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

hoeghskilte.dk

Skaadsmosevej 16A - 6950 Ringkøbing - Tlf. 29 38 18 51
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RINDUM SU

FORMANDENS HJØRNE
Fotos: Sidsel Reitz Krarup

afslutning, så har
nedlukning i den indeværende sæson haft
helt andre konsekvenser for
foreningens aktiviteter, og dermed også for vores medlemmer.

Af Torben Nielsen
Endnu en sæson, som helt sikkert vil blive husket som en af
de mere usædvanlige, er forbi.
Vi har levet med en pandemi i
næsten halvandet år på nuværende tidspunkt og vi er desværre ikke helt forbi den endnu. Vi kan håbe, at vi engang i
løbet af efteråret er forbi det
værste.
Hvor coronapandemien i 2020
gav en hård nedlukning det
sidste kvartal af den foregående sæson, hvor mange medlemsaktiviteter under alle omstændigheder var tæt på

Nogle medlemsaktiviteter har
været nedlukket en meget stor
del af vintersæsonen – her
tænker jeg først og fremmest
på gymnastikken, som i forvejen har en kort sæson. Men
også de øvrige indendørs aktiviteter har været meget påvirket
af restriktioner.
Det har heller ikke været muligt
at afvikle Nytårskoncert, Gymnastikopvisning og andre større
arrangementer.
Udendørs fodbold har selvfølgelig været påvirket meget
mindre af nedlukningen, fordi
restriktioner udendørs har været meget lempeligere end for
aktiviteterne indendørs. Det fik
da også håndboldafdelingen til

at sende de fleste af
deres medlemmer
“på græs” her i foråret.
Foreningens bestyrelse har siden foråret 2020 haft fokus på
at navigere foreningen gennem
pandemien og sikre, at foreningen består, så det også vil
være muligt at dyrke idræt i
Rindum SU i fremtiden.
Vi er selvfølgelig opmærksom
på at mange medlemmer af
foreningen ikke har fået det aktivitetstilbud som de plejer, i
denne sæson, selvom vi har
forsøgt at kompensere for det
så godt det har været muligt.
Foreningens bestyrelse har
derfor, med fokus på at sikre
foreningens fremtid på kort
sigt, hensat midler som skal
benyttes til fastholdelses- og
rekrutteringsmæssige tiltag i
løbet af 2021. Foreningens
fremtid på lang sigt, med baggrund i pandemiens indflydelse, drøfter vi stadig.

Algade 5A · Ringkøbing
Tlf. 97320359 · www.guldogdiamanter.dk
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Jeg håber naturligvis, at alle nuværende medlemmer også
dukker op til vores aktiviteter,
når den nye sæson starter efter
sommerferien og at der også
kommer nye medlemmer til,
som der plejer. Jeg er helt sikker på, at I vil blive taget godt
imod af vores frivillige trænere
og ledere.
De frivillige har savnet samværet med jer medlemmer under
nedlukningen og jeg ved, at de
glæder sig til at komme i gang
igen efter sommerpausen.
Til sidst vil jeg på foreningens
vegne gerne takke alle medlemmer, forældre, trænere og øvrige frivillige for jeres opbakning i
den forgangne sæson. Det har
været helt uvurderligt.
Jeg håber, at I alle får en rigtig
god sommer.
n
Torben Nielsen, formand

BRUG FOR

We empower performance.

RÅDGIVNING

Frejasvej 7
Ringkøbing

BRUG FOR

We empower performance.

www.jsbglobal.com

Frejasvej 7
Ringkøbing
www.jsbglobal.com

Ring
og få en
snak
Ringkøbing
Torvegade 8
6950 Ringkøbing

M. Erichsens Vej 2 · 6950 Ringkøbing
Tlf. 96 74 2022
E-mail: info@noe-kirkegaard.dk

for en
gratis og
uforpligtende
salgsvurdering af
din bolig

Tlf. 97 32 16 22

ALT I S K I LT E – B O G S TAVELI G T TALT

695@edc.dk

Birkmosevej 5, 6950 Ringkøbing, Tlf. 9674 0050

RINGKØBING
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

Det handler om
viljen til at være
noget for andre
K LUBHUS

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

Mogens V. Frik
Privatrådgiver
mof@vestjyskbank.dk
96 63 27 69

Morten Juelsgaard
Privatrådgiver
mjg@vestjyskbank.dk
96 63 27 70

Inger Graversgaard
Privatrådgiver
ing@vestjyskbank.dk
96 63 27 61

Ellen Tang
Privatrådgiver
eta@vestjyskbank.dk
96 63 27 90

vestjyskbank.dk/ringkøbing

www.rindumsu.dk
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BADMINTON

Badminton opstart
I badmintonafdelingen er vi rigtig glade for at komme i gang
igen efter nedlukningen. De
fleste af spillerne er vendt til-

bage fra coronapausen med
krudt bagi og med en glæde og
iver efter at komme i gang
igen. Også trænerne har glædet sig til, at vi måtte starte op
igen. Sæsonen er blevet forlænget til slutningen af juni, så
det ender godt alt sammen.
Vi har haft besøg af Flemming
Kjær fra DGI Vestjylland, som
er en super dygtig badminton
konsulent. Han kom på besøg
en træningsaften og lærte
både spillere og trænere tricks
og fif. Det var en super god

Fotos: Jacob Kaiser

Af Jacob Kaiser

træningsaften og alle fik ekstra
inspiration til træningen.
Vi holdt klubmesterskab 5. juni,
hvor der trods sommervarmen
udenfor, blev spillet masser af
gode kampe og hygget indenfor. Traditionen tro, startede vi
med rundstykker og socialt
samvær, inden kampene gik i
gang.

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Vi glæder os til at få en forhåbentlig mere normal sæson efter sommerferien og komme i
gang med stævner og turneringer igen, det har været lidt
amputeret i denne sæson.

Husk: Børn i alle aldre, der har
lyst til at svinge ketcheren er
altid velkomne. 
n

Årets klubmester
2020/2021 blev:
U11: Simon Bjerg
U13: Lauge Kaiser
U13 og ældre:
Marco Ditlevsen

Voksenhjælpere søges til badminton
Vil du gerne have, at dit barn
får nogle gode trygge rammer
omkring badmintontræningen?
Tror du på, at Rindum SU kun
eksisterer, fordi frivillige bakker
op?
Har du mod på at hjælpe til fast
eller bare en gang imellem? Så
læs videre her:
Vi er i gang med et generationsskifte, hvor Ove Christensen
efter mange års tro tjeneste giver plads til nye kræfter. Vores
superdygtige ungdomsspiller,
Marco, har takket ja til at stå
for den tekniske træning for
begge årgange til næste år.
Han har dog brug for noget
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hjælp fra nogle voksne, da det
godt kan være en udfordring
selv at holde omkring 15 børn i
gang, så alle får en god
oplevelse.
Derfor skal vi bruge nogle forældre, der er villige til at være til
stede under træningen. Du behøver ikke at have erfaring med
badminton for at bidrage – du
skal som minimum bare være
den ansvarlige voksne. Vi forestiller os, at du kan hjælpe
med:
• Registrering og afspritning.
•	Holde ro og være med til at
skabe en god/sjov stemning.

•	Trøste / opmuntre ved småskader.

U13 og ældre:
Mandage kl. 17:00-18:00

•	Holde øje med “den anden
ende af hallen” når det
kræves.

Ekstratræning for alle årgange:
(kræver separat tilmelding):
Onsdage kl. 17:00-18:00

•	Sætte enkelte opvarmningsøvelser i gang.

Træningsstart er mandag den
30. august 2021.

•	Hjælpe Marco med at få
skabt en god træning.

Der er behov for hjælp til alle
træningstidspunkterne. Der
bliver tilrettelagt en plan efter
de tilmeldtes ønsker og muligheder. Tilmelding skal ske til:

•	Forklare enkle regler og teknikker – afhængigt af din
badmintonerfaring.

Jacob Kaiser
Kaiser_jacob@hotmail.com
Tlf: 2089 9540
U7 – U11: 			
Onsdage kl. 16:00-17:00

Vi træner:

www.rindumsu.dk

BORDTENNIS

Vi glæder os til
at komme i gang igen!
Nu er det snart tid til at komme i gang igen efter en lang lockdown – det gælder både ungdom,
senior, motion og 60+ holdene – vi glæder os!

Af Bjarne Piil
Vi starter op igen mandag den
23. august 2021 for alle aldersgrupper – dog starter 60+ en
uge senere.
Der vil være nye tiltag i den
kommende sæson. Ungdomsspillerne skal bl.a. til stævner
med træner og til samlinger
med de nye venskabsklubber,
som vi er i fuld gang med at få
et samarbejde op at stå med.
Den ene venskabsklub er på
Bornholm, så en mulig lang tur
den ene eller den anden vej,
men meget, meget spændende.

For seniorerne har vi stadig et
mål om to hold i turneringen,
nemlig serie 1 og 2 og så de to
veteran 1. divisionshold, hvor vi

satser på en samling i Ringkøbing.
Vores 60+ afdeling hygger sig i

Vesterhavshallen, og inden
nedlukningen var vi 27 spillere,
og der er plads til flere, så kom
bare og vær med!
n

Hold

Tid

Sted

Ungdom

Mandag kl. 18.00-19.30

Ringkøbing Skole, Multisalen

(opstart 23.08)

Torsdag kl. 18.00-19.30

Ringkøbing Skole, Bevægelsessalen

Senior &
Motionister

Mandag kl. 19.30-22.00

Ringkøbing Skole, Multisalen

(opstart 23.08)

Torsdag kl. 19.30-22.00

Ringkøbing Skole, Bevægelsessalen

60+

Mandag kl. 09.00-12.00

Vesterhavshallen

(opstart 30.08)

(inkl. kaffepause)

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

www.rindumsu.dk
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BORDTENNIS

Bordtennisudvalget: Bjarne Piil, Jesper Skovhuus og Michel Christensen.

Af Bjarne Piil
Vi har i denne sæson fået forstærket bordtennisudvalget,
hvor Jesper Skovhuus er indtrådt. Jesper er også spiller og
hans kone er sponsor i klubben.

faktisk har klubben her i Rindum SU to 1. divisions veteranhold (plus 50 år), som spiller
mod de bedste hold i landet.
Hvis du som pige eller dreng
har en drøm om at blive god til
bordtennis, så skal du bare begynde at spille bordtennis i
Rindum SU, for så skal vi nok

sørge for, at du får det lært og
bliver god.” siger Jesper.
Til dagligt arbejder han i Ringkjøbing Landbobank, og hans
hustru Camilla og deres fire
børn er også meget aktive i foreningslivet i Ringkøbing, både
f.s.v. angår ridning og fodbold.

“Så når der også skal følges
med i ridning og fodbold, så
passer det fint med bordtennis
et par gange om ugen i vinterhalvåret,” siger Jesper.
I bordtennisudvalget glæder vi
os rigtig meget til samarbejdet
– velkommen til, Jesper!
n

Bordtennis er, ifølge videnskaben, med til at skærpe synet,
reaktionsevnen og intelligensen, så derfor tager vi, ifølge
Jesper Skovhuus, 54 år, altid
en ekstra kamp til træning i
Rindum SU - Bordtennis.

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Den aktive bordtennisspiller
begyndte selv at spille bordtennis som 8-årig i Ikast, og
det fortsatte han med til han
var 20 år, hvorefter det så blev
sat på pause i 28 år. For seks
år siden begyndte han at spille
bordtennis i Ringkøbing, hvor
familien flyttede til for cirka
otte år siden.
“Det er en absolut fornøjelse at
spille bordtennis igen og rent

8
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FODBOLD

Genstart
11. marts 2020. En dato der formentlig ikke kommer til at gå ud
i glemslen for ret mange. Danmark blev lukket ned, og det
samme gjorde Rindum SU –
herunder fodbolden. Siden fulgte en gradvis genåbing, yderligere nedlukning, genåbning
osv. Der har været et utal af forholdsregler for klubben, for trænere, for spillere, for forældre –

Hård infight i U16.

kort sagt for alle. “Drejebogen”
for fodbold i Rindum SU under
coronapandemien har været
DBU’s coronaprotokol, som første gang udkom 1. maj 2020.
Protokollen sætter rammerne
for, hvordan vi kan og må afvikle fodbold. I dag kører vi på version 24 af coronaprotokollen,
og der har således været rigeligt af regler at sætte sig ind i for

Der hugges på kassen i U16.

tungen lige i munden.

alle med en ny protokol gennemsnitligt hver anden uge.
Efter den seneste store nedlukning kort før jul, som kostede
det meste af vintersæsonen,
kom meldingen så den 25. februar, at vi kunne starte op den
1. marts. Den chance blev i den
grad grebet, og alle hold fra U8
og op trodsede en genstridig
vinterkulde og sparkede sæsonen i gang lidt tidligere end
vanligt. Det blev en både kold

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Af Mikkel Juulsgaard

U8 målmanden Halbast holder

Adam fører bolden frem.

og blæsende marts måned på
Rindum Stadion, men en hel
vinter for nedrullede gardiner
skulle nu afløses af fodboldglæde bundet i fysisk udfoldelse og socialt samvær. I slutningen af marts kom de yngste
hold også med. Således har
der været fuld damp på kedlerne, og både trænere og spillere
har været mere end parate til at

komme på græs. På Rindum
Stadion har vi endog også haft
fornøjelsen af at dele græs
med en flok håndboldspillere i
år – dejligt med liv på stadion.
Genstarten er kommet i små
ryk, hvor der hele tiden er tilføjet
noget nyt, men heldigvis er der
kun blevet løsnet mere og mere
op for protokollen. I starten tog
det særligt hårdt
på alle, at tilskuere
ikke var tilladt til
træning og kamp.
Selv da vi måtte
være 50 forsamlet
til kamp, gjaldt det i
begyndelsen kun
aktive deltagere –
dvs. spillere, trænere og dommere
mv. – og den detalje gav en helt særlig aktivitet af folk,

www.rindumsu.dk

der gik spadseretur på nærliggende stier, parkeringspladser
osv. rundt omkring de mange
stadions.
I dag kan vi afvikle træning og
kampe under – næsten – normale vilkår. Selv solen er begyndt at titte frem, og for spillerne er det en stor fornøjelse at
nyde forældrenes opbakning,
når der spilles kamp. Vi nærmer
os med hastige skridt sommerferien, og der afvikles massevis
af kampe både på Rindum Stadion og rundt omkring i regionen. I skrivende stund sidder
mange med forventningens
glæde og er spændte på, at fodbold EM “Euro 2020” – et år forskudt – kan sparkes i gang. Nu
kan vi efterhånden godt smøre
det store smil på læberne og
glæde os til, at en ny sæson
starter i august.
n
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FODBOLD

Har du set min rokketand?
Hver uge trækker nogle af Rindum SU’s dygtige unge fodboldspillere i træningstøjet for at give
en hånd med som hjælpetrænere.

Foto: Sidsel Reitz Krarup

De tre hjælpetrænere Marie Kleist, Hjalte Frik og Lucia Faurbye.

Af Mikkel Juulsgaard
Trænerne for U5-U7 Pigerne
mødes hver tirsdag eftermiddag omkring kl. 16.30 med deres to hjælpetrænere – Lucia
Grønborg Faurbye og Marie
Kleist – for at gennemgå dagens træning. Herefter hentes
der rekvisitter og stilles op til de
forskellige øvelser, inden de
næsten 25 glade pigespillere
begynder at dukke op. Alle fire
trænere tager imod, inden de
samles i en rundkreds som
start på træningen. Her er der
altid rift om at komme til at sidde hos Lucia eller Maria – for
de to hjælpetrænere er i dén
grad populære blandt spillerne.
Lucia og Marie har begge været
med som hjælpetrænere gennem flere sæsoner. De var

10

“

Som træner er det en gave at have to så dygtige hjælpetrænere med. Vi har oplevet dem vokse med opgaven og
ansvaret og er sikre på, at de en dag selv bliver rigtig dygtige trænere for deres eget hold. De synes begge, det er
sjovt at være med som hjælpetrænere og er fast besluttede på at følge holdet så længe, de kan.

”

Camilla og Maria, trænere for U5-U7 Piger
hjælpetrænere, da U5-U7 spillerne spillede på Små Fødder,
og er fulgt med de små op. Det
betyder derfor også, at de har et
rigtig godt kendskab til mange
af spillerne og ved præcis, hvordan de kan hjælpe den enkelte
spiller til at lykkes. Det er netop
noget af det, de er rigtig dygtige
til – at se hvor der er behov for
lidt ekstra for at alle kan være
med. Måske er det en ekstra
high-five, måske er det at se en
rokketand, som er kommet til
siden sidste træning – eller måske er det et ekstra skud på mål,

der gør, at en spiller får gjort en
udfordring til en succes. Hjælpetrænerne er i mange situationer trænernes ekstra øjne – og
ekstra hænder.
Lucia og Marie er begge dygtige
fodboldspillere, som gennem
årene selv har lagt mange timer
på træningsbanen. Noget af
den erfaring har de fra denne
sæson så småt sat i spil sammen med U5-7 pigerne. De har
således af og til ansvaret for opvarmningen, ligesom de typisk
også har ansvar i forhold til den

www.rindumsu.dk

del af træningen, hvor der arbejdes i stationer. Her er det tydeligt, at pigerne ser meget op til
Lucia og Marie – de vil så gerne
kunne nogle af de samme ting,
som de kan. Og Lucia og Marie
vil rigtig gerne give dem tips til
at lykkes. Samtidig er det også
ofte her, at hjælpetrænerne bidrager med input fra deres egen
træning – hvad der har fungeret
godt og knap så godt.
Ud over Lucia og Marie, fungerer Hjalte Frik som hjælpetræner på U5-6 drengeholdet. Men
der er plads til mange flere. Der
skal derfor lyde en stor opfordring til alle ungdomsspillere i
Rindum SU om at give sig til
kende, hvis man skulle have lyst
til at prøve kræfter med at være
hjælpetræner. Her får man ansvar, medindflydelse og helt
sikkert gode grin.
n
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Foto: Sidsel Reitz Krarup

Pigefodbolden blomstrer

U6 Pigerne angriber i samlet flok.

Af Mikkel Juulsgaard

Foto: Sidsel Reitz Krarup

I seneste Foreningsmagasin
bragte vi under overskriften
“Alle piger er fodboldpiger” en
artikel om vores nystartede
U5-U6 pigehold. Ud fra devisen
– hvis vi ikke laver noget om,
kan vi heller ikke forvente andre resultater, oprettede vi
nemlig et rent pigehold for de
helt små årgange. Begejstrin-

gen var allerede på det tidspunkt stor over, at 10 piger
havde meldt sig til på vores
fodboldhold, og fra fodboldens
formand lød det i Foreningsmagasinet: “Til foråret håber
jeg, at endnu flere piger vil
komme og spille fodbold hos
os og opleve glæden ved at
spille fodbold”. Men hvordan
gik det så? Har pigerne holdt
ved – og er der kommet flere
til? I den grad! På trods af end-

nu en coronanedlukning har
næsten 25 piger ugentligt hygget sig med hinanden hver tirsdag på Rindum Stadion siden
opstarten i uge 14. Senest har
pigerne også fået deres første
erfaringer med at spille kamp.
Fra at have været et U5-U6
hold i efteråret, er der nu inkluderet en ekstra årgang, da
også U7 er kommet med på pigeholdet. I efteråret spillede en

Mååååååål!
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enkelt pige på U7 Mix holdet,
men efter vi ændrede årgangen til en ren pige årgang, kom
der hurtigt flere piger med, så
der i dag er en håndfuld U7 piger. En bekræftelse af at det giver en stor værdi for pigerne at
kunne spille på et decideret pigehold. Ændringen kom på
baggrund af en forældrehenvendelse – og i Rindum SU kan
vi kun bifalde forældreengagement – så kan vi forbedre noget i vores setup, er man altid
velkommen til at tage del i
klubudviklingen.
Forældreengagement er også
nøglen til, at pigeholdets succes har spredt sig som ringe i
vandet. To forældre blev inspireret af U5-U7 pigeholdet og
spurgte, om de måtte lave en
prøvetræning for U8 piger. En
årgang, hvor der i forvejen var
to piger, der spillede sammen
med drengene, men hvor det
har været svært at trække flere
piger til. Det måtte de selvfølgelig gerne, og spørgsmålet
blev derfor, hvor godt teorien
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om, at rene pigehold tiltrækker
flere pigespillere, ville holde.
Fra nogle få løse tilkendegivelser gik det hurtigt med at samle stor opbakning, og da prøvetræningen løb af stablen,
troppede mere end 20 piger op,
og de har stort set alle valgt at
fortsætte med fodbolden sæsonen ud.
Sidst på sæsonen er der også
kommet en lille flok U9 piger
med på holdet, så der er skabt
et flot holdfællesskab på kort
tid, drevet af forældre med initiativ, engagement og opbakning.
I august sparker vi efterårssæsonen i gang med en ren fodboldfest for piger – nemlig når
Pigeraketten fyres af på Rindum Stadion lørdag den 8.
august. Arrangementet er helt
og aldeles gratis, og alle piger i
alderen 5-11 år er velkomne til
at komme og lege med, når vi
mødes til en gang fodboldleg. 
n

Godt med tilskuere ”på lægterne” igen.

“

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Definitionen
på sindssyge:
At gøre det samme igen og igen
og forvente et andet resultat.

”

RIF-RSU U11 pigerne får de sidste dessiner inden kampen

D ATA-L INK
Autohjørnet

4,8

SALG AF BIL | LEASING | BILUDLEJNING | VÆRKSTED | FINANSIERING

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

12

www.rindumsu.dk

Ringkøbing Håndbold

Oprykning til ligaen
Sæsonen 2020/21 har været en hel særlig én af slagsen
Af Jesper Holmris

22 kampe og 39 point samt en målscorer på 688-481 taler sit tydelige sprog. Vi har spillet en rigtig god sæson og oprykningen er fuldt
fortjent. Som prikken over i’et leverede vi desuden en kæmpe overraskelse i pokalturneringen, hvor Aarhus United blev slået med 3529 i sæsonens allersidste kamp.
Pokalkampen mod Aarhus United blev også sidste kamp for Michelle Brandstrup, som kunne slutte karrieren på absolut smukkeste vis. Hun har de seneste 7 sæsoner spillet i Ringkøbing Håndbold
og har i alle årene været en af holdets helt store profiler. “Missen”
har altid gået forrest, snydt mange med sit karakteristiske gennembrud, vist vejen for holdkammeraterne, været lidt for mange gange
forbi skadestuen, lavet en masse assist, scoret en masse mål og
ikke mindst været en fantastisk holdkammerat og super ambassadør for Ringkøbing Håndbold. En af de helt store spillere har takket
af og hun vil i den grad blive savnet.
I forbindelse med den sidste kamp var det også tid til kåring af årets
spiller. Ikke nogen nem opgave, når mange spillere har præsteret
super godt og holdet har været den store stjerne. Der er dog én spiller, der har skilt sig ud og gjort sig bemærket i en særlig grad. Alberte Simonsen er med sine 92 mål – og en imponerende scoringsprocent på 83 – holdets næstmest scorende spiller. Udviklingskurven
er bare gået opad siden Alberte blev omskolet til stregspiller for to år
siden og både det spillemæssige og fysiske potentiale er kæmpe
stort. Hun har i denne sæson leveret på et konstant højt niveau i
begge ender af banen og været en utrolig vigtig brik i vores kontraspil.
Sæsonen vil selvfølgelig blive husket for de mange sejre og gode
præstationer på banen, men i den grad også for spillernes gode
træningsindstilling og det helt fantastiske sammenhold på og omkring holdet. Jeg er så mega stolt af spillerne, teamet omkring holdet og Ringkøbing Håndbold, som alle har arbejdet sindssygt hårdt
for, at vi skulle lykkedes.

Desværre vil sæsonen
også blive husket for de
mange udfordringer
coronapandemien har
givet alle danske håndboldklubber. Savnet af
tilskuere, fans og vores
trofaste sponsorer samt
samarbejdspartnere har
været enormt og vi
ærgrer os naturligvis
over, at de ikke har kunnet været med i en fantastisk sæson som denne.

Foto: PalmePhoto

Turneringen var ikke mange uger gammel, før det blev bemærket, at
toppen i 1.division var blevet bredere. Jævnbyrdigheden i den sjove
ende af tabellen ville blive markant større end året før. Alligevel var
det en stor mavepuster, at vi tidligt på sæsonen allerede havde mistet 3 point til Hadsten og Bjerringbro – endda på hjemmebane.
Derfor var kampen på udebane i Aalborg i midten af november
nærmest helt afgørende. En flot præstation og en sikker sejr mod
vores værste konkurrent blev lidt et vendepunkt for holdet og derfra
så vi os nærmest ikke tilbage. Og med en kæmpe sejr på 34-19 i
Rødovre i næstsidste spillerunde sikrede vi os oprykning til landets
bedste række.

Jeg vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at takke alle sponsorer og samarbejdspartnere for uvurderlig støtte og opbakning i en
meget særlig sæson. Uden jeres støtte vil dette ikke have været
muligt. Vi glæder os til at være tættere sammen med jer og vores
trofaste tilskuere og fans i den kommende sæson. Desuden skal
der lyde en stor tak til de mange frivillige (banditterne), som også i
denne sæson har ydet en kæmpe stor hånd.
At Ringkøbing Håndbold er tilbage i ligaen, er en drøm, der er gået i
opfyldelse. Vi glæder os helt enormt til den kommende sæson. Vi
ved, at det bliver en anderledes vanskelig sæson, hvor vi skal kæmpe hårdt for overlevelse. Vi føler os dog godt rustet og glæder os til
nye spændende udfordringer. Vores mange unge spillere har udviklet sig med hastige skridt, træningskulturen er god og fællesskabet
og sammenholdet er yderst stærkt. Jeg er overbevist om, at de nye
sportslige udfordringer vil hjælpe spillerne til at udviklingskurven
kan fortsætte med samme hastighed.
Hovedparten af spillerne fra denne sæson vil ligeledes være at finde
i Ringkøbing Håndbold efter sommerferien. Vi må desværre sige
farvel til Michelle Brandstrup (karrierestop), Freja Kjær skifter til
DHG og vores to dygtige unge keepere Louise Bak og Anne Christine Bossen skifter til henholdsvis Aarhus United og Holstebro. Til
gengæld har vi til den kommende sæson lavet aftaler med fem nye
spillere; nemlig bagspillerne Julie Holm (Holstebro) og Leonora Demaj (Sønderjyske), stregspiller Caroline Svarre (Holstebro) to nye
keepere i form af hollandske Marit Huiberts og islandske Elin Thorsteinsdottir. Vi glæder os til at byde de nye spillere velkommen i
Ringkøbing Håndbold, når vi starter forberedelserne på den nye sæson i midten af juli.
Tusind tak for en helt særlig og succesfuld sæson.

Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk

n
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Fotos: PalmePhoto

Stor tak til alle jer, der har været
medvirkende til, at vi er tilbage i
Bambusa Ligaen
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Ringkøbing Håndbold

Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk
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GYMNASTIK

Foto: Lisbet Jensen

De Vestjyske Piger er
vilde med rytme

Af Lisbet Jensen
De Vestjyske Piger, ja det er
lige præcis det Mathilde og
Jeanette er med begge ben
plantet godt og grundigt i den
jyske muld. De bor begge her i
Naturens Rige i Ringkøbing, og
for mange er det at bo i Ringkøbing-Skjern Kommune også
lig med at gå til gymnastik, sådan er det også med disse to
piger. De har hele deres liv gået
til gymnastik, både i vores lokale forening i Ringkøbing og
på hver deres efterskole, men
de har også begge været meget aktive på RingkøbingSkjernegnens hold.
Mathilde og Jeanette har begge
igennem en årrække været frivillige i vores gymnastikforening,
både som trænere og hjælpe-

trænere, både sammen og hver
for sig. De er altid i gang, enten i
hallen eller hjemme på stuegulvet, for de elsker bare gymnastik. De er bedste veninder og tilbringer al deres tid sammen; og
en ting er helt sikkert: hvor Mathilde og Jeanette er, er der altid
grin og store smil.
Nu har de lyst til nye udfordringer, og derfor starter de et nyt
hold op, Vestjyske Piger, et hold
for piger i 7.-9. klasse. Et hold
for piger fra nye til øvede, som
er klar til at give den max. gas
og være med til at skabe et
godt fællesskab, hvor der både
bliver øvet teknikker og en
masse genre i form af danse
og hiphop.
De garanterer masser af grin,
store smil, social hygge, men
også masser af udfordringer,

sved på panden og alvor i træningssalen. Udover den ugentlige træning vil sæsonen også
byde på weekendtræning.
Mathilde og Jeanette er super
klar på at lære fra sig og til at
vise gymnasterne deres fantastiske side af gymnastikverdenen og dygtiggøre gymnasterne.

gymnastik, nye veninder og
sjove oplevelser? Så mød op til
træning i multisalen i ROFI-Centret onsdag kl. 18:3020:00, vi starter i uge 36. De
første tre træninger vil være
prøvetræninger, så I kan få en
forsmag på, hvad sæsonen
kommer til at indeholde.
n

Så er I klar til en spændende
sæson med masser af lækker
Vi er godt i gang med at planlægge sæsonen 21/22.
Vi laver en del om på holdsammensætningen, så det bliver
en rigtig spændende sæson.
Har du lyst til at være med i en skøn flok af instruktører, så
kontakt os endelig i Gymnastik i Ringkøbing:
Charlotte Ploug, tlf. 2792 7921,
mail: charlotteploug@hotmail.com
Lisbet Jensen, tlf. 2180 6116,
mail: Lisbet.gymnastik@gmail.com

www.rindumsu.dk
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Er du vild med vilde spring
Nu sker der noget helt nyt i Gymnastik i Ringkøbing. To af vores garvede springtrænere er i
samarbejde med DGI klar til at starte et Faceoff springhold for 3.-8. kl.
Af Lisbet Jensen
Faceoff er en genre indenfor
gymnastikken, hvor man tager
mange forskellige kendte elementer fra spring og sætter
dem ind i en ny sammenhæng,
med fokus på leg og udfordringer for den enkelte gymnast.
Eller sagt på en anden måde, vi
hiver alt ud af redskabsrummet

hvad vi har af airtracks, trampoliner og stortrampolin og
omdanner det hele til en stor
legeplads, hvor alt er tilladt.
For at give det et ekstra pift, så
vil den første træning hver måned være på Springcentret på
Brejninggaard Efterskole, hvor
vi får en endnu større legeplads i form af springgrave,
pommes frites grav, fasttrack
og alt andet, hvad hjertet kan

begære. Derudover vil der være
nogle weekendtræninger, hvoraf den første kommer lige efter
opstart, så vi rigtig kan lære
hinanden at kende.
Holdet kommer til at sætte fokus på leg, læring, udfordringer, fede tricks og masser af
social hygge.

hver onsdag kl. 18:00-20:00 og
vi starter i uge 38. De første tre
træninger vil være prøvetræninger, så I kan få en forsmag
på, hvad sæsonen kommer til
at indeholde.
Følg med på vores facebook
side – Gymnastik i Ringkøbing for nærmere info.
n

Er det lige dig, så mød op i hallen på Alkjærskolen. Vi træner

Formand Lisbet Jensen:
Det er vildt fedt at være med i en forening, hvor de unge trænere virkelig har mod på nye udfordringer. Vi trængte til, at der
skulle ske noget nyt på springsiden, og da Mathilde blev kontaktet af DGI, ringede hun straks til mig for at få mig med på
idéen, og jeg sagde klart ja. Mathilde og Jesper skal nu på
Faceoff kursus samt kursus i stortrampolin, så det hele er
max. klar til en fed sæson.

Trænerne Jesper Skoven Nielsen og Mathilde
Faurbye:
Vi glæder os til nye udfordringer og komme lidt
væk fra den springtræning, som vi plejer.

Vi elsker begge spring og det at kunne give det
videre til børnene er noget, vi virkelig ser frem til.
Men vi sætter helt klart også stor pris på masser
af grin og social hygge på holdet.
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Det bliver spændende at lære en masse nyt og
lære fra sig. Både med alvor i den fysiske træning, og til at lære børnene nogle fede tricks.

RINDUM SU

Årets leder 2020
Af Torben Nielsen
Hvert år kårer Rindum SU
Årets Leder – en frivillig person, der har gjort en særlig
indsats for foreningen.
Årets Leder 2020 er Chanique
Markstrøm.
Chanique har været instruktør i
foreningens gymnastikafdeling
i en lang årrække og har haft
ansvaret for aktiviteter med
meget forskelligt indhold.
Hun har et smittende og
sprudlende humør, og et stort
socialt engagement. Hun er en
initiativrig person, der er vild
med at skabe spændende og
sjove aktiviteter og rammer for
medlemmerne. Når hun fremlægger idéer til nye aktiviteter,

Salon

bliver de ikke blot kastet op i
luften – nej, så har hun allerede planlægning og organisering på plads.
Chanique er meget vellidt hos
såvel medlemmerne, som de
øvrige frivillige i foreningen.
Når der skal gives en hånd
med i foreningen, så er Chanique også altid klar.
Chanique, du er en ægte
ildsjæl!
Det er derfor med stor glæde,
at vi kan kåre dig til Årets Leder, som en anerkendelse af
din store indsats i foreningen.
Vi har haft rigtig mange gode
år med dig, og vi ser frem til
mange flere i fremtiden. Dine
faglige og sociale kompetencer
er virkelig noget, vi alle nyder
godt af.

Foto: Sidsel Reitz Krarup- arkivfoto

På foreningens vegne,
Torben Nielsen
Formand

n
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Håndboldpas – hvad er nu det for noget?
Af Anders Ulriksen
Dansk Håndbold Forbund
(DHF) har under den lange lockdown brugt tiden på at udarbejde et værktøj, som skal gøre det
nemmere for DHF og os, som
klub, at administrere dine data
og overholde GDPR-lovgivningen. Dette værktøj har fået
navnet HÅNDBOLDPASSET.
Håndboldpasset er desuden dit
bevis på, at du er AKTIV i Dansk

Håndbold enten som spiller,
træner eller anden frivillig.

ning og oplevelser, frem for
unødigt administration.

Håndboldpasset skal også
bruges i forbindelse med kampe, hvor der skal sættes holdkort. Ved hjælp at håndboldpasset kan man bedre sikre, at
den rigtige spiller kommer på
holdkortet. Derfor er det både
vigtigt for din klub og dig selv!

Har du ikke allerede har aktiveret og opdateret dit håndboldpas, er det vigtigt det bliver
gjort, så snart du modtager
mailen med dit personlige
håndboldpas.

Hjælp os med at få styr på oplysningerne. Vi vil nemlig meget
hellere bruge vores tid på træ-

Er du ikke længere aktiv, er det
også vigtigt du opdaterer dette i
systemet.
n

TUSIND
TAK
til alle vores sponsorer for den flotte opbakning trods
coronasituationen.
I er i høj grad medvirkende til, at vi har et levende
foreningsliv i Rindum SU med mange glade og
forventningsfulde børn og engagerede og begejstrede
frivillige.

Skaadsmosevej 16
6950 Ringkøbing
Tlf. 40 15 89 95

Vi servicerer hele Vestjylland

Vi servicerer hele Vestjylland

Tlf: 7044 4470

Tlf: 7044 4470

Algade 22 - 6950 Ringkøbing - post@elektronikhuset.dk
Algade 22 - 6950 Ringkøbing - post@elektronikhuset.dk
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Håndboldskole og
Håndboldlejr
Slut sommerferien af med håndboldsjov og få udviklet dine håndboldskills af professionelle
trænere
Af Mona Graversgaard og Mona Thorup
Bliv trænet af Ringkøbing Håndbolds dygtige trænere Jesper
Holmris og Nicolai Holst
Høstrup samt de talentfulde
håndboldligaspillere, når Rindum SU i samarbejde med DGI
Vestjylland afholder Håndboldskole for U9 - U11 og Håndboldlejr for U13-U15 drenge og piger.
Der vil være masser af sjove
håndboldøvelser, tricks, udfordringer, mulighed for at møde
nye venner og fuld knald på
håndbolden, når Håndboldskolen afholdes 8.-10. august og
Håndboldlejren 9.-10. august i
ROFI-Centret. Spillerne kan se
frem til nogle spændende og
lærerige dage, hvor deres håndboldskills vil blive udviklet.

Efter en anderledes sæson under coronarestriktioner – så
glæder vi os til at kunne samle
børn og unge omkring håndbolden igen.
Derudover er det en god afslutning på sommerferien – og et
godt springbræt til en ny håndboldsæson.
Tilmelding er ultimo juni – så
hvis du ikke allerede er tilmeldt,
så skynd dig ind på Rindum SUs
hjemmeside, hvor du finder link
til brug for tilmelding.
n

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Vi afholder arrangementerne for
at give børnene og de unge

mennesker en god oplevelse
med andre børn og unge, samtidig med at de udvikler deres
håndboldskills med god og kyndig træning af spillerne og trænerne fra Ringkøbing Håndbold.
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Unge-trænere
De mange danske foreninger ville ikke kunne eksistere uden de mange frivillige, som hver dag
yder en kæmpe indsats

Derfor er det afgørende, at vi
som klub også er med til at danne fremtidens frivillige – både
på og udenfor banen. De frivillige er bindeleddet til, at de gode
oplevelser kan videregives til
klubbens spillere.
En af mulighederne for at kunne
bidrage som frivillig er som
ung-træner.
Som ung-træner, hjælper du
trænerne, som er tilknyttet et

Thea Thorup

Lykke Thorup

hold, og du får dermed mulighed for både at lære andre de
ting, som du kan og indgår
samtidig i et fantastisk fællesskab.

er det utroligt givende og lærerigt. Du vil være med til at skabe
så mange smil og så meget
glæde og det er i høj grad noget,
man kan leve længe på og som
skaber masser af energi – både
til spillerne og dig selv.

Hvor meget du har lyst og mulighed for at deltage som
ung-træner, vil blive tilpasset dit
behov og din situation.

Vi håber derfor, at der er en
masse unge i klubben, som har
lyst til at blive ung-træner og
derigennem både få og give en
masse gode oplevelser.

Du vil opleve, at det er en fantastisk måde at give en masse tilbage til klubben på og samtidig

Vi har spurgt et par af vores
dygtige ung-trænere, Lykke
Thorup og Line Pedersen om,

Line Skaanning Pedersen

hvorfor de valgte at bidrage som
frivillig og hvad de har oplevet
som ung-træner:

Hvorfor er I blevet ungtræner?

Det er vi fordi, vi godt kan lide
børn og godt kan lide at give
gode råd til dem, som de kan
gøre brug af på håndboldbanen.

Hvad er det fedeste ved
at være ung-træner?

Det er at se børns udvikling og
det at være sammen med søde
og glade børn.
n

Zara Madse

n

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Af Anders Ulriksen og Hanne Pedersen

Sille Graversen

- Sidder du og har lyst til at
prøve, om det at være
ung-træner er noget for dig,
så tøv ikke – tag i første
omgang fat i:

Anders Ulriksen,
tlf. 6178 8440

www.rindumsu.dk
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Kom og prøv flag-football
Nu starter der hold i flag-football i Rindum SU
Af Klaus Petersen
Her scorer angrebet touchdowns, når der løbes, gribes og
kastes ind i endzone. Forsvaret
er let på tå og kan hurtigt snuppe angrebets flag, som sidder
på hoften!

Tilbuddet, som starter fra
august måned 2021, er for dig,
der går i 6.-8. klasse.
De første tilmeldte skal være
med til at give klubben et navn.
Har du lyst til at give, hvad du
har, få smil på læben og være

fælles omkring den aflange
bold, så kom ud og vær med!
Træneren er Klaus Ringgaard
Petersen, som er vendt tilbage
til Rindum fra Aalborgs
AaB89ers Amerikansk Fodboldklub. Han har erfaring som
cheftræner og legeonkel for

På www.rindumsu.dk kan du
følge med i, hvornår vi præcis
starter op og hvilken dag, træningen bliver.
Hvis du har spørgsmål til sporten, træningen m.v. kan du kontakte Klaus mail: klausringgaardpetersen@gmail.com n

unge mennesker mellem 10 og
16 år, ligesom han har erfaring
som fysioterapeut for elite
amerikansk fodbold.
Til daglig er 31-årige Klaus lærer.

Fotos: Klaus Petersen

Idrætten kaldes også lillebroren
eller søsteren til amerikansk
fodbold, fordi spillet ligner meget, men er uden kontakt. Du
kan læse mere her:
www.daff.dk/flagfootball/

24

www.rindumsu.dk

NYTÅRSKONCERT

Nytårskoncert
lørdag den 15. januar 2022
Af Sidsel Krarup
Vi er rigtig glade for at kunne
annoncere, at orkester MidtVest, dirigent Ole Fauerskov,
Kaya Brüel og Troels Lyby har
sagt ja til at komme til Ringkøbing og gennemføre Nytårskoncerten lørdag den 15. januar 2022.
Vi vender tilbage med mere om
den kommende koncert senere
på året.
n

Advokatfirmaet Thorninger
støtter den lokale sport og kultur

G. Bech-Hansen a/s
Enghavevej 21

Skaadsmosevej 14 - www.tangbiler.dk

www.bech-hansen.dk

97 32 12 00

bjarne nielsen a/s
SKAADSMOSEVEJ 20 · RINGKØBING
WWW.BN.DK
97 32 44 23

Service

97 32 18 66

autoforum, Ringkøbing A/S
Sjællandsgade 3
www.autoforum.dk

97 32 42 22

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

Enghavevej 1-9
www.avvejgaard.dk
Service

96 74 26 00

Hydro
AutoCenter

Herningvej 82
6950 Ringkøbing

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

www.hydroautocenter.dk

97 32 03 01

www.rindumsu.dk
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STØTTEFORENINGEN

Støtteforeningen 2020/21
Af Marianne Køpke
Coronapandemien har også
haft stor betydning for Støtteforeningens opgaver, ligesom
Rindum SU og ROFI Centret
har været hårdt ramt af nedlukninger.
Vi har i 2020 haft én serveringsopgave, nemlig Landbobankens generalforsamling,
som har givet os den indtægt,
vi har haft at dele ud af i december 2020.

Det var eneste arrangement, vi
havde i hele 2020. De arrangementer, ROFI fik mulighed for
at afholde sidst på året, fik vi
desværre ikke del i.

I 2021 har vi endnu ikke haft et
arrangement. Landbobanken
har været nødsaget til at holde
deres generalforsamling 2021
virtuelt.

kommer i betragtning, når
ROFI afholder deres arrangementer, og ikke mindst til
Landbobankens generalforsamling i foråret 2022.

Rock i Ringkøbing måtte også
aflyses i 2020, så heller ikke
her kunne vi få en indtjening.

Rock i Ringkøbing var oprindeligt fastsat til den 5. juni 2021,
men blev ændret til 3. juli 2021,
for at have større mulighed for
at afholde arrangementet.
Som bekendt er dette også aflyst.

Vi er stadig helt afhængige af,
at vores trofaste hjælpere – og
at mange nye vil hjælpe til, når
vi forhåbentlig snart igen får
opgaver.

I 2020 har Støtteforeningen
udbetalt tilskud på 48.000 kr. til
børne- og ungdomsarbejdet i
de forskellige udvalgs aktiviteter.

Vi har endnu ikke noget i kalenderen for resten af året, men
håber selvfølgelig, at vi igen

Jeg vil gerne takke alle, der har
været med til at løse opgaverne i 2020, ikke mindst de 130
frivillige, der hjalp til Landbobankens generalforsamling. n

Foto: Colourbox

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

Murer- og entreprenørfirma

Arkitekter M.A.A.

ASTRUP Hansen Aps

Thomas Olsen · Mads B. Christiansen

Aut. kloakmester

Vester Strandsbjerg 4a

nb tegnestuen aps
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6950 Ringkøbing

JORD • KLOAK • BETON • MUR • FLISER • ENTREPRISER • ANLÆGSARBEJDER

Tlf. 9732 2100 · www.nbtegnestuen.dk

Damgårdsvej 5 • 6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 1832 • 2521 5732

www.rindumsu.dk

kaj@astruphansen.dk
www.astruphansen.dk

TUMLEDAG

Foto: Colourbox

Tumledag 2021
Glæd jer til Tumledag!
Lørdag den 13. november er vi mere
end klar til at byde jer velkommen til
en sjov og hyggelig formiddag.
Vi glæder os til at tumle med jer.

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

Rindum SU
Støtteforening

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

www.go-energi.dk

Ringkøbing - Algade 6 - Tlf. 97 32 48 38
www.jk-jagt.dk
Ringkøbing
Algade 14
Tlf. 9632 5068

danbolig
Ringkøbing
tilbyder
Solgt eller gratis*.
Fordi vi kan sælge din bolig

Bestil synstest på
louisnielsen.dk
*Gælder dog ikke udgifter til el-installationsrapport,
tilstandsrapport og energimærke.

www.rindumsu.dk
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Det er vigtigt, at min bank
brænder for det lokale

Ring!
Vi er klar på en
snak - også om
økonomi

Allan Chr.
Pedersen
7624 9458

Anders V.
Larsen
7624 9215

Anna-Marie
Jørgensen
7624 9467

Bente
Rindom
7624 9397

Betina
Mathiasen
7624 9217

Dina
Højbjerg
7624 9266

Henning
Kærgaard
7624 9225

Mads Søe
Hansen
7624 9227

Jette K.
Mikkelsen
7624 9462

Frederik
Thorup
7624 9563

Marianne
Thomsen
7624 9262

Michael Kirk
Larsen
7624 9415

Steen Kirk
Jensen
7624 9463

Susanne
Fjederholt
7624 9226

Tove
Biltoft
7624 9228

Malene
Vinkel
7624 9320

Ringkøbing

T U M L E DA G · N Y TÅ R S KO N C E R T · B A D M I N T O N · B O R D T E N N I S
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