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

Hos Partner Revision er din virksomhed 
altid i centrum. Derfor har vi valgt at være 
store  regionalt – og små lokalt. Så er vi 
altid tæt på dig og din forretning med en 
bred vifte af kompetencer.

Store nok til at have en 
bred erfaring. Små nok 
til at forstå det lokale.

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

Advokatfirmaet Thorninger  
støtter den lokale sport og kultur
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RINDUM SU

Der er efterhånden 115 år si-
den, at Rindum Sogne- og 
Ungdomsforening blev grund-
lagt. Dengang kostede et års 
kontingent 50 ører og 2 kroner 
for en hel husstand. Økonomi-
en er ikke som dengang, lige-
som mange andre ting har æn-
dret sig igennem de seneste 
godt 100 år – og endnu mere 
de seneste tre år. 

En ting, der ikke har ændret sig, 
er én af de værdier, som for-
eningen er grundlagt på, nemlig 
fællesskab. Gennem tiden har 
Rindum SU’s aktiviteter været 
tilbud til ALLE om en sund og 
indholdsrig fritidsbeskæftigel-
se – og det er det, der gør, at 
foreningen stadig er relevant 
115 år efter grundlæggelsen. 

For Rindum SU er meget mere 
end fodbold, håndbold og gym-
nastik. Det er et fællesskab, 
hvor arrangementer som f.eks. 
Nytårskoncerten er med til at 
samle venner og bekendte til en 
eftermiddag fyldt med musik. 
Og de frivillige, der hjælper med 
til koncerten, er med til at sikre, 
at publikum får en god oplevel-
se, og at overskuddet fra kon-

certen kan gå til ungdomsar-
bejdet i foreningen.

Andre frivillige, der f.eks. samler 
juletræer ind, serverer til gene-
ralforsamling og fester, eller 
står ved en vandpost til cykellø-
bet Fjorden Rundt, er med til at 
sikre, at Rindum SU’s børn, 
unge og voksne kan tage til 
cups, stævner, holde afslut-
ninger og andre sociale arran-
gementer.

Den hjælpende hånd betyder 
alverden for foreningen. Den 
tid, den enkelte frivillig bruger 
en eftermiddag eller aften til 
hjælpe foreningen, er med til at 
sikre fællesskabet for medlem-
merne. Og der er altid plads til 
en mere. Om det så er til at 

dømme en kamp, stille bord-
tennisborde op til stævne eller 
andet. 

Jeg ser personligt frem til at 
give en hjælpende hånd med til 
at skænke champagne op til 
vores mange Nytårskoncert-
gæster først i det nye år. 

I ønskes alle en god jul og et 
godt nytår! Jeg glæder mig til 
at se jer i det nye år.  n

Torben Nielsen 
Formand, Rindum SU

FORMANDENS HJØRNEFORMANDENS HJØRNE
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Støt vores sponsorer – de støtter os

Af Torben Nielsen
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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

 for en
gratis og

uforpligtende
salgsvurdering af

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

Ringkøbing   
Algade 14 

Tlf.  9632 5068

Bestil synstest på  
louisnielsen.dk
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BADMINTON

Godt i gang med den nye sæson

Vi har byttet lidt rundt på træ-
ningstiderne, så vi træner i hal 
1 om mandagen og i hal 2 om 
onsdagen. Det giver en del 
færre aflysninger og mulighed 
for at bruge ni baner, når vi er 
flest om mandagen. 

Om onsdagen har vi som no-
get nyt gjort ekstratræningen 
gratis for alle, så der er flere, 
der kan få noget ekstra kamp-
træning. Det har været godt gi-
vet ud – vi har i hvert fald vun-
det begge vores første hold- 
turneringskampe for U15-hol-
det. Så forhåbentlig kan de 
gøre U13 kunsten efter, der i 

suveræn stil vandt deres hold-
turnering sidste år.

Vi har med god frivillig tømrer-
hjælp fra Jacob Jeppesen fået 
bygget et solidt skab til vores 
nye boldmaskine, så den kan 
holde i mange år.

Den 21. januar afholder vi et 
åbent badmintonstævne, hvor 
vi håber, at alle klubbens spille-
re har lyst til at prøve kræfter 
med spillere på deres eget ni-
veau fra andre klubber. Mon 
ikke det også kan lykkes at hive 
nogle gode placeringer hjem 
ved den lejlighed? n

Af Jacob Kaiser
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Nye træningstider og gratis onsdagstræning er godt givet ud.
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BORDTENNIS

En sæson med mange store højdepunkter

Igen i år fik vi et stort veteran- 
arrangement til klubben; nem-
lig første runde af holdturnerin-
gen for alle DT Veteranhold i 
Danmark. Det foregik 19.-20. 
november i ROFI-Centret, og 
der var ca. 250 spillere over 40 
år fra hele Danmark. Ud over 
turneringen blev der budt på en 
fest lørdag aften, med DJ til at 
levere musikken.

For en bordtennisklub i Ring-
købing er det  stort at kunne 
trække arrangementer til af 
den størrelse. 

Der har to gange hver uge  
været træning for såvel ung-
domsspillere og seniorer.  
Michel Christensen har stået 
for træningen hos Ungdom i 
lighed med de foregående år.

Vi har i år fået nogle gode  
talenter. Her kan nævnes en  
tysker, som træner specialtræ-
ning med Tine Pedersen. De 
øvrige unge spillere, viser stort 
potentiale. 

Turneringsmæssigt har klub-
ben på seniorniveau fortsat et 
Serie 1-hold samt et Serie 
2-hold, og på Veteranniveau 
har klubben kvalificeret sig til 
at deltage i 1. division 50-års 
rækken, der er ligeledes til-
meldt et 40-års 1. divisions-

hold i samarbejde med Korup 
IF (Fynsk klub som også er 
Bjarnes barndomsklub). 

Vi har afholdt et forsinket Klub-
mesterskab for sæsonen 2022, 
og her vandt Niels Poulsen.

Bordtennis er godt i gang med sæsonen 2022/23.

Af Bjarne Piil,  
Jesper Skovhuus og 
Michel Christensen

Holdbillede af alle fra vores klub, der deltog i DT for Veteranhold: Fra venstre: Niels Poulsen, Jesper Skovhuus, Kim Mogensen , Bjarne Piil, Sven Saaby og Finn Madsen.
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BORDTENNIS
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Alle hjælper hinanden
Af Michel Christensen

Klokken slår 17.30. Alex  og jeg 
kommer ind ad døren til træ-
ningslokalet. Straks ser vi en 
pige, som tripper for at komme 
i gang...  der er ingen borde 
oppe endnu. 10 minutter efter 

har alle børnene sat alle de 
borde op, som skal bruges. 

Der tænker man: Wow, hvad 
skete der lige der? Om der er 
tre eller 10 til træning, så kom-
mer de aldrig til at kede sig. De 
har selv idéer til, hvad de vil 
lave til træning, mens de lærer 
at ramme bolden. 

Vi alle er forskellige, når der 
trænes. Og alle respekterer 
hinanden trods forskelligheder. 
Hvis den ene har en dårlig dag, 
hjælper den anden batmand til. 
Det gælder også, hvis deres 
træner ikke er på toppen. Der 
har vi i Ringkøbing noget at 
være stolte af: At dem, der træ-
ner, hjælper hinanden. Det gør, 

at jeg altid møder op, uanset 
om det har været en dårlig dag. 

Når træningen er slut, så er de 
ikke til at drive hjem fra træ-
ning. n

Vores største afdeling med ca. 
28 spillere er vores 60+ afde-
ling, som spiller i Vesterhavs-
hallen hver mandag formiddag. 

Her hygger de sig med masser 
af bordtennis samt en indlagt 
kaffepause.

Der er planer om at lave træ-
ningssamlinger med Skjern 
Bordtennis. Vi vil også prøve at 

købe en træner til at træne 
især vores ungdomsspillere et 
par gange i sæsonen. n
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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

www.go-energi.dk

go’energi – dit lokale valg af elselskab

Ingen binding • Ingen skjulte gebyrer • Kun go’ kundeservice

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

ALGADE 11 · 6950 RINGKØBING
TLF. +45 9732 0123
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FODBOLD

60 glade og forventningsfulde 
pige- og drenge fodboldspillere 
fra U9-11 stod klar til træning 
med spillere fra FC Midtjylland. 
Børnene fra Rindum SU havde 
været så heldige via klubsam-
arbejdet at få tre spillere fra 
FCM ud at træne dem. De tre 
spillere var superligaspiller Sory 
Kaba og de to U19 spillere Malte 
Haulund Melin og Mahdi Ba-
baisel. 

“Kaba, må jeg lige få et billede 
af dig,” siger en af drengene, 
mens de er ved en skudøvelse, 
men det kan også være svært 
at koncentrere sig om træ-
ningsøvelserne, når nu den nor-
male træner er skiftet ud med 
en af ens største idoler. Og det 
var tilfældet på banerne ved 
ROFI. 

Træningen foregik på lige del 
dansk og engelsk, hvilket flere 
af børnene havde været rigtig 
spændte på, men med gode in-
struktioner og lidt tolkning var 
børnene klar til at udføre de for-
skellige øvelser. Der har sjæl-
dent været så stille på Rindum 
Stadion, som når de tre FCM- 
spillere instruerede og viste den 
næste øvelse. Alle Rindumspil-
lere var topmotiverede for at 
give den gas sammen med de 
prominente gæster. 

Efter 90 minutters veloverstået 
træning var det til sidst tid til at 
få taget billeder og skrevet 
autografer, og det må man sige, 
at der blev til den helt store 
guldmedalje. Der blev skrevet 
på bolde, trøjer, arme, støvler, 
bare maver med videre. Og 
først da de sidste børnespillere 
blev “slæbt” hjem af deres for-
ældre, kørte de tre FCM-spillere 
retur til Midtjylland igen.

Kaba, Meling og Babaisel var 
alle i øjenhøjde og leverede va-
ren 100%, så børnene fik en på 
opleveren, som de aldrig vil 
glemme. 

Vi håber, at vi igen på et tids-
punkt kan invitere FCM inden 
for til flere af vores mange bør-
ne- og ungdomsspillere – der 
var godt nok mange, som lige 

kiggede forbi og skulle se deres 
søskende træne den dag.

Vi vil gerne minde om, at man 
som hold kan skrive sig op til at 
løbe med på banen til en FCM-
kamp (selv om listen efter si-
gende skulle være lang). n

“De kommer nu – de kommer nu…”
Af Allan Østergaard
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FODBOLD

I Rindum SU Fodbold har vi i de 
senere år oplevet, at niveauet 
på årgangene er støt stigende, 
og det har resulteret i, at bl.a. U8 
og U9 drengene deltager med 
hold på det øverste niveau i år-
gangene, og dermed spiller 
mod de allerbedste hold i DBU 
Jylland Region 2’s turneringer, 
heriblandt Guldminen fra FC 
Midtjylland, Holstebro, Herning 
KFUM og Fremad samt Viborg.

Her er det især flot at se, at hol-
dene uden problemer nemt kan 
begå sig i kampene og spiller 
gode, jævnbyrdige kampe, som 
uden tvivl er med til at udvikle 
spillernes niveau. 

I Rindum har vi også et U13 
drenge hold, som gennem de 

senere år bare er blevet bedre 
og bedre, og lige nu klart er år-
gangens bedste U13 hold i om-
rådet og spiller i Liga 1B, hvilket 
er den øverste række man kan 
spille i, når man ikke er licens-
klub. Det betyder, at holdet kø-
rer på kryds og tværs af Jylland 
for at spille deres kampe. 

Gennem de senere år har både 
holdet og de enkelte spillere 
gennemgået en rigtig flot ud-
vikling, der har bragt holdet der 
til, hvor det er i dag. Der er spil-
lere, der har været i søgelyset 
for DBU’s Talentcenter træning. 
Derudover har holdet og de an-
dre spillere bidraget til, at Mar-
kus Østergaard i dag har taget 
skridtet videre og er blevet en 
del af FC Midtjyllands U13 hold. 
Udover at blive udviklet på hol-
det har Markus igennem tre år 
også benyttet sig af FCM Klub-

samarbejdets muligheder for at 
udvikle sig som fodboldspiller, 
hvor hårdt arbejde har bragt 
ham videre.  

Markus begyndte med at delta-
ge i træningen på FCM Fod-
boldskole som U10, hvorefter 
han i 2 1/2 år har deltaget i FCM 
Licenstræningen. Her gjorde 
Markus det så godt, at man fra 
FC Midtjyllands side vil give 
ham en anerkendelse af indsat-
sen og tilbød ham at deltage i 
ATK+ træningen for U12 i Her-
ning. Her imponerede han træ-
nerstaben så meget, at det 
endte ud i, at de tilbød ham en 
plads på FCM’s U13 hold efter 
sommerferien. En indsats som 
Markus, hans tidligere hold-
kammerater og trænere kan 
være rigtig stolte af.  Godt gået 
Markus.

Som belønning for at have bi-
draget til Markus’s udvikling 
blev hans tidligere holdkamme-
rater og trænere inviteret på 
MCH Arena 31. oktober til at 
overvære kampen mellem FCM 
og OB. Og når det nu skal være, 
så spillede U13 holdet 8. no-
vember selvfølgelig en pokal-
kamp mod netop FC Midtjyl-
lands U13 hold med Markus på 
holdet. 

Til orientering for pigerne så er 
FCM Klubsamarbejdet i gang 
med at opbygge et lignende 
spillerudviklingsforløb for piger-
ne. Det er dog ikke helt færdig-
udbygget endnu. Men det udvi-
des løbende. Så fat mod piger. 
Der sker også noget for jer i 
fremtiden. n
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Af Jens Oluf Bach

Som breddeklub er det Rindum SU Fodbolds fornemste opgave at give alle drenge og piger 
muligheden for at spille fodbold på det niveau, som passer til den enkelte spiller. Det betyder, 
at der selvfølgelig er plads til både nybegynderen men også til den mere øvede spiller. Fælles 
for dem alle er, at de skal have muligheden for at udvikle sig på den enkeltes niveau.

Kan man blive en del af noget 
større i Rindum SU?

11www.rindumsu.dk



FODBOLD

Rindum SU og FCM Klubsamarbejdet

Fo
to

s:
 S

id
se

l R
ei

tz
 K

ra
ru

p

Som en del af FCM Klubsamarbejdet har Rindum SU Fodbold flere forskellige ting, vi kan 
tilbyde til vores medlemmer samt deres forældre. Tilbuddene kan opdeles i sportslige tilbud, et 
forældreunivers og endelig en fordelsklub med gode tilbud.

FCM Fodboldskole/FCM Licenstræning/FCM 
Pigefodboldskole
Her er mulighed for U10, U11 og U12 Drenge kan deltage i udtagel-
se til deltagelse på ATK+ træning i Herning, mens man stadig spiller 
i sin klub. Man kan også tilmelde sig FCM Licenstræning i lokalom-
rådet og dermed få en masse ekstra træning samt deltage i diverse 
stævner. Der tilbydes også FCM Licenstræning for U13 Drenge, 
men det foregår noget mere spredt. Endelig er der for pigerne mu-
lighed for udtagelse til FCM Fodboldskole for U11, U12 og U13 Pi-
ger, og de kan også deltage i pigelicenstræning. Læs mere på: 

www.fcmklubsamarbejdet.dk/fcm-fodboldskole/fcm-licenstraening/ 
www.fcmklubsamarbejdet.dk/fcm-pigefodboldskole/

FCM Forældre Univers
Her har man mulighed for som forældre at få masser af inspiration 
til forældrerollen til et barn, der spiller fodbold. Her kan du i artikler 
få oplysninger om din rolle som forældre, samt hvad du kan bidra-
ge med i klubben som frivillig. Derudover er der en række temaer, 
som kan inspirere til hverdagen, specielt hvis man spiller på et hø-
jere niveau. Læs mere på:

www.fcmklubsamarbejdet.dk/tilmelding-til-foraeldreunivers/

FCM Fordelsklub 
FC Midtjylland har oprettet en fordelsklub, hvor du som medlem vil 
kunne opnå rabatter samtidig med, at du giver en økonomisk støtte 
til Rindum SU. Du kan f.eks. få rabatter på:

•  Billetter til 75 kr. til udvalgte kampe, som annonceres i fordels-
klubben. F.eks. har man kunnet købe billetter med rabat til Europa 
League-kampene.

• Rabat på billetter til WOW Park.

• Rabat på forskellige produkter fra bl.a. Ecooking.

Endelig foretages tilmelding til f.eks. licenstræning også i fordels-
klubben. Alt sammen er med til, at du støtter Rindum SU med et 
beløb, når du benytter et af tilbuddene. 

www.fcmklubsamarbejdet.dk/fordelsklub/

Af Jens Oluf Bach
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Ringkøbing Håndbold 

Jesper Holmris og Ringkøbing Håndbold
i stærkt samarbejde på femte og sjette år

I Ringkøbing Håndbold er det vigtig med kontinuitet for at udvikle de 
unge spillere, som primært spiller i Ringkøbing. Ringkøbing Hånd-
bold ønsker at være en fast bestanddel af Kvindeligaen, og da øko-
nomien ikke tillader at hente alverdens store internationale stjerner, 
så skal der slåes på noget andet – nemlig UDVIKLING, som er en 
vigtig værdi for klubben. Udvikling kræver enormt meget kontinuitet 
for at skabe resultater på sigt. Derfor er det meget glædeligt, at klub-
ben ikke kun på spillersiden kan skabe trygge og gode rammer for 
udvikling, men nu også har taget et stort skridt i den rigtige retning 
på trænerfronten med forlængelsen af cheftræner Jesper Holmris. 

En spændende rejse som begyndte for fire år siden  
“Det er næsten fire år siden, at jeg begyndte i Ringkøbing Hånd-
bold, og man var netop rykket ud af landets bedste række. Man 
var fra klubbens side fast besluttet på, at man skulle tilbage i det 
fine selskab igen, og nye planer blev lagt. Det var tid til en ny start. 
Mange nye unge spillere kom til, og en mindeværdig trænings-
lejr til Sydkorea blev startskuddet til en fantastisk rejse med 
mange sejre (og en afbrudt sæson med corona) i 1. division, 
der kulminerede med oprykning og tilbagevenden til den 
bedste danske håndboldrække”, fortæller Jesper Holmris.

Og selvom de første år var gode, så 
havde Holmris aldrig troet, at det skulle 
blive til seks år i Vestjylland 
“Jeg har fra første dag været utrolig glad for at være 
i Ringkøbing, men jeg må indrømme, at jeg nok ikke 
havde regnet med, at det skulle blive min længste 
træneransættelse nogensinde. Spillertruppen har væ-
ret fantastisk at arbejde med, og jeg nyder og sætter 
enormt stor pris på klubbens værdier og det gode 
samarbejdet med ledelsen. Det har derfor ikke været 
nogen vanskelig beslutning fra min side, da jeg fik 
muligheden for at fortsætte samarbejdet. Det har 
hele tiden været min klare førsteprioritet, og jeg er 
utrolig glad og stolt over at kunne stå i spidsen for 
Ringkøbing Håndbold til sommeren 2025,” siger han.

Målsætning og forventninger til denne sæson
“Målsætningen til denne sæson er ganske klar. Vi skal 
undgå nedrykning, forbedre os i forhold til sidste sæsons 
13. plads og etablere os som ligahold,” fortæller Jesper. 
Der er nu spillet otte runder af sæsonen, og Ringkø-
bing Håndbold ligger på en 11. plads med 4 point efter 
sejre over Ajax og Viborg. På grund af EM for kvinder 

Af Ringkøbing Håndbold

Cheftræner for Ringkøbing Håndbold Jesper Holmris har været i klubben i fire sæsoner, og i slutningen 
af oktober forlængede de to parter det gode samarbejde helt til 2025.

har der været kamppause siden midt oktober. En tid, hvor Ring-
købing Håndbold har kunnet forberede sig rigtig godt på de me-
get vigtige kampe, der kommer inden jul. De har også kunnet få 
nogle skadede spillere klar igen, hvilket kan blive afgørende i de 
sidste kampe. Kamppausen slutter søndag 27. november, hvor 
Skanderborg gæster ROFI Centret og Green Sports Arena. Jes-
per Holmris glæder sig til kampene: “Vi ser frem til de sidste fem 
spillerunder i første halvdel af turneringen med stor spænding, da 
vi blandt andet har tre indbyrdes opgør med nogle af vores kon-
kurrenter i den nedre del af tabellen. Muligheden for flere point er 
i den grad til stede, og vi håber naturligvis at kunne ramme top-
formen til disse vigtige opgør.” 

Masser af potentiale i truppen
Højdepunktet for Ringkøbing Håndbold har indtil videre naturlig-
vis været deres historiske sejr over Viborg HK på hjemmebane. 
Det var første gang i klubbens historie, at man kunne trække sig 
sejrrigt ud af et opgør mod de grønblusede fra Viborg HK. Der har 
også været en del ekstraordinære individuelle præstationer, som 

for Jesper har været fantastisk at opleve. Det har betydet, at en 
række af spillerne allerede har været at finde på Rundens 
Hold en del gange. Desuden ligger både Jane Mejlvang og 
Alberte Simonsen på TOP-10 listen over de mest scorende 
spillere i den danske liga netop nu. 

“Vi har desværre ikke spillere på det danske lands-
hold, men mon ikke en enkelt eller to af vores nuvæ-

rende spillere får debut i den rød-hvide trøje en 
gang i fremtiden? Til gengæld har vi med stolthed 
haft Marigona Hajdari og Leonora Demaj til 
landsholdssamling i Kosovo. Begge spillere har 

på grund af deres dobbelte statsborgerskab mulig-
hed for at repræsentere Kosovo og får derigennem 
både spændende oplevelser og nyttig erfaring med in-
ternational håndbold. Ligeledes skulle Elin Thorsteins-
dottir også have været med Island, hvis ikke det havde 
været for hendes hofteskade,” siger Jesper Holmris.  
De seneste uger er blevet brugt på træning og kampe, 
hvor Ringkøbing Håndbold blandt andet har haft fælles 
træning med både Ikast og Holstebro samt en trænings-
kamp mod Aarhus United, som forhåbentlig kan gøre, at 
de står skarpt, når sæsonen genoptages på søndag. 

“Vi ser frem til fortsættelsen af sæsonen, og vi har store 
forventninger til det videre forløb. Vi skal have flere point 
på kontoen, og vi håber at se endnu flere tilskuere i hallen 
til at bakke pigerne op. Den gode opbakning er værdsat 

og gør en kæmpe forskel,” slutter Jesper Holmris.   n Fo
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Kendt ansigt ansat som direktør i Ringkøbing Håndbold

Af Ringkøbing Håndbold

Hvilken profil skal stå i spidsen for 
Ringkøbing Håndbold?

Der blev drøftet muligheder samt for-
dele og ulemper, da bestyrelsen i 
Ringkøbing Håndbold skulle finde ud 
af, hvilken profil de skulle vælge som 
ny direktør. Skulle det være en per-
son med baggrund inden for forret-
ningsområdet, med salgserfaring 
eller sportslige og personlige erfa-
ringer? Hver profil har hver sine for-
dele og kommer med forskellige 
kompetencer i rygsækken. Besty-
relsesformand Lars Buhl var aldrig 
i tvivl og kontaktede Michelle tid-
ligt i processen for at forhøre sig 
og lufte muligheden for hende.

“Michelle flyttede jo til Aarhus, fordi 
hun fik et fuldtidsjob. Jeg vidste, hun 

var glad for jobbet, så derfor var jeg 
ikke 100 procent sikker på, at hun var in-
teresseret i at komme tilbage. Jeg havde 
dog en mavefornemmelse, der sagde, at 
jeg måtte spørge for at få det afklaret,” 
fortæller Lars Buhl og fortsætter: 

“Og det var jo godt, jeg gjorde det, for el-
lers havde vi jo ikke været her, hvor vi er 
i dag. Michelle er en af de personer, 
som kender klubben bedst efter så 
mange år. Hun er et kendt ansigt blandt 
tilskuere, sponsorer og øvrige menne-

sker omkring klubben, hvilket jeg ser som 
en fordel for alle.” 

Man kan ikke få det hele
Som direktør i Ringkøbing Håndbold 
har man arbejdsopgaver, som spæn-

der bredt. Man skal agere i meget for-
skellige forummer og have rigtig mange forskellige hatte på, alt 
efter hvilken opgave der skal løses. Opgaverne er så alsidige og 
forskellige, at det siger sig selv, at man ikke kan få en person, som 
kan det hele. Det var man i Ringkøbing Håndbold godt klar over. 

Michelle er uddannet mediegrafiker og har sine klare styrker og 
kompetencer inden for den grafiske verden, som gavner klubben i 
arbejdet med de sociale medier, hjemmeside, flyers, brochurer, 
kampplakater,  sponsorhæfter, foto, kampprogrammer med mere. 
Hendes udadvendte personlighed bærer frugt i dialogerne med 
menneskerne i og omkring klubben samt indblikket i hverdagen for 
spillerne efter så mange år som aktiv spiller. Michelle er ikke en tal-
nørd og har ikke før siddet med økonomi og overordnede strategier, 
hvilket er nyt for hende. Udfordringerne kommer på de forretnings-
mæssige områder, hvor Michelle ikke har erfaring med sig. 

En hektisk start
Michelle blev kastet direkte for løverne, da hun begyndte i august, 
hvor sæsonforberedelserne allerede var i fuld gang. Der har været 
run på lige siden, hvor den daglige drift har været i højsædet for at 
kunne afvikle kampe, VIP-arrangementer osv. Derudover er en 
stor del af opstarten også gået med at færdiggøre en splinterny 
hjemmeside i samarbejde med Vestjysk Marketing. Den er nu on-
line, og Michelle er rigtig godt tilfreds med resultatet. Michelle kan 
nu begynde at fokusere på andre opgaver i forhold til sponsorer 
og nogle af de andre fremtidige events, som er på tegnebrættet i 
denne sæson. Den nye hjemmeside med det nye design skal 
strømlines og inkorporeres i resten af udtrykket såvel online som 
på trykte medier. Det er Michelles store mål, at det grafiske udtryk 
skal blive genkendeligt, så det spiller sammen. 

Michelle fortæller selv om sin opstart: 
“Det har været en hektisk start, men bestemt også en sjov og 
spændende start. Der har været fuld knald på lige siden august 
med mange kampe, nye ting at lære, nye ansigter og mange nye 
ting at forholde sig til. Men der har været sindssygt mange gode 
oplevelser og opgaver allerede, som jeg elsker at være en del af. 
At jeg stadig kan have håndbold inde under huden i min hverdag 
er skønt. Jeg elsker jo stadig håndbold, selvom jeg er stoppet 
som spiller. Det giver en masse motivation at arbejde med noget, 
man brænder for og samtidig for en klub, der har en speciel plads 

Fra 1. august har Ringkøbing Håndbold ansat den igennem mange år tidligere spiller med nummer 10 på ryggen Michelle Brandstrup som direktør i klubben. Michelle har spillet i klubben i otte sæsoner og 
lagde i en alder af 34 år karrieren på hylden i sommers .
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Ringkøbing Håndbold 

Kendt ansigt ansat som direktør i Ringkøbing Håndbold
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i ens hjerte. Jeg håber, jeg kan være med til at udvikle klubben og 
tilføre nogle gode elementer til os på mange forskellige områder. 
Jeg ønsker, at vi skal have et nært forhold til vores sponsorer og 
til foreningen, for vi har brug for hinanden, for at 2+2 skal give 5. 
Det er absolut ikke nemt i disse tider med stigende el-priser og 
dyrere produkter overalt i verden, men vi skal prøve at gøre vores 
bedste for, at vi kan skabe værdi for alle parter i det omfang, der 
nu engang er muligt.”

Godt foreningssamarbejde og flere folk i hallen 
En af de helt klare mål for Michelle er, at få folk tilbage i håndbold-
hallerne igen. Dertil uddyber Michelle: 

“Det er bestemt ikke er en let opgave, og den er absolut ikke ble-
vet lettere efter Corona-epidemien, hvor folk har fået andre og 
nye vaner. Men om ikke andet, så vil vi prøve at sætte kræfterne 
ind på, at vi skal have flere folk, der synes det er fedt at komme i 
hallen for at se håndbold på topniveau.”

Liga-pigerne skal være idoler og forbilleder for børn og unge, som 
spiller håndbold i Rindum SU. Det kræver, at børnene og de unge 
kender pigerne og får et tilhørsforhold til dem. Det skal vi arbejde 
med, for det er vores klare ønske, da det helt sikkert kan skabe in-
teresse og lyst til at komme i hallen til kamp. 

“Vi ønsker specielt, at flere børn og unge skal tage turen til hallen. 
Ikke kun for at se vores kampe men også for at de kan blive inspi-
reret af vores spillere, så de selv får lyst til at spille håndbold på 
højt plan engang ude i fremtiden. Ringkøbing Håndbold skal vise 
dem, at det er sjovt at spille liga-håndbold, så vi måske kan finde 
nogle af fremtidens stjerner i foreningen. Derfor forsøger vi jævn-
ligt at lave tiltag, som kan tiltrække netop disse målgrupper,” for-
tæller Michelle.

Tidligere i sæsonen var klubben ude på en del skoler i og omkring 
Ringkøbing for at dele fribilletter ud i håb om, at nogle af dem ville 
komme til håndbold. Konklusionen på den ekstra indsats var klar: 

“Det gav pote, og det var dejligt at se, at der var flere børn til netop 
den kamp, hvor indsatsen var gjort. Vi havde gerne set endnu fle-
re, men det er små skridt i den rigtige retning. Tingene forandrer 
sig ikke over natten, men det var et skridt på vejen. Vi har sat 
gang i endnu et tiltag til vores kamp 27. november, hvor vi laver 
det, vi kalder børnenes dag i samarbejde med vores hovedspon-
sor og Matchparter Vestjysk BANK” fortæller Michelle. 

Her kommer Ringkøbing Håndbold til at invitere børn inden for til 
sjov og leg inden kampen, hvor de blandt andet kan møde maskot-
ten William fra Vestjysk BANK. Hvis man vil læse mere om denne 
dag, kan man gå ind på Ringkøbing Håndbolds hjemmeside. Ring-

købing Håndbold spiller størstedelen af deres kampe i hverdagene 
om aftenen, hvor det selvsagt er svært at tiltrække børn, da det 
simpelthen bliver for sent. Derfor er det i højsædet at de få kampe, 
som ligger i weekenden, har fokus på den yngre målgruppe.

Et godt samarbejde med foreningen
For at disse tiltag kan blive en succes, ikke kun for Ringkøbing 
Håndbold men også alle andre, så kræver det et godt samarbejde 
med foreningen. Det er i foreningen, at børn og de unge menne-
sker spiller håndbold til daglig, så det er utrolig vigtigt, at der er god 
kemi og samarbejde mellem Ringkøbing Håndbold og foreningen. 

“Vi har før samarbejdet om tiltag, der kan samle de unge menne-
sker i hallen. Sidste sæson påbegyndte vi tiltag som håndbold og 
pizza, som samlede en god stor gruppe unge mennesker til hygge-
ligt samvær inden kampen, og som derefter skabte en rigtig god 
stemning i hallen. Det er sådanne arrangementer og tiltag, vi skal 
fortsætte med og samtidig udvikle på for at give de unge menne-
sker gode oplevelser med håndbolden,” fortæller Michelle 
Brandstrup.  n

Fra 1. august har Ringkøbing Håndbold ansat den igennem mange år tidligere spiller med nummer 10 på ryggen Michelle Brandstrup som direktør i klubben. Michelle har spillet i klubben i otte sæsoner og 
lagde i en alder af 34 år karrieren på hylden i sommers .
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HJEMMEKAMPE
for Ringkøbing Håndbold
Søndag 27. november 2022 
Kl. 16:00 – Green Sports Arena 
mod Skanderborg Håndbold

Torsdag 15. december 2022 
Kl. 20:15 – Green Sports Arena 
mod Silkeborg-Voel KFUM

Onsdag 18. januar 2023
Kl. 19:00 – Green Sports Arena 
mod Nykøbing F. Håndbold

Lørdag 28. januar 2023
Kl.15:00 – Green Sports Arena 
mod Odense Håndbold

Onsdag 8. februar 2023
Kl. 19:00 – Green Sports Arena 
mod Team Esbjerg

Onsdag 22. februar 2023
Kl. 19:00 – Green Sports Arena 
mod København Håndbold

Onsdag 8. marts 2023
Kl. 19:00 – Green Sports Arena 
mod SønderjyskE Kvinder

Onsdag 22. marts 2023
Kl. 18:30 – Green Sports Arena 
mod Ikast Håndbold

www.ringkobinghaandbold.dk
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Benedicte Dam, 8 år
Benedicte har spillet håndbold i 
to sæsoner nu. Hun er netop 
flyttet til Ringkøbing og synes, 
det er dejligt at få nye venner 
ved håndbold. Hun går også til 
springgymnastik og svømning 
og elsker at lave sport. Træ-
nerne er søde og gode til at 
lære os, hvordan vi skal gøre.

Arthur Møller, 8 år
Arthur var til træning første 
gang, da håndboldudvalget var 
forbi til træningen. Han kommer 
helt sikkert igen næste tirsdag. 
Det var vildt sjovt. “Jeg kunne 
godt lide at redde boldene – så 
der ikke blev mål.”  Arthur for-
tæller, at han også er målmand 
på fodboldholdet. Han går des-
uden til boksning. 

Anton K. Pedersen, 8 år
Anton synes, håndbold er sjovt 
og har allerede fået nye venner. 
Det er hans første træning. Men 
da far Mads spørger: “Vil du 
med næste gang?” kommer 

svaret prompte: “JA”. Vi glæder 
os over at se nye spillere på 
håndboldbanen – det er jo en 
fornøjelse at se de røde kinder 
og smil på læben, når en god 
træning er slut. I dag sluttede 
holdet af med at øve kampråb.

Kaya Kallesøe, 8 år
Kaya spiller sin 3. sæson i den 
bordeaux bluse. Hun elsker at 
skyde på mål og have det sjovt 
med sine venner. “Jeg har fået 
mange nye venner til håndbold. 
Maja og Laura, som går på Rin-
dum Skole, er jeg blevet gode 
venner med, og jeg går selv på 
Alkjærskolen.” Trænerne er 
søde, og min mor er én af dem. 
“I weekenden skal vi spille 
kamp, og det glæder jeg mig 
rigtig meget til,” siger Kaya.

Villum Juelsgaard, 12 år 
og Chris Steegmüller, 13 år
Chris er netop flyttet med sin 
familie til Ringkøbing fra Tysk-
land i sommer og begyndte 
med håndbold, da sæsonen 
startede. “Jeg er blevet taget 
rigtig godt imod og nyder det 
fællesskab, der er på holdet.” 

Chris har ikke spillet håndbold 
tidligere, men har allerede fået 
godt fat i teknikken og har et 
godt blik for spillet. Villum har 
spillet håndbold i mange år og 
elsker at lave fede mål og tricks. 
“Jeg har mange rigtig gode 
venner fra håndboldholdet, og 
det er rigtig fedt, når vi er ude til 
kamp og til cup, hvor vi sam-
men er afsted en hel weekend. 
Begge drenge er glade for de-
res trænere. De er gode til at 
træne og motivere os til at yde 
vores bedste. Samtidig har vi 
det sjovt.

Marie Mjøkind Schou, 13 
år og Mynte Guldhammer 
Andersen, 12 år
Marie og Mynte har begge spil-
let håndbold i en del år og elsker 
det fællesskab, der er på holdet. 
Vi har det rigtig godt med hin-
anden og er blevet gode venner 
alle sammen.

Det er et fedt spil – der er fart 
over feltet, og så er det dejligt 
at være en del af en holdsport, 
hvor vi kan grine sammen. Vo-
res årlige tur til Kondi-Cup er 
en af de fedeste weekender, 
hvor vi er sammen med de an-
dre spillere fra U11 og U13 
både drenge og piger. Der har 
vi det virkelig sjovt – og sidste 
år vandt holdet faktisk B-Fina-
len. Det var en fantastisk ople-
velse. Begge piger siger: “Kom 
og vær med, hvis I har lyst at 
have det sjovt.” Så der er plads 
til flere på holdet. Vi laver også 
gode ting uden for banen. Det 
kan f.eks. være, når vi I fælles-
skab spiser sammen og deref-
ter hepper på ligaholdet, når de 
spiller på hjemmebane i ROFI. 
Så er vi sammen, både drenge 
og piger og med større og min-
dre spillere. “Det er rigtig sjovt,” 
siger Marie. n

Af Mona Thorup

Håndbold – hvad giver det dig?
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Håndboldkaravanen 
– er vigtig kanal til at få nye håndboldspillere

Af Mona Thorup

Håndboldkaravanen blev tradi-
tionen tro afholdt af Rindum 
SU for børnene i 1.-3. klasse på 
Ringkøbing Skole. Både afde-
ling Rindum og afdeling Alkjær. 
Håndboldkaravanen er en sjov 
formiddag for børnene med 
hjælp fra dygtige konsulenter 
fra Jysk Håndbold Forbund, 
frivillige og ung-trænerne fra 
Rindum SU. 

“Vores ung-trænere er en me-
get stor del af Håndboldkara-
vanen, og det er glædeligt, at 
skolen ser værdi i, at de må 
deltage i dette arrangement,” 
siger Mona Thorup fra hånd-
boldudvalget. 

“Vi har en bevidst strategi 
med vores ung-trænere og vil 
gerne udvikle dygtige 
Ung-trænere for at have træ-
nerpotentiale i vores klub i 
årene fremover.”

Der er god synergi i, at børnene 
fra skolen møder de unge men-
nesker, som de også møder på 
skolen, og at de så også møder 

dem i hallen, og måske endda 
skal træne netop deres hold. 

“Vi oplever, at der bliver knyttet 
nogle gode bånd mellem min-
dre og større børn. Når de så 
efterfølgende mødes, sker det 
med store smil og knus og 
kram. Det er jo netop her, vi får 
nogle af vores vigtigste værdier 
i Rindum SU til at gå op i en hø-
jere enhed. Nemlig fællesskab 
og god social omgang med 
hinanden på tværs. Det er rig-
tig dejligt,” siger Mona Thorup.

Håndboldkaravanen er for Rin-
dum SU en vigtig kanal for at 
skaffe nye spillere, og det er et 
arrangement, der faktisk giver 
stor tilgang af nye medlemmer. 
Mange kommer for at prøve, 
og det må man gerne. Heldig-
vis hænger mange ved og bli-
ver nye håndboldspillere. Man 

er altid velkommen til hånd-
bold, også selvom sæsonen er 
i gang. Vi kan opfordre til, at 
man tjekker holdene og træ-
ningstider ud på foreningens 
hjemmeside.

Håndboldkaravanen består af 
nogle lege og øvelser, som mo-
tiverer børnene til at få lyst til at 
prøve kræfter med håndbold-
spillet. Øvelser som kaste, gri-
be, drible, balance og især 
boldteknik er blandet ind i de 
fleste af legene. Heldigvis sy-
nes børnene, at det er lærerigt 
og sjovt. 

Da de glade børn og deres læ-
rere med røde kinder tog tilba-
ge på skolen, sluttede alle træ-
nere og frivillige af med soda- 
vand og sandwich. Herefter 
kunne frivillige og ung-trænere 
tage tilbage på deres arbejde 
eller tilbage til skolen. På den 
måde sluttede en frisk og glad 
formiddag, hvor vi alle blev 
mindet om, hvor skønt det er at 
bidrage til det frivillige arbejde, 
når bare der kommer glæde og 
grin tilbage til én. n
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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

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

Birkmosevej 18
 6950 Ringkøbing
+45 97 32 04 05
www.c-wiese.dk

Birkmosevej 18
 6950 Ringkøbing
+45 97 32 04 05
www.c-wiese.dk

Støt vores sponsorer 
– de støtter os
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Alle kan gøre en forskel
Gymnastik i Ringkøbing har fået en del nye frivillige til – to af dem er Simone Bargmann 
Hammer og Ajla Hrustanovic, der så et opslag på Facebook og kontaktede gymnastikudvalget. 
Begge er med til at gøre en stor forskel for både foreningens gymnaster og frivillige.

14-årige Alja Hrustanovic be-
gyndte som hjælpetræner sid-
ste år, og nu er hun træner for 
to hold og hjælpetræner for et 
ekstra hold. 

“Jeg hørte fra nogle af mine 
veninder, at de trænede børn. 
Så så jeg på Facebook, at 
Gymnastik i Ringkøbing søgte 
frivillige til at træne børn. Alle-
rede fra første gang vidste jeg, 
at det var noget for mig. Man 
lærer både noget selv, og så er 
det sjovt at lege med børnene 
og at se den udvikling og over-
raskelse, som børnene oplever, 

når de for eksempel lærer at 
lave en kolbøtte,” fortæller Ajla 
Hrustanovic.

Lige nu er Ajla træner på Bør-
nefræs, Faceoff og Krudtugler-
ne, men hun drømmer også 
om at træne andre hold og ud-
vikle sig som træner.

“Man lærer virkelig mange ting 
ved at hjælpe andre. Jeg tæn-
ker, at når jeg kommer tilbage 
fra efterskole, så vil jeg måske 
gerne prøve at være træner for 
en anden aldersgruppe,” for-
tæller Alja Hrustanovic.

Spørger du Simone Bargmann 
Hammer, har det frivillige ar-

bejde også en stor betydning. 
Hun er en del af Gymnastik i 
Ringkøbing-udvalget og fun-
gerer blandt andet som kon-
taktperson for en række for-
skellige gymnastiktrænere. 

“Det giver mig en kæmpe ener-
gi. Jeg har tidligere været frivil-
lig og i udvalg i andre for-
eninger. For mig handler det 
om, at jeg får en stor værdi ud 
af at gøre noget for andre. Jeg 
kan godt lide at lave admini-
strative opgaver. Derfor er jeg 
gået den vej i stedet for at være 
træner,” fortæller Simone 
Bargmann Hammer.

Simone Bargmann Hammer 
har altid været en stor fortaler 
for frivilligt arbejde – alle kan 
hjælpe, det handler bare om at 
finde de rigtige opgaver: 

“Jeg synes, det er vigtigt, at 
man hjælper der, hvor man 
kan, og prøver det af.” 

Det er en holdning som for-
mand for Gymnastik i Ringkø-
bing, Lisbet Jensen, deler: 

“Det er rigtig dejligt at få nye 
frivillige ind i foreningen med 
masser af gåpåmod og nye 
idéer. Det er guld værd for for-
eningen. n

Af Anne Krarup Nielsen

Ajla Hrustanovic Simone Bargmann Hammer
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Af Anne Krarup Nielsen

GYMNASTIK

Gynge, kolbøtter, rutsje og 
sang er nogle af de motoriske 
og sansemotoriske dele, som 
instruktør Nina Færge Rabjerg, 
der er folkeskolelærer og cand. 
pæd., har fokus på til Tumla-
stik. 

“Fokus er på børnene, og det er 
altid på deres præmisser. Vi 
arbejder meget med grov- og 
finmotoriske 

elementer, og så har jeg altid 
en masse instrumenter med, 
som vi kan spille på,” fortæller 
Nina Færge Rabjerg. Derud-
over er hun meget bevidst om, 
at børn trives i gentagelser. 
Derfor er der for eksempel altid 
en goddag- og farvelsang.

Tumlastik opstod, fordi Ninas 
søn Johannes var født på et 
tidspunkt, hvor der ikke var no-
gen alternativer, og Johannes 
var for lille til Far, Mor og 
Barn-gymnastikholdet. 

“Jeg har været træner i 
11 år og haft mindst 

20 hold i alt, så det 
falder mig meget 
naturligt at træne 
børnegymnastik. 
Jeg kontaktede 
Lisbet og spurg-
te, om det ikke 
var et hold, vi 
skulle lave. Det 

var der fuld opbakning til, og vi 
fik købt nogle spændende 

nye redskaber hjem til hol-

det,” fortæller Nina Færge 
Rabjerg. 

100% kvalitetstid med 
ens barn
“Tumlastik giver os forældre 
muligheden for 100% fokuseret 
kvalitetstid med vores børn,” 
fortæller Nina Færge Rabjerg. 
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Tumlastik for de allermindste
Du har måske hørt om babysvømning, babyrytmik eller babysalmesang. Nu er der et helt nyt 
hold for de allermindste på seks til tolv måneder og deres forældre. Hver tirsdag formiddag 
samles det nye Tumlastik-hold til gymnastik med fokus på motorik, sansestimuli og leg.

Nina Færge Rabjerg
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GYMNASTIK

Lige nu er holdet i sin opstarts-
fase, og spørger man instruk-
tøren, er det et lille og intimt 
hold. 

“Det er altid vildt hyggeligt, og 
der er plads til flere,” fortæller 
hun med et smil. 

Sæsonen for Tumlastik er op-
delt i to, og næste hold begyn-
der til januar. 

“Mit håb er, at der kommer 
endnu flere deltagere, og at der 
kommer nogle forældre, der 
skal på barsel til næste efterår 
og har lyst til at overtage hol-
det, når jeg ikke er på barsel 
længere,” siger Nina Færge 
Rabjerg. n
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Lone H. Lauritzen
Nygade 31 97 32 46 66
Bestil tid på www.salon-saksen.com

Salon SaksenSalon Saksen

NYGADE 20 .  6950 RINGKØBING

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

Skaadsmosevej 16 
6950 Ringkøbing
Tlf. 40 15 89 95

ATA-LINKD

Algade 10 · Ringkøbing · tlf. 9732 0408

PEL IKANEN |  1940  |  F INNJUHL .DK  

Annonce Rindum_House of Finn Juhl_2020_1.indd   1Annonce Rindum_House of Finn Juhl_2020_1.indd   1 19.05.2021   09.2819.05.2021   09.28

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

ALGADE 12 · RINGKØBING · TLF.  6226 5555

SKORINGEN
RINGKØBING

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

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
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STØTTEFORENINGEN

Hjælp Støtteforeningen  
– meld dig til i god tid

Støtteforeningen er så småt 
kommet i gang igen i 2022.

Vi har haft tre serveringsopga-
ver i 1. halvår, heraf Landbo- 
bankens kaffearrangement, 
som desværre ikke krævede 
meget hjælp fra os, og dermed 
fik vi en meget stor nedgang i 
indtægt.

Heldigvis har Landbobanken 
nu meldt ud, at de vender tilba-
ge til den oprindelige form i 
2023.

Rock i Ringkøbing blev afholdt 
den første lørdag i juli med 
succes. Foreningen Rock i 
Ringkøbing har meldt ud, at 
dagen gav et overskud, men vi 
har endnu ikke hørt, hvor me-
get Rindum SU’s Støttefor-
ening kan regne med at få til-
delt.

Vi har endnu ingen serverings-
opgaver på plads resten af 
året, men vi vil selvfølgelig tage 
opgaven, hvis den kommer.

Vi ser frem til at finde hjælpere 
til Landbobankens generalfor-
samling den 1. marts 2023. 
Her skal vi finde rigtig mange 
hjælpere, så sæt gerne kryds i 
kalenderen allerede nu, og ikke 
mindst tilmeld dig hurtigst mu-
ligt!

Vi går ud fra, at vi også skal fin-
de hjælpere til Rock i Ringkø-
bing den 1. juli 2023, så sæt 
også gerne kryds i kalenderen 
til denne dato.

Vores virke i Støtteforeningen 
er med til at udvikle og under-
støtte samtlige aktiviteter for 
børn og unge i Rindum SU, og 
vi er derfor dybt afhængige af 
frivillig opbakning til Støttefor-
eningens opgaver, såvel fra vo-
res trofaste hjælpere som 
mange nye, der vil hjælpe til, 
når vi får opgaver i fremtiden.

Vi ser frem til flere sjove og so-
ciale opgaver sammen med 
dig. Hjælp os med at gøre det 
nemmere og sjovere at løse 
vores fælles opgaver ved at til-
melde dig opgaverne i god tid.

Det er vores fælles ansvar. n

Af Marianne Køpke

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

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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Hovedsponsor:

Arrangør: Kulturskolen Ringkøbing-Skjern
og Rindum SU

Tak til vores samarbejdspartnere:
Strandbygaard • Ringkøbing Skilte • Kvickly Bageren
VK Beton & Byggemarked • Garant Gardiner Ringkøbing og Skjern
ROFI-Centret • Hotel Ringkjøbing • Vibeke Sangill Blomster Design

NYTÅRSKONCERT

Nytårskoncerten vender tilbage
Tredje gang er lykkens gang, og vi glæder os til at byde jer velkommen til den traditionsrige 
Nytårskoncert i Ringkøbing. Efter to aflysninger på grund af COVID19 er vi nu klar til igen at 
modtage publikum lørdag den 7. januar 2023 kl. 15.00 i Green Sports Arena, ROFI-Centret.

Af Rindum SU

Glæd dig til en storslået efter-
middag i selskab med det altid 
veloplagte Orkester MidtVest, 
der i år får selskab af ingen rin-
gere end Kaya Brüel som solist 
og Søren Dahl som konferenci-
er. 

Kaya synger en række af de 
bedste danske sange fra film 
og TV og tager os med en tur 
ned ad mindernes allé. Du kan 
se frem til at høre sange som 
“Glemmer du, så husker jeg”, 
“Jeg sætter min hat som jeg 
vil” og mange flere skønne 
klassikere. 

Søren Dahl, der er 
kendt fra et af Dan-
marks allermest po-
pulære radiopro-
grammer Café Hack, 
nu Dahl på Hack, 
guider os igennem 
det velvalgte musik-
program. Han har i en 
vidtfavnende karriere 

optrådt som pianist, skuespil-
ler, entertainer og samta-
le-ekspert med en lang række 
af landets store musikere og 
andre personligheder. 

Fantastisk lokal 
opbakning
“Det er fantastisk med den op-
bakning, vi har fået fra 
vores samarbejds-
partnere og vores 
frivillige. Uden 

dem ville det ikke være muligt 
at skabe sådan en dejlig musi-
kalsk eftermiddag,” fortæller 
forkvinde for Nytårskoncerten, 
Sidsel Reitz Krarup.

Traditionen tro sælger de frivil-
lige bobler og kransekage, hvor 

overskuddet går til ung-
domsarbejdet i Rindum SU.

Vi fik en flot start på billetsal-
get mandag den 14. november 
– og der er fortsat ledige plad-
ser, hvis du er fristet til at kom-
me til koncert.  n 

Klik ind på: 
www.ticketmaster.dk/event/523551
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Der var fart over feltet til efterårets

Af Jane M. Kristoffersen

Klokken var netop kun passe-
ret 5.30 denne lørdag morgen i 
november, da der kunne høres 
små fodtrin løbe hen over køk-
kengulvet. Et storsmilende og 
spændt ansigt dukkede op i 
soveværelsesdøren, og ind løb 
Ella. Med stor begejstring kun-
ne Ella konstatere, at det ende-
lig var dagen for efterårets 
Tumledag. En dag, der var set 
frem til og talt ned til med stor 
forventning og glæde. En for-
middag med sjov leg i ROFI, 
hvor de fleste børnehaveven-
ner også mødte op med deres 
forældre eller bedsteforældre 
til et par hyggelige timer.

Klokken 10.00 stod Ella 
spændt i køen og ventede på at 
få udleveret en flot tumledag 
t-shirt, for dernæst at spæne 
ind i hallen til fri leg. Efter at 
have hygget sig med rundstyk-
ker, juice og kanelkage i hallen, 
kunne Ella fortsætte det høje 
tempo på redskabsbaner, hop-
pepuder, air track, fodboldba-
ner og meget mere. Der var 
mange venner at tumle rundt 
med, og flotte så de ud i deres 
farvestrålende t-shirts. Energi- 
og lydniveauet og de glade 
børneansigter vidnede om en 
rigtig god formiddag for de 
mange børn og voksne, der var 
mødt op til efterårets Tumle-
dag. Ingen børn slap ud af dø-
ren uden først at have givet fri-

villige og hjælpere en highfive 
– og det gjaldt også Ella, der 
storsmilende takkede for en 
god formiddag.

Ella og vennerne takker ligele-
des de gavmilde sponsorer og 
den søde flok af unge frivillige 
hjælpere, der år efter år gør en 
stor indsats for at give både 
børn og voksne en skøn for-
middag med leg og fysisk ud-
foldelse.

Fra tumleudvalget skal ligele-
des lyde en stor tak for den 
meget flotte opbakning. Det er 
en fornøjelse at se så stor til-
slutning til dagen. Også en stor 
tak til de unge frivillige hjælpe-
re samt alle sponsorerne, be-

stående af Kvickly, Ringkjøbing 
Landbobank, Sport24, Rindum 
SU’s støtteforening og G. Bech 
Hansen. I er fundamentet for et 
vellykket arrangement. Og tak-
ket være jer kan tumledag af-
holdes som et gratis arrange-
ment for børn i alderen 3-6 år 
(til og med 0. klasse).

Tumleudvalget glæder sig til at 
slå dørene op for endnu en 
Tumledag i foråret 2023. Husk 
du kan følge med på Facebook 
– søg på “Tumledag”. Så er du 
sikker på at få en påmindelse, 
næste gang der afholdes Tum-
ledag i ROFI.

Vi ses igen til Tumledag i 
foråret 2023.  n

Ella
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TUMLEDAG

TAK TIL  TUMLEDAGSSPONSORERNE

TUMLEDAG

Rindum SU 
Støtteforening
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Ringkøbing

Tlf. 9732 1166  ·  landbobanken.dk

Det er vigtigt, at
vores bank kan beslutte 
sig på stedet

Susanne 
Fjederholt
7624 9226

Tanja Sig
Bernhard
7624 9279

Michael Kirk
Larsen
7624 9415

Mike
Andersen
7624 9227

Allan Chr. 
Pedersen
7624 9458

Bente
Rindom
7624 9397

Tove 
Biltoft
7624 9228

Jane Byg
Madsen
7624 9356

Dina
Højbjerg
7624 9266

Frederik
Thorup
7624 9563

Anders V.
Larsen
7624 9215

Lars Bech
Hansen
7624 9743

Steen Kirk
Jensen
7624 9463

Marianne
Thomsen
7624 9262

Kasper M.
Høy
7624 9494

Malene
Vinkel
7624 9320

Ring!
Vi er klar på en 
snak - også om 

økonomi


