aktiviteter og få  afholdt små som store arrangemen-
ter og events, der kan bringe folk sammen og skabe gode oplevel-
ser 

På første møde kom der masser af idéer til nye aktiviteter, der kan 
tiltrække nye mennesker og generere endnu flere fællesskaber  Vi 
vægter det sociale fællesskab højt både hos vores egen spillertrup 
og partnere, men også på tværs af vores ungdomsafdeling i Rin-
dum SU 

Idéer i banken
Eventgruppen har allerede samlet en idébank, og vores mål er at 
mange af idéerne i banken realiseres – vores fokusområder i denne 
sæson: 

•  Planlægge og afvikle events for børn og unge i forbindelse med 
vores hjemmekampe

• Planlægge events for vores partner
• Planlægge events, hvor alle er velkommen

Vi glæder os til at se jer til i hallen og til vores arrangementer i løbet 
af året 

Vi har også fået skabt et rigtig godt samarbejde med Ringkøbing 
Handelsforening, og er allerede i fuld gang med planlægning af vo-
res første fælles arrangement – Womens Night som løber af staben 
den 31  marts 2022 

TAK !
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle jer, der har ydet en frivillig 
indsats i året, enten i forbindelse med arrangementer, kampe, eller 
som hepper fra ungdomsrækkerne til pigernes kampe, dette bidra-
ger både til at spillere og vi øvrige tilskuere oplever den helt rigtige 
stemning til kampene    n

Af Charlotte Christensen

www.ringkobinghaandbold.dk

Hovedsponsor
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Ringkøbing Håndbold 

At tage hul på en ny sæson er altid spændende, og i Ringkøbing 
håndbold er et af vores mål i den nye sæson at skabe flere arran-
gementer og et højt aktivitetsniveau  

Det var nærliggende at starte op efter sommeren med en after-
skifest på trods coronarisikoen 

Og derfor var det også med stor glæde, at vi kunne afholde vores 
Afterski fest, og vi endelig kunne feste sammen igen, efter den 
lange nedlukning 

Idéen til dette arrangement startede med en snak med admini-
strerende direktør Majbritt Jensen for Højmark Rejser  Hun syn-
tes, det var en rigtig god idé og syntes det var en sjov idé at starte, 
hvor det hele sluttede for snart to år siden på en afterskibar i 
Østrig, og hvem har ikke savnet at komme til afterski, eller bare 
kunne feste sammen med sine venner og kolleger igen  

Vores første event var en stor succes, ikke mindst fordi vi havde 
et stærkt hold af frivillige til at hjælpe både før og under festen, 

samt nogle sponsorer som hurtig var med på idéen – uden jer in-
gen fest 

Green Sports Arena var pyntet op med afterskistemning fra 
Østrig  Afterskitøjet var fundet frem, da mange fest glade gæster 
endelig kunne slippe den opsparede danseenergi løs  Volf Band 

Jubii  
– endelig må vi danse og feste igen

Afterski – vores første arrangement stod i skiens tegn.

Af Charlotte Christensen
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fodrede gæsterne med dansehit, så man havde svært ved at stå 
stille 

Vi gentager selvfølgelig denne succes til næste år og håber vi ses 
til et brag af en afterskifest 

Vi vil takke Højmark Rejser og samtlige sponsorer for deres flotte 
bidrag til festen  Uden disse bidrag ville klubben ikke kunne opret-
holde det høje aktivitetsniveau   n

www.ringkobinghaandbold.dk

Hovedsponsor
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GYMNASTIK
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Bliv en del af udvalget for 
Gymnastik i Ringkøbing
Elsker du gymnastikken? Eller har du et barn, der gør det? Så er det dig vi har brug for.

Af Anne Krarup Nielsen 

Hos Gymnastik i Ringkøbing 
leder vi efter frivillige, der har 
lyst til at være en del af vores 
udvalg og har lyst til at udvikle 
gymnastikken for børn, unge 
og voksne  For os er det vigtigt, 
at det er sjovt at være frivillig, 
så opgaverne kan tilpasses dig 
og det du er god til  Man behø-
ver ikke være tidligere elitegym- 
nast eller vide alt om spring el-
ler yoga  For os er det blot vig-
tigt, at du har lyst til at skabe et 
godt gymnastikmiljø  Samtidig 

får du muligheden for at lære 
en masse nye mennesker at 
kende og få et stort lokalt net-
værk  

Citat fra Lisbet Jensen: 
Hvordan er det at være for-
mand for udvalget?

“Det er vildt spændende! Jeg 
elsker alt ved gymnastikken – 
at se instruktører og unges 
stolthed, når de går ind på gul-
vet til opvisningen, følge in-
struktørernes udvikling og det 
drive, der opstår i folk, når man 
roser dem. 

Dertil har jeg også fået bygget 
et stort netværk op her i lokal-
området og det er vildt fedt at 
være med til at samarbejde 
med DGI og have kontakten til 
de forskellige efterskoler.”

Citat fra Charlotte Ploug:
Hvordan blev du en del af Gym- 
nastik i Ringkøbings udvalg?

“Jeg startede selv som træner 
fordi, at jeg brænder for gym-
nastikken og selv har to børn, 
der har gået til gymnastik. Jeg 
har altid haft en stor interesse i 
at arbejde med børn med sær-
lige behov, og i udvalget har jeg 
fået en mulighed for at gøre en 
forskel og sætte nye ting i 
værk, hvor man kan gøre noget 
godt for andre mennesker.” 

Har du lyst til at høre mere 
om vores udvalgsarbejde? 

Så kontakt os her:

 

 n

Arkitekter M.A.A.

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

Murer- og entreprenørfirma

ASTRUP Hansen Aps
Aut. kloakmester

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

kaj@astruphansen.dk
www.astruphansen.dk
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Af Mona Thorup
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Det startede med, at nogle af 
holdene fra Rindum SU måtte 
opgive deres træning i hal 1, 
fordi liga-holdet skulle bruge 
hallen til kamp  Men, ifølge to 
af vores trofaste ildsjæle, Jan-
ne Stengaard og Hanne Skan-
ning samt direktør i Ringkøbing 
Håndbold, Charlotte Christen-
sen, skulle det ene ikke udeluk-
ke det andet. Der måtte findes 
en løsning, hvor ligahåndbold 
og ungdomstræning kunne gå 
hånd i hånd  De tre tidligere 
RSU-spillere har tit snakket om 
at finde en løsning, der kunne 
genskabe den stemning og det 
sammenhold, de selv oplevede 
på kryds og tværs, da de selv 
var ungdomsspillere i Rindum 
SU  Så målet var at skabe en 
stemning, som når vi er til 
“Kondi-Cup”  Som sagt så 
gjort – spillerne blev inviteret 
og der kom gang i spande med 
gaffatape og trommestikker – 
alt sammen sponsoreret af 10-
4  Så da Ringkøbing Håndbold 
tog imod København Hånd-
bold, var ungdomsspillerne fra 
U13 og U15 Piger og Drenge 
samlet til pizza i klublokalet og 

derefter var de klar som hep-
pekor til kampen  Det gav re-
sultat – pigerne fik kanon op-
bakning på banen fra et 
veloplagt heppekor og det be-
tød meget for spillerne på ba-
nen  Målmand Cecilie Kong-
stad fortæller: “Det er super 
fedt, og det giver en god stem-
ning i hallen  Det giver øget 
motivation, især når kampene 
er hektiske, hvis vi f eks  er 

bagud, så er en stille hal men-
tal svær at spille i og få vendt 
spillet  Men med god stemning 
og opbakning fra publikum, så 
er det en kæmpe motivation til 
at give sig 110%  Så holdet er 
meget glade for ungdomsspil-
lernes opbakning på tribunen  
Kampen endte med en sejr til 
vores dygtige rollemodeller fra 
Ringkøbing Håndbold på 28-
27  Sikke en stemning og sikke 

en kamp  Det var en fantastisk 
aften i Green Sports Arena  

Det stopper ikke her    

Direktør i Ringkøbing Hånd-
bold, Charlotte Christensen, 
holdet og trænerstaben bag – 
var straks på banen – det skal 
vi gøre igen ... og det fik for-
mand Lars Buhl til med det 
samme at love pizza til ung-
domsspillerne, hvis de ville 
komme igen til næste hjem-
mekamp 

Det rygtedes og straks var 
Janne igen klar til at hjælpe 
med organiseringen – Mai Ro-
senkvist og Lasse Hyldgaard, 
hjalp også til  Så der blev atter 
engang samlet spillere til pizza 
– denne gang fra U9 og op til 
U15 rækkerne, både Piger og 
Drenge mødte op og trommer-
ne var jo klar – så der blev hep-
pet og trommet, og igen var 
det en god støtte for vores “li-
ga-piger” med opbakningen 
fra lægterne  Træner Jesper 
Holmsris fortæller: “Det har 
stor betydning for os med den 
opbakning, der er i hallen – det 
er næsten som at have en eks-
tra spiller på banen”  Så han 

Sammenholdet til 
rollemodellerne styrkes
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HÅNDBOLD

glæder sig til mere af den 
salgs 

Fra håndboldudvalget er vi sik-
re på, at det er en model, der 
kan komme i spil til mange af 
Ringkøbing Håndbolds hjem-
mekampe – så vi, sammen 
med et trofast publikum, kan 
hjælpe pigerne godt på vej i 
landets bedste række “Bam-
busa Kvindeligaen”  Vi er stolte 
over samarbejdet med Ringkø-
bing Håndbold, på flere punk-
ter – vi har vores årlige Hånd-
boldskole, som spillere og 
trænere fra Ringkøbing Hånd-
bold hjælper os med at afvikle, 
og samvær i hallen i dagligda-
gen gør, at vi lærer hinanden 
godt at kende, og pigerne er 
store rollemodeller for vores 
ungdomsspillere  

Vi ønsker Ringkøbing Hånd-
bold held og lykke frem i sæso-
nen  Vi holder øje med jer  n

RYEVAD & HENRIKSEN A/S

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

www.ryevad-henriksen.dk

TORVEGADE 1B . 6950 RINGKØBING . TLF. 9732 1390

Torvegade 1 • Ringkøbing • Tlf. 9732 1390

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

9732 1111
Gert S. Andersen A/S

Birkmosevej 17
E-mail: Per@gertsandersen.dk

www.gertsandersen.dk
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Frivillige ildsjæle, trænere, ud-
valgsmedlemmer og ikke 
mindst forældre havde fredag 
den 29  oktober 2021 samlet 
pige- og drengespillere fra U9 
- U15 til “NAT I HALLEN” 

Hanne Skanning fra håndbold-
udvalget fortæller: “Vi var tidli-
gere på året samlet til net-
værksmøde i JHF kreds 3  Her 
fik vi idéen fra vores naboklub i 
Videbæk, som havde holdt et 
lignede arrangement  De kom 
med gode råd til, hvordan vi 
skulle gribe det an ” 

Vi havde tidligere haft et ønske 
om at leje UV-udstyr og prøve 
at spille håndbold i mørke  Det 
blev derfor en del af “NAT I 
HALLEN”, hvilket passede per-
fekt ind. Vi fik stor hjælp fra 
Andreas fra JHF med at skaffe 
UV udstyret og transportere 
det tværs over Jylland for os  
Så vi er meget taknemlige over, 
at vores gode samarbejde på 
tværs i kredsen fungerer  

55 børn deltog i arrangemen-
tet, som strakte sig fra fredag 
kl  19 00 til lørdag morgen kl  
08 00  Arrangementet blev af-
holdt i Videbæk Idræts- og Fri-
tidscenter, da vi her også kun-
ne gøre brug af svømmehallen  

Spillerne startede med et par 
timer i svømmehallen  Der var 
sjov og ballade og der var ud-
fordringer, der blev overvundet  
Luna og Simone fra U9 udfor-
drede sig selv ved at hoppe fra 
vippen  Det havde de ikke tur-
det før, men det gør de nu og 
der blev hoppet over 10 gange 
– så der blev rykket nogle 
grænser  

Badetøjet blev skiftet ud med 
håndboldtøj og forskellige akti-
viteter gik i gang  Boldspil, leg 
og brætspil blev igangsat og 
der blev spist snolder og kage 
undervejs og alle hyggede sig 
på kryds og tværs  Ved mid-
natstid var der klar til arrange-
mentets højdepunkt: 
UV-Håndbold  De voksne sør-
gede for at banen blev “tapet” 
op med selvlysende UV tape  
Spillerne hjalp hinanden med 
at blive udsmykket: Der blev 
sat selvlysende tape på sko og 
tøj, lagt selvlysende ansigtsfar-
ve og alle fik selvlysende over-
trækstrøjer på.  Bolden fik na-
turligvis også en ordentlig 
omgang med tape, så den kun-
ne ses i mørket 

Vi kan afsløre, at kassen med 
tape var tom lørdag morgen    

Noah på 13 år fortalte, at han 
havde meldt sig til “NAT I HAL-
LEN”, fordi han gerne ville være 
i hallen i lang tid og være sam-

men med kammeraterne  At 
det så ovenikøbet var om nat-
ten, var da bestemt ikke en 
ulempe    

Line på 14 år var enig i, at det at 
være oppe om natten i hallen 
sammen med veninderne, var 
det, der tiltalte hende  Hun var 
en ivrig hjælper med at få UV 
udstyret sat op og fik hjulpet 
nogle af de andre spillere med 
tape og farve, så alle lyste op i 
mørket  Der blev spillet mod 
hinanden og heppet fra klub-
kammeraterne, der stod klar til 
det blev deres tur  Alle var vildt 
begejstrede for at prøve denne 
UV-version af håndbold  Men 
som én sagde: “Hvis vi skulle 
spille en rigtig kamp – hvad 
gjorde vi så med dommeren?” 
De skal jo lyse anderledes op 
end spillerne…  Tja  Det må stå 
hen i det uvisse     men sjovt – 
det var det 

Hen på de sene timer var der 
nogle få spillere, der måtte 
overgive sig til de medbragte 
liggeunderlag og et tæppe, da 
øjnene blev for små og kræf-
terne slap op  Kl  07 00 var der 
fælles morgenmad og kl  08 00 
kom forældrene og hentede 
nogle glade og trætte børn, 
som alle udviste stor taknem-
lighed for arrangementet  

Vi vil fra håndboldudvalget 
gerne takke de frivillige, træne-

re og forældre, som har gjort 
det muligt, at vi sammen har 
kunnet lave dette arrangement 
for vores ungdomsspillere  Vi 
ved, at det virker, når vi hjælper 
hinanden – så STOR TAK FOR 
DET. n

“Nat i hallen”
– blev en bragende succes

Af Mona Thorup

Line og Noah.

HÅNDBOLD
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HÅNDBOLD

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. 

Ringkøbing-Skjern 
Kommunes mest  
sælgende ejendoms-
mæglerforretning*

Estate
BoligCenter
Vestjylland

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

Ringkøbing · Torvegade 5e (Hovedkontor)
Søndervig · Badevej 13 (Ubemandet boligudst.) 
Hvide Sande · Metheasvej 6

*Kilde: Boligsiden/Ringkøbing-Skjern kommune /alle typer boliger  
- 03.11.2020 - Ringkøbing afdelingen

Støt vores  
sponsorer  

– de støtter os

Havnepladsen 11 · 6950 Ringkøbing · 97 32 02 21 · kobborgoptik.dk

online booking på www.kobborgoptik.dk

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

Juletræsindsamling

Rindum SU Håndbold indsam-
ler endnu en gang juletræer til 
fordel for klubbens ungdoms-
afdeling.

Indsamlingen er båret af frivil-
lige, spillere og forældre fra 
klubben, som denne dag kører 
byen rundt for at hente de vis-

ne juletræer. Det er en hygge-
lig dag, hvor det sociale og 
sammenholdet i klubben styr-
kes.

Dette års juletræsindsamling er: 

LØRDAG DEN 
8. JANUAR 2022
Sæt dit juletræ ud senest kl. 
9:30 – bind 30 kr. i toppen, så 

sørger de frivillige hjælpere 
for, at træet bliver hentet. Har 
du ikke kontanter, så er det 
også en mulighed at binde en 
seddel i toppen af træet i ste-
det, hvor der står “ Overført via 
MobilePay”. Nummeret der 
skal overføres til er: 36472  

Har du en større samling træ-
er, du gerne vil have hentet, er 
du velkommen til at kontakte 

Mona Graversgaard på mobil 
6110 8638 eller mail 
mgab2604@icloud.com.

Vi håber på at kunne få lov til 
at indsamle rigtig mange træ-
er – det vil gøre en stor forskel 
for vores ungdomsafdeling.

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

Af Rindum SU Håndbold

– båret af frivillige

21www.rindumsu.dk



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.

Ringkøbing   
Algade 14 

Tlf.  9632 5068

Bestil synstest på  
louisnielsen.dk

danbolig
Ringkøbing

tilbyder
Solgt eller gratis*.

Fordi vi kan sælge din bolig

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

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

STØTTEFORENINGEN

Støtteforeningen 2021

Corona har stadig haft stor be-
tydning for Støtteforeningens 
opgaver 

Vi er startet så småt ud med en 
mindre serveringsopgave den 
6  november 2021 forud for 
Comedy Night i ROFI-Centret  
Derudover har vi en mindre 
serveringsopgave den 3  de-
cember 2021 forud for Stig 

Rossens Julekoncert i RO-
FI-Centret 

Det bliver nok de eneste arran-
gementer, vi får hele 2021  
Landbobankens generalfor-
samling blev afholdt virtuelt 

den 3  marts 2021, så her var 
der ikke brug for vores hjælp 

Rock i Ringkøbing måtte også 
aflyses i 2021, så heller ikke her 
kunne vi få en indtjening 

Vi ser frem til at finde hjælpere 
til Landbobankens general-
forsamling den 2. marts 
2022. Her skal vi finde rigtig 
mange, så sæt gerne X i kalen-
deren allerede nu – og ikke 
mindst tilmeld dig hurtigst mu-
ligt!

Vi er stadig helt afhængige af, 
at vores trofaste hjælpere – og 
også mange nye vil hjælpe til, 
når vi får opgaver i fremtiden  n

Af Marianne Køpke
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Lone H. Lauritzen
Nygade 31 97 32 46 66
Bestil tid på www.salon-saksen.com
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NYTÅRSKONCERT

Når dørene atter kan op slås op for den traditionsrige Nytårskoncert
Lørdag den 15. januar 2022 i Green Sports Arena, ROFI-Centret ...

    bliver det med Orkester 
MidtVest, under ledelse af Ole 
Faurschou, sanger Kaya Brüel 
som solist og Søren Dahl som 
konferencier 

Kaya synger en række danske 
klassikere fra film og TV, san-
ge, som tager os med en tur 
ned ad Memory Lane  Det er 
titler som “Glemmer du, så hu-
sker jeg”, “Jeg sætter min hat 
som jeg vil” og mange flere af 
blandt andre Kaj Normann An-
dersen og Bent Fabricius-Bjer-
re  Kaya Brüel kan her i 2021 

fejre sit 30-års jubilæum  Hun 
holder sig aktuel som både 
skuespiller og jazz- og pop-
sanger med mere end 10 solo-
albums bag sig  Senest har 
hun sunget fællessang med 
hele Danmark i DR’s populære 
program “Morgensang”  

Søren Dahl er vært på et af 
Danmarks allermest populære 
radioprogrammer Café Hack – 
nu Dahl på Hack  Han har i op-
trådt som pianist, skuespiller, 
entertainer og samtaleekspert 
med en lang række af landets 

store musikere og andre per-
sonligheder  Han er uddannet 
pianist fra Det Kongelige Dan-
ske Musikkonservatorium  

Du kan læse mere om Kaya 
Brüel, Søren Dahl, Ole Faurs-
chou og Orkester MidtVest på 
www.rindumsu.dk

Du kan stadig købe billetter via 
Ticketmaster – klik ind på 
www rindumsu dk/om-rsu/
nytaarskoncerten for direkte 
link – eller scan QR-koden  
Billetprisen er kr  225,00 + gebyr 

Vi glæder os til at byde jer vel-
kommen til en festlig eftermid-
dag i godt selskab  n

Kaya Brüel og Søren Dahl 
fejrer nytår med Orkester 

MidtVest i Ringkøbing
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NYTÅRSKONCERT 2022

NYTÅRSKONCERT

Af Sidsel Reitz Krarup

Der er blevet sat mange flue-
ben ved den lange to-do liste, 
her godt en måned før vi slår 
dørene op til den 29  Nytårs-
koncert i Ringkøbing 

Takket være vores hovedspon-
sor Ringkjøbing Landbobank 
og alle vores samarbejdspart-
nere, glæder vi os rigtig meget 
at til at byde jer velkommen i 
vores koncertsal igen 

Vi trænger alle til at samles 
med venner, bekendte og na-
boer om den gode musik, bob-
ler og kransekage  Vi krydser 
alt, hvad der krydses kan, for at 
pandemier eller andet ikke skal 
sætte en stopper for endnu en 
koncert 

Det er svært at spå – især om 
fremtiden, men vi følger natur-
ligvis udviklingen tæt  Vi må 
alle være forberedte på, at der 
muligvis skal fremvises coro-
napas den 15  januar 2022 

I år tager vi fra udvalget de sto-
re frakker på og går ned i byen 
til Black Friday  Får at hilse på 
jer og dele vores Nytårskon-
cert flyers ud, så I husker at 
købe billetter til koncerten 

Selv om billetsalget startede 
den 15  november, er der fortsat 
ledige pladser  Klik ind på www 
rindumsu dk/om-rsu/nytaars-
koncerten – her finder I et di-
rekte link ind på Ticketmaster 

På gensyn til en festlig efter-
middag i godt selskab lørdag 
den 15  januar 2022  n
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Nytårskoncertudvalget fra venstre:
Preben Frederiksen, Kulturskoleleder, Lise Pedersen, Rindum SU, 
Sidsel Krarup, Rindum SU og Gitte Kolby, Rindum SU. Tove Hjerrild 

Andersen fra Kulturskolen var fraværende, da billedet blev taget.

Nytårskoncertens samarbejdspartnere er: 
ROFI-Centret, Strandbygaard, Ringkøbing Skilte, Kvickly Ringkøbing,  Hotel Ringkjøbing, 

Sangill Blomster Design, VK Beton og Byggemarked og Garant Gardiner.
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TUMLEDAG

Jubiiiiii – endelig blev der igen

Efter to års “Tumledags-tørke” 
på grund af COVID19, blev det 
endelig muligt at afholde Tum-
ledag igen  

Hele Tumledagsudvalget holdt 
vejret mandag aften, da Stats-
ministeren igen havde indkaldt 
til pressemøde  Restriktioner-
ne, som blev genindført fra fre-
dag, medførte heldigvis ikke at 
Tumledagen skulle aflyses, 
men fortsat kunne gennemfø-
res ved, at alle voksne skulle 
fremvise coronapas 

Så lørdag den 13  november 

2021 kl  10 00 åbnede dørene 
endelig op til endnu en Tumle-
dag med højt tempo og mas-
ser af glade børn fulde af 
energi og iført Tumledags 
t-shirts  

Tumledagsudvalget havde for-
inden opstillet fodboldbane, 
hoppepuder, airtrack, forhin-
dringsbane og mange andre 
sjove aktiviteter, som flittigt 
blev brugt af børnene  

Ud over rundstykker, juice og 
kaffe, havde Kvickly denne 
gang været så gavmilde at 
sponsorere kanelkage til alle 
de fremmødte børn  Så der var 

garanti for at børnene ikke gik 
sukkerkolde undervejs  

De frivillige “Tumledagshjæl-
pere” var denne gang elever fra 
6  klasse på Ringkøbing Skole, 
som hjalp børnene igennem de 
forskellige forhindringer i hal-
len  

Da Tumledagen sluttede kl  
11 30 var det meste af børne-
nes energi opbrugt og det var 
en flok trætte børn med røde 
kinder, som forlod hallen  

Tumledagen er et gratis arran-
gement for børn i aldersgrup-
pen 3-6 år, som kun er muligt 

at gennemføre på grund af alle 
sponsorerne  Tumledagsud-
valget vil derfor gerne takke 
sponsorerne for at være med 
til at skabe hele fundamentet 
for endnu en god Tumledag  

Husk at følge os på Facebook 
– søg på “Tumledag”  Så er du 
sikker på at få en reminder, 
næste gang vi afholder Tumle-
dag  

Tumledagsudvalget vil gerne 
takke hjælpere, børn og foræl-
dre for en rigtig god formiddag  

Vi ses igen til Tumledag i for-
året 2022   n

Af Pernille Thomsen
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TUMLEDAG

TAK TIL  TUMLEDAGSSPONSORERNE

TUMLEDAG

Rindum SU 
Støtteforening

Jubiiiiii – endelig blev der igen
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Ringkøbing

Tlf. 9732 1166  ·  landbobanken.dk

Det er vigtigt, at min bank 
brænder for det lokale

Susanne 
Fjederholt
7624 9226

Henning
Kærgaard
7624 9225

Michael Kirk
Larsen
7624 9415

Magnus M.
Lauridsen
7624 9216

Allan Chr. 
Pedersen
7624 9458

Bente
Rindom
7624 9397

Tove 
Biltoft
7624 9228

Christina G.
Nielsen
7624 9411

Dina
Højbjerg
7624 9266

Frederik
Thorup
7624 9563

Anders V.
Larsen
7624 9215

Betina
Mathiasen
7624 9217

Steen Kirk
Jensen
7624 9463

Marianne
Thomsen
7624 9262

Mads Søe
Hansen
7624 9227

Malene
Vinkel
7624 9320

Ring!
Vi er klar på en 
snak - også om 

økonomi


