
NÅR GODE FESTER 
BLIVER TIL 
DE BEDSTE MINDER

Nørretorv 57 I 4100 Ringsted I scandichotels.dk/ringsted

På Scandic Ringsted har vi opskriften på de rigtig gode fester. Uanset om det drejer 
sig om bryllup, jubilæum, fødselsdag, konfirmation eller en anden festlig anledning. 

På Scandic Ringsted er intet overladt til tilfældighederne. Fra din første henvendelse til 
gæsterne går glade herfra, står vi klar til at guide dig og opvarte dit selskab. Vi sørger for, 
at du får en fest, som er skræddersyet til dig. 

Vi kræser for detaljerne
I vores køkken ved vi, at det er de små detaljer, som gør den store forskel. Det kan du smage 
og se på hver eneste tallerken. Med kokkens anbefalinger, dine ønsker og vores erfaring, 
sammensætter vi sammen præcis den fest, du drømmer om og som giver dig og dine gæster 
en oplevelse, I aldrig glemmer. 

Vi glæder os til at byde jer velkommen
Book din festlige dag på ringsted@scandichotels.com, på telefon 57 61 93 00 – eller kig 
forbi til en rundvisning i lokalerne og en snak om mulighederne.
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HÅNDBOLD  
i Dansk Kabel TV Arena

Onsdag den 5. september – kl. 19.30 – herrer ligaen
TMS RINGSTED – GOG

Fredag den 14. september – kl. 19.30 – herrer ligaen
TMS RINGSTED – MORS-THY HÅNDBOLD

v/ Søren Bak
RINGSTED  TLF. 57 67 46 00      
www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

 



En ny sæson står for døren, en ikke hvil-
ken som helst sæson. Efter 4 års hårdt 
arbejde er vi igen tilbage i Herre Hånd-
boldLigaen, hvor vi synes vi hører til. Der 
er blevet arbejdet sten hårdt hele vejen 
rundt, mest af alt for at skaffe det økono-
miske fundament for at være med på det-
te niveau - derefter organisationen bag-
ved, Bestyrelse, Eliteudvalg og admini-
stration, og når alt dette er på plads, kan 
det som det hele drejer sig om - nemlig 
produktet holdet på banen - skabes og 
fastholdes.

Det synes jeg vi har været gode til med 
udgangspunkt i det hold, som blev skabt 
for 2 sæsoner siden (2016-2017), og det 
hold Cheftræner Christian Dalmose over-
tog ved sin ankomst, har han kontinuer-
ligt arbejdet med, og hvor der fortsat er 
10 gengangere fra sæsonen 2016-2017 
ud af 18 spillere vi pt. har på kontrakt, 
men derfra har primært Cheftræneren 
Christian Dalmose og det sportslige set-
up været gode til at skifte på pladserne 
og hele tiden forbedre truppen, dertil er 
der blevet trænet hårdt og seriøst, så vi i 
dag står klar til HåndboldLigaen.

Vores største udfordring er fortsat øko-
nomien. Vi er gået fremad med flere sam-
arbejdspartnere og dermed et større 
sponsorbeløb, men vi er fortsat sammen 
med Nordsjælland, Lemvig og Skander-
borg dem med den mindste økonomi i 
HåndboldLigaen, og resultater og økono-
mi hænger bare sammen i professionel 
sport, og  derfor tør jeg også godt vædde 
på, at når der er spillet 26 runder i Hånd-

boldLigaen, og vi er nået frem til starten 
af april måned 2019, skal den direkte 
nedrykker findes blandt en af ovennævnte 
klubber plus TMS Ringsted. Vi vil selvføl-
gelig gøre alt for at holde os fra den me-
get kedelige sidsteplads, som giver en di-
rekte returbillet til 1. division. Jeg tror 
også på, at det kan lade sig gøre, specielt 
på vores hjemmebane med forhåbentlig 
mellem 1.000 og 1.200 tilskuer til alle 
kampe, skal vi være et uindtageligt fort, 
hvor de fleste af vores point skal samles 
- forhåbentlig også nogle stykker mod de 
store hold. Jeg husker stadig sejren over 
Aalborg og uafgjort mod BSV, selv om det 
er 6 sæsoner siden. Mit bud er, at 15-16 
point er nok til at holde sig fra sidsteplad-
sen.

Økonomi som jeg nævner, er altafgøren-
de for at vi kan spille med på nuværende 
niveau, og der skal lyde en tak til alle sam-
arbejdspartnere, som gør det muligt, 
specielt en stor tak til vores 3 hovedspon-
sorer Borup, Det Faglige Hus og Scan 
Con, som alle har valgt at gentegne på 
hovedsponsor niveau, men også en tak til 
alle andre fra Platinium til annonce spon-
soren, der alle har valgt at bruge en del af 
deres markedsføringsbudget i TMS Ring-
sted. Jeg håber virkelig vi er med til at 
brande jeres virksomhed, således i får 
pengene tilbage og gerne mere til. I år 
har vi indført en ny sponsorgruppe i den 
høje ende af sponsoraterne – et såkaldt 
Guldsponsorat, således grupperingen 
hedder Hoved-, Platinium-, Guld- og VIP 
sponsor. Dette fordi vi ser et voksende 
segment i sponsorstørrelsen mellem Pla-

tinium og VIP, hvilket er enormt positivt.

En af de ting der kommer til, når man ryk-
ker i HåndboldLigaen er TV, som selvføl-
gelig også kan udvide kredsen af samar-
bejdspartnere man kan tiltrække, og vi 
har allerede været så dygtige og heldige, 
at vi har fået udvalgt 2 TV kampe for de 
første 2 måneder nemlig:

•  Onsdag den 26. september kl. 18.30 
TMS Ringsted – BSV på TV2 Sport

•  Lørdag den 3. november kl. 16.10 TMS 
Ringsted – Aalborg på TV2 Supermat-
chen

Det skal siges, at det er over 10 år siden 
TV sidst har været i Dansk Kabel TV Are-
na og vise direkte håndbold, så vi er glade 
og stolte, og glæder os helt vildt, og gør vi 
det godt, er der store chancer for de 
kommer igen. Her har kommunen ligele-
des forbedret omgivelserne med nyt flot 
grønt TMS Ringsted gulv, samt indkøb af 
LED bander, som vi kan leje, således der 
kan præsenteres håndbold fra Ringsted 
på et 100% opdateret niveau – Der skal 
lyde en stor tak og anerkendelse til Ring-
sted Kommune, godt gået.

Den øgede synlighed ved at være retur i 
HåndboldLigaen er ligeledes til at få øje 
på, i de sidste sæsoner har Divisionsfor-
eningen fået udarbejdet en analyse af an-
nonceværdien for alle 1. divisionshold Da-
mer og Herrer. TMS Ringsted har altid 
toppet denne liste med en værdi på mel-
lem 20 og 22 millioner, når vi sammenlig-
ner os med andre Liga klubber på vores 
niveau, har vi en forventning om, at dette 
tal vil stige til mellem 50 og 55 millioner, 
et tal vi selvfølgelig forsøger at komme ud 
til vores samarbejdspartnere med, når 
deres aftaler skal forlænges, men også 
et tal vi håber på, at Ringsted Kommune 
vil skæve til, når de ifm. budgetforhandlin-
gerne i september for budgetåret 2019 
kigger på, når markedsføringsbidraget 
skal forlænges med TMS Ringsted ifm. 
udløb ved årsskiftet.

Netop økonomi har været en meget om-
talt faktor i den forgangne sæson, hvor 
både Randers, Nordsjælland og i særde-
leshed HC Midtjylland har fyldt meget i 
pressen pga. klubbernes dårlige økonomi. 
Jeg skal ikke gøre mig til dommer over 
andres økonomi, men jeg synes vi i DHF 
og Divisionsforeningen har et ansvar og 
et job at gøre, således vi får et langt bed-
re godkendelsesforløb ift. den økonomi 
hver enkelt klub har til rådighed, og hvor 
man tidligere fanger den evt. dårlige øko-
nomiske styring i klubberne. Jeg ved godt 
at mange kloge håndboldledere siger, at 
der også går virksomheder konkurs i det 
’’virkelige liv’’, men først og fremmest er 
det langt fra så profilerede virksomheder 
som drejer nøglen, og i sidste sæson var 
der vel knap nogle, som kunne finde ud af 
om det ene eller andet hold var med i slut-
spil, rykket ned, rykket op etc. – Det kan 
vi gøre meget bedre, og det vil forbedre 
det samlede håndbold produkt markant.

Ift. TMS Ringsteds økonomi har vi netop 
lukket bøgerne for sæsonen 2017-2018 
(30.juni), vi har vækstet vores forretning 
med ca. 0,5 million, og vi laver et pænt 
overskud, som vi lægger til den samlede 
egenkapital, hvilket betyder vi når en 
egenkapital, der gør det muligt at udvide 
det samlede spillerbudget, selvfølgelig un-
der forudsætning af, at vi kan finde ind-
tægterne, men det er en markant mile-
pæl i TMS Ringsteds professionelle udvik-
ling, som vi har arbejdet hårdt for i man-

ge år – så vi er på vej i den rigtige retning.

Nu skal vi ikke glemme den øvrige del af 
håndboldforretningen, men for at lukke 
Herre siden af, er vi i den unikke situation, 
at vores Herre 2 spiller i 2. div. og Herre 
3 spiller i 3. div., og vi har en helt klar for-
ventning om, at U18 Herre spiller i Ligaen 
efter jul, så det kan ganske enkelt ikke gø-
res bedre, alle hold i bedst mulige ræk-
ker, tror ikke vi kan finde lignende bedrif-
ter i andre klubber?

På Dame siden har vi et meget lokalt set-
up med 2 af vores egne, Dennis Jensen 
som Cheftræner og Lasse Krøis som 
ass. træner. Der har været nogle større 
ændringer på holdet, som der kan læses 
om andet sted. Men som jeg er blevet 
fortalt står vi i en bedre udgave til den 
kommende sæson. Vi glæder os over vi 
igen kan præsentere Damebold på et højt 
niveau, og håber på en forbedring af sid-
ste års 8. plads. Her er vi ligeledes godt 
repræsenteret med unge talenter fra 
egne rækker på hold 2 i 2. division.

I ungdomsrækkerne ser det ligeledes 
godt ud, med mange frivillige hænder, 
som gør det muligt at spille håndbold på 
højt niveau. Det glæder mig specielt at 
se, at mange af vores gamle håndboldko-
ryfæer har fundet tøjet frem og træner 
forskellige ungdomshold, og på den måde 
sikrer vi kontinuitet i årene fremover.

Ligeledes glæder det mig, at vi søndag 
den 12. august åbnede IKA (akademi) og 
sagde velkommen til et nyt kuld unge 
håndboldspillere, som vil leve deres sport 
fuldt ud. En stor tak til Ringsted Kommu-
ne, der har gjort det muligt med akademi 
i byen, således vi har mulighed for at tage 
kampen op mod de fynske og jyske klub-
ber, der trækker sjællandske håndboldta-
lenter væk fra øen for at kombinere de-
res håndbold med skole og nye bekendt-
skaber.

Første kamp i HåndboldLigaen er ude lør-
dag den 1. september mod Aarhus, før-
ste hjemmekamp i står mod GOG, en stor 
mundfuld at lægge ud med sidste års 
bronzevinder. Jeg vil opfordre alle til at 
komme i hallen, vi får brug for jer. Ikke 
kun på onsdag, men til alle hjemmekampe 
i den kommende sæson.

Damerne starter et par uger senere ude 
mod Hadsten lørdag den 15. september 
og spiller deres første hjemmekamp lør-
dag den 22. september i Dansk Kabel TV 
Arena.

Velkommen til en ny sæson!

Henrik Dudek
Formand 
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Kære Ringsted borgere

DIT LOKALE REJSEBUREAU
Busrejser · Flyrejser · Udflugter · Krydstogter · Rundrejser 
Grupperejser · Erhvervsrejser

Egon’s Rejsebureau · Industrivej 25 · 4200 Slagelse
Telefon 7020 1847 · www.egons-rejser.dk
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BORUP KEMI ER HOVEDSPONSOR FOR TMS RINGSTED DAMER OG HERRER I SÆSON 2018/2019.

NÅR TMS RINGSTED LØBER PÅ BANEN, ER BORUP PÅ PLETTEN
Vi ønsker håndbold drengene og -pigerne fra TMS Ringsted held og lykke, og håber de 
rammer plet med en masse sejre. Vi er stolte over at være sponsor for en håndboldklub i 
rivende udvikling – og ønsker de grønblusede held og lykke med sæsonen. Borup Kemi’s 
sortiment af rengøringsprodukter er stort og dækker alle behov til de danske husholdninger.

Besøg os på borupkemi.dk eller Facebook “Gør det selv – bedre” og få en 
masse tips og tricks til rengøring.
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Fuld faglig tryghed i Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle
www.detfagligehus.dk | tlf. 7020 2064 | sms BILLIGST til 1231*

Fagforening 
og a-kasse  pr. md.

kun 542 kr.

Fuld
faglig tryghed
- bare meget 

billigere

gratis fagforening
Det Faglige Hus er Danmarks billigste fagforening 
med a-kasse for alle. Prisen er kun 541 kr. pr. måned. 
Bliver du medlem i både fagforening og a-kasse, er 
fagforeningen gratis de første 3 måneder.

Matilde Uldahl
Hotlinekonsulent

Du får det samme Få 1.000 kr. til din klub
Melder du dig ind i Det Faglige Hus, og oplyser du på 
indmeldelsen, hvilken klub du ønsker at støtte, sender 
vi 1.000 kr., når du har betalt dit første kontingent. Vi 
indgår aftaler med alle klubber og foreninger.

Du er garanteret de samme ydelser og mindst den
samme service, som du får i andre meget dyrere
fagforeninger og a-kasser. Vi går ikke på kompromis 
med servicen.
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Kampprogram Damer 1. Div.
Dag Dato Tid Hold

Lørdag 22-09-2018 Kl. 14.00 TMS Ringsted - Horsens Håndbold Elite

Lørdag 20-10-2018 Kl. 14.00 TMS Ringsted -  Fredericia Håndboldklub

Lørdag 10-11-2018 Kl. 14.00 TMS Ringsted - AGF Håndbold

Lørdag 01-12-2018 Kl. 14.00 TMS Ringsted - Odense-Otting Håndbold

Lørdag 08-12-2018 Kl. 16.15 TMS Ringsted - Vendsyssel Håndbold

Lørdag 19-01-2019 Kl. 14.00 TMS Ringsted - SønderjyskE 

Lørdag 26-01-2019 Kl. 14.00 TMS Ringsted - Gudme HK

Lørdag 16-02-2019 Kl. 14.00 TMS Ringsted - Roskilde Håndbold

Søndag 03-03-2019 Kl. 14.00 TMS Ringsted - DHG

Lørdag 16-03-2019 Kl. 14.00 TMS Ringsted - Hadsten Håndbold

Lørdag 30-03-2019 Kl. 16.15 TMS Ringsted - Bjerringbro FH

Kampprogram Damer 2. Div.
Dag Dato Tid Hold

Søndag 23-09-2018 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Ajax København 2

Søn 14-10-2018 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Furesø Håndbold

Søndag 28-10-2018 Kl. 00.00 TMS Ringsted - BK Ydun

Søndag 11-11-2018 Kl. 00.00 TMS Ringsted - KSI 

Søndag 25-11-2018 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Lyngby HK  

Søndag 02-12-2018 Kl. 00.00 TMS Ringsted - FIF 2

Søndag 16-12-2018 Kl. 00.00 TMS Ringsted -Helsingør Håndbold

Søndag 06-01-2019 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Roskilde Håndbold 2

Søndag 20-01-2019 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Rødovre HK

Søndag 03-02-2019 Kl. 00.00 TMS Ringsted - HIK

Søndag 03-03-2019 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Brøndby HK

Søndag 10-03-2019 Kl. 00.00 TMS Ringsted - AB

Søndag 31-03-2019 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Herlev/Hjorten Håndbold

Den overståede sæson 2017/18 
sluttede med et sandt skadeshelve-
de hos 1. divisions damerne i TMS 
Ringsted. Den ene skade kostede 
desværre Ida Kingo muligheden for 
at spille håndbold, da hun ikke kun-
ne blive den kvit.

Ud over Ida’s skade, mistede vi og-
så Natascha Wollesen grundet stu-
dieplads i Aalborg. Så vores brede 
trup, som vi bevidst havde samlet 
for at undgå at blive for tynde i trup-
pen, var pludselig lidt væk. Dertil 
kan vi yderligere lægge at Amanda 
og Emma Navne var ude med læn-
gerevarende skader. 

Men tingene lysner, først og frem-

mest er der fremskridt hos Emma 
og Amanda, som forventes at bli-
ve klar omkring sæsonstart den 
15/9. 

Der er dog også tilgang til truppen, 
vi har hentet en ny playmaker Em-
ma Dahl i Ajax, en ung spiller som 
i skal glæde jer til at se på banen. 

Sammensat med at vi har hentet 2 
1. divisionsprofiler i Julie Frilund fra 
Lyngby og Louisa Mittet fra Roskil-
de, ser det pludselig meget fornuf-
tigt ud, og vi har igen den bredde i 
truppen vi ønsker. 

Der er også 2 nye ansigter, som i 
kommer til at se i den kommende 
sæson. Julie Gottschalksen er kom-

met til på højre fløj og Janni Havlyk-
ke er kommet til i bagkæden, hvor 
hun kan løse alle 3 pladser. 

Vi glæder os til en sæson hvor vi 
lægger endnu et lag på, og går ef-
ter en placering i top 5. Derudover 
er det et klart mål for os, at vi i 
endnu højere grad skal kunne true 
topholdene og skal kunne gå ind til 
alle kampe for at vinde. Dette bli-
ver allerede testet i 1. runde, hvor 
favoritten til rækkens 1. plads fra 
Horsens kommer på besøg. 

Vi håber at se en masse menne-
sker i hallen sæsonen igennem. 

Cheftræner Dennis Jensen

Det lysner  
hos damerne

Julie Frilund Louisa Mittet Emma 
Dahl

Julie 
Gottschalken



FORKÆL DIG SELV –

OG EN DU HOLDER AF

Skodsborg.dk

SKODSBORG STRANDVEJ 139 • DK-2942 SKODSBORG • INFO@SKODSBORG.DK • +45 4558 5800
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GODE OPLEVELSER 
TIL ALLE

Få det optimale ud af 
din WiFi-forbindelse.

BESTIL 
WIFI-TJEK

499 kr.RING TIL OS 
43 32 47 00



– MONTERET AF SPECIALISTEN
VINDUER FOR LIVET

Vælg en certificeret VELFAC VinduesMester til at montere 
dine nye VELFAC vinduer. Så er du sikker på, at det bliver gjort 
professionelt. Kontakt os for gratis opmåling og rådgivning.

Nybygning, renovering
og vedligeholdelse.
T: 57 61 7-9-13 
www.7-9-13.net
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Dygtige og motiverede 
fagfolk til byggeri  
og industri

Tlf. +45 7020 9043
www.viktech.dk

MEDLEM AF

Sørupvej 26 · 4100 Ringsted
Tlf.: 57 64 30 02 · www.sorup.dk · hotel@sorup.dk

Hold kursus, konference, ferie eller fest
på charmerende herregård med afslappet atmosfære

102 VÆRELSER & RESTAURANT
102 dobbeltværelser alle med bad, tv og gratis WIFI.

Hovedbygningen rummer den hyggelige restaurant som består af flere rum. 
Herfra er der en flot udsigt over sø og voldgrav.

KONFERENCER
(Vi har statens konferenceaftale)

16 lyse konferencelokaler med plads til op til 450 personer.
Priser fra kr. 1.845,- for 1 konferencedøgn i enkeltværelse.

Dagmøde fra kr. 595,-

SELSKABER
8 selskabslokaler med plads til fra 20 til 400 i et lokale.

Helaftensarrangement fra 935,- per kuvert. 

WEEKENDOPHOLD
Fredag eller Lørdag:

Eftermiddagskaffe/te med kage
Velkomstdrink, dagens menu 3 retter, aftenkaffe/te 

Overnatning i dobbeltværelse. Næste morgen: Stor morgenbuffet
Pris per person i dobbeltværelse kr. 895,-

GODE FERIETILBUD: VINTER & PÅSKEFERIE:
VINTERFERIE: 5. februar til 3. marts 2017 PÅSKEFERIE: 15. marts til 2. april 2017

MINIFERIE 
2 x overnatning, 2 x stort morgenbord, 2 x dagens menu 3 retter eller buffet efter 

køkkenchefens valg kr. 995,- pr. person i dobbeltværelse. 
TILLÆGSPRISER PÅ OVENSTÅENDE FERIETILBUD: 

Enkeltværelsestillæg 195,- per nat. 
Tillæg ved overnatning lørdag nat 

Børn: Under 12 år halv pris i egen seng på forældres værelse, 
6 år overnatter gratis i forældres seng, vi har børnemenuer. 

AKTIVITETER
Skoven, parken, haverne, søen og voldgraven inspirerer til dejlige

gå- eller løbeture og giver mange muligheder for udendørs aktiviteter.

Sørupvej 26 · 4100 Ringsted
Tlf.: 57 64 30 02 · www.sorup.dk · hotel@sorup.dk

Hold kursus, konference, ferie eller fest
på charmerende herregård med afslappet atmosfære
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KONFERENCER
(Vi har statens konferenceaftale)

16 lyse konferencelokaler med plads til op til 450 personer.
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Enkeltværelsestillæg 195,- per nat. 
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➢ MR SCANNING

➢ RØNTGEN OG ULTRALYD

➢ FYSIOTERAPI

➢ TRÆNINGSCENTER OG PILATES

➢ KIROPRAKTIK

➢ HOVEDPINE

➢ HELBREDSUNDERSØGELSER

➢ DEXA SCANNING / KNOGLESKØRHED

➢ ASTMA, ALLERGI OG LUNGEMEDICIN

➢ EPILEPSI, SCLEROSE OG DEMENS

➢ STOFSKIFTESYGDOMME

Selandia Park 4    4100 Ringsted    selandiaklinikken.dk    70702218

Kontakt os for at høre om dine muligheder

Rugvænget 15 · 4100 Ringsted · Tlf. 57 67 11 88

HÅNDVÆRKERBUTIK 
& TRÆLAST
ÅBNINGSTIDER:
MAN-TORS: 6:00-17:00
FREDAG: 6:00-16:00
LØRDAG: LUKKET

Rugvænget 15 · 4100 Ringsted · Tlf. 57 67 11 88

HÅNDVÆRKERBUTIK 
& TRÆLAST
ÅBNINGSTIDER:
MAN-TORS: 6:00-17:00
FREDAG: 6:00-16:00
LØRDAG: LUKKET

TILBYDER:

MØDEFACILITETER
FEST

MAD UD AF HUSET
RING OG FÅ EN SNAK

CAFE FORNIS
TVÆRALLE 8

4100 RINGSTED

TLF. 57 61 46 42
MOBIL: 29 80 04 35

EMAIL: info@fornis.dk

MØD OS PÅ  
www.fornis.dk

Halvdelen af de penge jeg bruger 
på markedsføring er spildte.  
Problemet er at jeg ikke ved  
hvilken halvdel det er.
- John Wanamaker, 1874

- vi får din markedsføring til at give mening

”

”

www.sensemarketing.dk
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Ejner Hessel

RINGSTEDHerrer ligaen
Stillingen

SKRIFTTYPE: FLORA-BOLD

DET FAGLIGE HUS

Nørregade 6 b
Postboks 50

4100 Ringsted
Telefon 5761 4540

Statsautoriseret 
revisionsinteressentskab

www.bulow.dk 

Tal med ekspertise...

Videncenter 
for revision
og rådgivning

Nørregade 6 b
Postboks 50

4100 Ringsted
Telefon 5761 4540

Statsautoriseret 
revisionsinteressentskab

www.bulow.dk 

Tal med ekspertise...

Videncenter 
for revision
og rådgivning

TMS Ringsted

KL. 19.30: HERRER LIGAEN

TMS Ringsted - GOG
Kampens dommere:

Jakob Falkenberg Hansen og Daniel Stentoft Møller

Følg TMS på klubbens hjemmeside

www.tms-ringsted.dk

Oplæg til vores 2 første hjemme kampe i den nye sæson
Tiden er nu kommet efter 2 års hårdt ar-
bejde, TMS Ringsted er kommet op i det 
fine selskab og skal nu til at spille i Dan-
marks bedste håndboldrække - Håndbold-
ligaen. Klubben, spillere, trænere, fans og 
sponsorer glæder sig meget til at komme 
i gang med den nye sæson. Hvor står vi 
så? Ja det er det helt store spørgsmål, 
og med meget få spillere, der har prøvet 
at spille i Ligaen før, står vi over for en 
stor og spændende opgave - at klare os 
for overlevelse i den første sæson.

Siden TMS sidst var i Ligaen er der sket 
meget. Store danske profiler og udenland-
ske stjerner er ankommet til Danmark, og 
derfor ved vi også med den økonomi de 
andre klubber har, at vi står over for nogle 
store opgaver såvel sportsligt som økono-
misk.

Vores opstart er faktisk gået super godt. 
Vi startede måske lidt tidligt den 15. juli, 
men tror også det var vigtigt, at vi kom 
hurtigt kom op i gear, da vi ved at tempo 

KAMPSPONSOR

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2018

  1  Frederik Andersspm  
  4  Andreas Magaard 
  5  Anders Møller 
  6  Sebastian Thor 
  7  Mick Schubert
10  Mads Dudek 
11  Mikkel Tønners
12  William Asmussen 
14  Lasse Sinding  
17   Jakob Jessen  
18  Benjamin Pedersen 
21  Simon Omme   
25  Morten Jensen 
28  Michael Riis
31  Morten Nyberg Kristensen
54  Nicklas Selvig   
61  Oliver Klarskov 
88  Nicolai Nørager

 Træner: Christian Dalmose 
 Ass. træner: Per Wulff
 Holdleder: Peter Rasmussen/Morten Fager/ 
  Michael Kehr
Fysioterapeut: Simone Nielsen/Louise Jensen/ 
  Johnny Andreasen

Hold K V U T Score P

1 Skjern Håndbold 0 0 0 0 0 - 0 0

2 GOG 0 0 0 0 0 - 0 0

3 Mors-Thy Håndbold 0 0 0 0 0 - 0 0

4 Bjerringbro-Silkeborg 0 0 0 0 0 - 0 0

5 TTH Holstebro 0 0 0 0 0 - 0 0

6 Aalborg Håndbold 0 0 0 0 0 - 0 0

7 Lemvig-Thyborøn H 0 0 0 0 0 - 0 0

8 Århus Håndbold 0 0 0 0 0 - 0 0

9 KIF Kolding 0 0 0 0 0 - 0 0

10 SønderjyskE Herrer 0 0 0 0 0 - 0 0

11 Skanderborg H 0 0 0 0 0 - 0 0

12 Nordsjælland H 0 0 0 0 0 - 0 0

13 Ribe-Esbjerg HH 0 0 0 0 0 - 0 0

14 TMS Ringsted 0 0 0 0 0 - 0 0

VIBEVEJ 20 - RINGSTED - TLF. 57 66 25 00

VVS INSTALLATIONER    SMEDEARBEJDE
OLIEFYR- OG NATURGASSERVICE

�

&
GaverBy

en’s Specialiteter

Tinggade 12 - Ringsted - Tlf. 5331 4905 V/MALENE & LONE
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FARVEBUEN
- fra boligdrøm til virkelighed

Farvebuen
+45 57 67 11 48

Møllegade 2 - 4100 Ringsted
info@farvebuen.dk

farvebuen.dk
SE 14411909

Åbningstider:

Mandag – Torsdag 9.00 – 17.30
Fredag 9.00 – 18.00
Lørdag 9.00 – 14.00

FARVEBUEN
- fra boligdrøm til virkelighed

Farvebuen
+45 57 67 11 48

Møllegade 2 - 4100 Ringsted
info@farvebuen.dk

farvebuen.dk
SE 14411909

Åbningstider:

Mandag – Torsdag 9.00 – 17.30
Fredag 9.00 – 18.00
Lørdag 9.00 – 14.00

FARVEBUEN
- fra boligdrøm til virkelighed

Farvebuen
+45 57 67 11 48

Møllegade 2 - 4100 Ringsted
info@farvebuen.dk

farvebuen.dk
SE 14411909

Åbningstider:

Mandag – Torsdag 9.00 – 17.30
Fredag 9.00 – 18.00
Lørdag 9.00 – 14.00

Åbningstider: Mandag – Torsdag 09:00 – 17.30
Fredag 9.00 – 18.00 - Lørdag 9.00 – 14.00



Enemærke &
Petersen a/s

- en go’ bilforbindelse!

FREJASVEJ 18     ·     DK-4100 RINGSTED
TELEFON: 57 61 44 88  ·  FAX: 57 61 77 88

www.jmas.dk

Jørgen Mølgaard A•S

Tinvej 12 - 4100 Ringsted - Tlf. 57 61 34 24

egon’s

www.henryhansen.dk

Rugvænget 15 · 4100 Ringsted · Tlf. 57 67 11 88

HÅNDVÆRKERBUTIK 
& TRÆLAST
ÅBNINGSTIDER:
MAN-TORS: 6:00-17:00
FREDAG: 6:00-16:00
LØRDAG: LUKKET

egon’s Turist & Minibusser I/S Tel. (+45) 70 20 17 47 • Rejser Tel. (+45) 70 20 18 47 • egons@egons.dk • www.egons.dk

• Moderne busser i alle størrelser  • Handicap busser med lift
• Grupperejser - Messerejser  • Konferencebus med borde

EDC Ringsted  
Nørretorv 2  
4100  Ringsted 
Telefon: 57671999 
Telefax: 57672002 
e-mail: 410@edc.dk 

GOG

KL. 19.30: HERRER LIGAEN

TMS Ringsted - GOG
Kampens dommere:

Jakob Falkenberg Hansen og Daniel Stentoft Møller

Følg TMS på klubbens hjemmeside

www.tms-ringsted.dk

Oplæg til vores 2 første hjemme kampe i den nye sæson
og fysik bliver en af de ting vi virkelig skal 
have med for at have en chance for over-
levelse i denne sæson. Vi har spillet 7 
kamp mod danske og svenske hold, og 
som tiden kommer tættere på kampen i 
Århus den 1. sep. er det ved at se godt 
ud. Vi har i opstarten været lidt hårdt 
ramt af skader Mads Dudek ude til no-
vember og Oliver Klarskov ser vi nok først 
i det nye år. 2 spillere der havde store 
roller for holdet i sidste sæson.

De 4 nye spillere Morten Nyberg, Nicolai 
Nørager, Andreas Maagaard og Simon 
Omme er faldet godt ind i truppen, og det 
ser ud til de kommer til at få nogle store 
roller på holdet.

Vi står foran et hårdt program i starten 
med Århus ude - GOG hjemme - Kolding 
ude og Mors Thy hjemme, så en spæn-
dende start, hvor målet er overlevelse i 
Ligaen det første år. 

Per & Christian 

  1  Ole Erevik (GK)
  2  Lukas Jørgensen (M6)
  3  Niclas Kirkeløkke (R9)
  4  Mathias Gidsel (R9)
  5  Frederik Bo Andersen (R6)
  6  Jon Lindenchrone (R9)
12  Frank Mikkelsen (GK)
13  Kristian Larsen (M9)
15  Emil Lærke (L9)
17  Odinn Richardsson (R6)
18  Lars Beck-Hald (M6)
19  Josef Pujol (M9)
20  Lasse Kronborg (M9)
23  Henrik Tilsted (L6)
24  Oscar Bergendahl (M6)
31  Emil Jakobsen (L6)
64  Lasse Møller (L9)
77  Frederik Clausen (L9)

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2018

TM Jessen
- Din lokale tømrermester

BOLDSPONSOR

 Headcoach: Nicolej Krickau
 Assistent coach: Mathias Albrektsen
 Teamleader:  Lars Kristiansen
 Fysio:  Mads Thorsen
 Team manager:  Bent Møller
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Alt i tømrer-snedker 
arbejde

Haslevvej 24d · 4100 Ringsted
Tlf. 20 97 62 84 / 57 61 22 73

F O TOGRA F

PORTRÆTFOTOGRAF  ·  REKLAMEFOTOGRAF

WWW.EVANFOTO.DK

BOX 2 ·  4200 SLAGELSE

MOBIL  21 68 58 54 ·  STUDIE  58 52 51 85
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CentrumKlinikken ApS
Tinggade 1
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 00 86
www.centrumklinikken.dk

Tandlæge i øjenhøjde

&
GaverBy

en’s Specialiteter

Tinggade 12 - Ringsted - Tlf. 5331 4905 V/MALENE & LONE

BUTIKKEN MED DE MANGE 
SPÆNDENDE SPECIALITETER 
Kig ind og bliv inspireret 
• Gavekurve
• Chokolade
• Vin-Rom- Gin
• Special øl

VI KOMMER OVER
HELE SJÆLLAND

VI TA’R MÅL - VI MONTERER

SCHEIBEL TÆPPER
HASLEVVEJ 24 D . RINGSTED

TLF: 57 61 00 73 . WWW.GULV-BYG.DK

Masser af
fede hold

DØGNÅBENT
alle årets dage

powered by

Kom og prøv
vores nye 

med funktionel
træning for alle

niveauer! 

Fit&Sund Ringsted
Klosterparks Allé 10 (Ringstedet)
4100 Ringsted
ringsted@fitogsund.dk
56 76 73 66

Vælg opstart med
fitnessinstruktør

fysioterapeut
eller personlig træner
når du starter din træning

hos Fit&Sund! Medbring
annoncen og
spar 299,- på

din intropakke!
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Vi arrangerer selskaber til alle formål
kontakt os for uforpligtende tilbud på

ristorante@italy-italy.dk

Torvet 1 c
4100 Ringsted

Tlf.
57 61 53 53
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TMS Ringsted

FREDAG DEN 14. september 2018

HÅNDBOLD I DANSK KABEL TV ARENA
KL.  19.30: HERRER LIGAEN

TMS Ringsted - Mors-Thy H
Kampens dommere:

Per Olesen og Claus Gramm Pedersen

Følg TMS på klubbens hjemmeside

www.tms-ringsted.dk

Mors-
Thy H
1. Søren Pedersen    
2. Stefan Nielsen   
3. Allan Toft Hansen   
4. Kasper Lindgren   
6. Nicolaj Spanggaard  
7. Nicolai Sommer   
8. Kasper Fruerlund Kristiansen 
9. Søren Nørgård   
10. Frederik Tilsted   
11. Lasse Pedersen   
12. Ronnie Nicolaisen  
14. Marcus Dahlin   
15. Mads K. Andersen  
17. Erik Thorsteinsen Toft 
20. Kristoffer Sørensen Jessen 
22. Jacob Hessellund  
24. Asbjørn Madsen   

  1  Frederik Andersspm  
  4  Andreas Magaard 
  5  Anders Møller 
  6  Sebastian Thor 
  7  Mick Schubert
10  Mads Dudek 
11  Mikkel Tønners
12  William Asmussen 
14  Lasse Sinding  
17   Jakob Jessen  
18  Benjamin Pedersen 
21  Simon Omme   
25  Morten Jensen 
28  Michael Riis
31  Morten Nyberg Kristensen
54  Nicklas Selvig   
61  Oliver Klarskov 
88  Nicolai Nørager

 Træner: Christian Dalmose 
 Ass. træner: Per Wulff
 Holdleder: Peter Rasmussen/Morten Fager/ 
  Michael Kehr
Fysioterapeut: Simone Nielsen/Louise Jensen/ 
  Johnny Andreasen

 Trænere: Søren Hansen
 Assistenttræner: Heino Holm Knudsen 
 Holdleder:  Keld Kristensen / Knud Jensen
 Fys: Maja Rysz Clausen/ 
  Mikkel Svingel/Lars Therkildsen

KAMPSPONSOR BOLDSPONSOR

Velkommen til 2. hjemmekamp i Håndboldligaen
I skrivende stund er tur-
neringen knap nok star-
tet, og vedrørende kam-

poplæg henvises til op-
lægget på midtersiderne.

God kamp!

BLIV MEDLEM AF HÅNDBOLDVENNERNE I RINGSTED
Håndboldvennerne i Ringsted er en kreds af  håndboldinteresserede, der søger at hjælpe/støtte  
håndboldafdelingens ungdomsafdeling

Medlemskab koster 225 kr. pr. år, og kan tegnes hos bestyrelsen. Ligeledes kan du 
hos bestyrelsesmedlemmerne tegne målatktier, og derigennem støtter du ungdoms-
afdelingen.
Ved tegning af målaktier deltager du i lodtrækningen om et rejsegavekort og om 20 
gavekort til Ringsted Handelsstands forenings forretninger.

Kontaktperson:

Steen Pedersen, 
Østre Parkvej 88, 4100 Ringsted 
Telefon 57 61 32 95

Malenes Blomster Shawarma King  



Sygeforsikringen ”danmark” yder tilskud til fysioterapi ved et 
smerte- og funktionsproblem - en skavank. 
Visse sundhedsforsikringer yder tilskud til fysioterapibehandling.

10 min

48
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TMS Ringsted
Herrerligaen 2018/19

Kampprogram Herreligaen
Dag Dato Tid Hold

Onsdag 05-09-2018 Kl. 19.30 TMS Ringsted - GOG 

Fredag 14-09-2018 Kl. 19.30 TMS Ringsted - Mors-Thy Håndbold

Onsdag 26-09-2018 Kl. 18.30 TMS Ringsted - Bjerringbro-Silkeborg 

Onsdag 10-10-2018 Kl. 19.30 TMS Ringsted - TTH Holstebro

Lørdag 03-11-2018 Kl. 16.10 TMS Ringsted - Aalborg Håndbold

Onsdag 21-11-2018 Kl. 19.30 TMS Ringsted - Århus Håndbold

Fredag 30-11-2018 Kl. 19.30 TMS Ringsted - Skjern Håndbold

Lørdag 08-12-2018 Kl. 14.00 TMS Ringsted - KIF Kolding

Lørdag 22-12-2018 Kl. 16.00 TMS Ringsted - SønderjyskE Herrer

Onsdag 06-02-2019 Kl. 19.30 TMS Ringsted - Skanderborg Håndbold

Fredag 22-02-2019 Kl. 19.30 TMS Ringsted - Nordsjælland Håndbold

Fredag 08-03-2019 Kl. 19.30 TMS Ringsted - Ribe-Esbjerg HH

Lørdag 30-03-2019 Kl. 14.00 TMS Ringsted - Lemvig-Thyborøn Håndbold

Kampprogram for Herrer 2. division
Dag Dato Tid Hold

Søndag 23-09-2018 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Team Sydhavsøerne 2

Søndag 07-10-2018 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Roskilde Håndbold

Søndag 14-10-2018 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Hillerød Håndbold Klub 2

Søndag 04-11-2018 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Korsør Slagelse Eliteh.

Søndag 25-11-2018 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Dalby G&IF

Søndag 09-12-2018 Kl. 00.00 TMS Ringsted - BK Ydun

Søndag 06-01-2019 Kl. 00.00 TMS Ringsted - IF Stadion

Søndag 27-01-2019 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Furesø Håndbold

Søndag 24-02-2019 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Amager SK

Søndag 10-03-2019 Kl. 00.00 TMS Ringsted - FIF

Søndag 24-03-2019 Kl. 00.00 TMS Ringsted - Næstved/Herlufsholm



 
Billetter på www.billetnet.dk 
eller ring til 70 15 65 65

Vel mødt til en god oplevelse 
i Ringsted Kongrescenter

Med humor og ironi guider Rasmus Botoft os 
igennem den klassiske musiks historie med 
Kim Sjøgren og Danmarks Underholdningsor-
kester som spillevende og interagerende juke-
bokse. Musikken er i centrum. Og det samme 
er publikum, der møder højdepunkterne i den 
klassiske musiktradition.

Fra de sprøde toner af Vivaldis Forår fra De 
fire årstider, over Papagenos arie fra Mozarts 
Tryllefløjten, Beethovens skæbnesymfoni, til 
Jacob Gades Tango Jalousi og helt nye toner 
fra dette århundrede. Helt sikkert er det, at 
publikum vil høre kendte og elskede værker, 
krydret med mindre kendte – men ligeså gode 
klassiske værker.

 Man kan glæde sig til en rigtig flot koncert 
med Danmarks Underholdningsorkester og en 
veloplagt Rasmus Botoft i Ringsted Kongre-
scenter d. 8 september 2018, kl. 19.30

Billetpris:  
295 kr. ekskl. gebyr

Køb billetter via: 
www.ringstedkongrescenter.dk 
eller www.ticketmaster.dk 

Lars Lilholt ś Storyteller-koncerter blev i sin 
tid startet som en mulighed for at høre hans 
sange i akustiske, intime, indendørs og af-
dæmpede versioner med de dertil hørende 
historier.

 For sangene er ikke grebet ud af den blå luft. 
De har alle tilknyttede underfundige fortællin-
ger fra Lilholts efterhånden lange liv.

I storyteller konceptet er grundstammen fra 
Lilholt Band med i et intenst og stilfærdigt 
sammenspil. hvor der bliver givet plads til at 
lade instrumenterne tale i en skrøbelig balan-
cegang mellem enkelhed og kompleksitet:

Repertoiret bliver fra hele bagkataloget samt 
fra det nyeste album som udkommer i foråret 
2018.

Lars Lilholt er en dansk kunstner, der i årevis 
har kunnet samle alle generationer over hele 
landet. En erfaren sangskriver med et kæmpe 
stort talent for at bruge det danske sprog og 
en evne til at kommunikere gennem enkle me-
lodier med et rodnet dybt nede i både folkemu-
sikken, rockmusikken og den klassiske musik.

Billetpris: 
295 kr. ekskl. gebyr

Køb billetter via: 
www.ringstedkongrescenter.dk 
eller www.ticketmaster.dk

Lørdag 08. sep. 2018, kl. 19.30 

Danmarks Underholdningsorkester 
& Rasmus Botoft
500 års Musik på 2 Timer

Onsdag 24. okt. 2018, kl. 20.00

Lars Lilholt Storyteller
”Kapitel 3”
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Jan Gintberg har i forbindelse med offentliggø-
relsen af den nye LIVE turné i 2018 tilføjet føl-
gende statement omkring showet og titlen:

”Synes bestemt at jeg havde gjort det klart? 
Jeg føler mig misforstået på det groveste. Jeg 
har tænkt mig at rede verden. Ikke redde den 
for fanden!

 En vovet vandondulation. En satanisk sjov 
studsning. En forfriskende hovedbunds-
friséring. Og så bliver det en personlig tvangs-
indlæggelse for mig.

Den her klode fortjener at få håret sat lidt op! 
Det er trods alt også MIN verden og hvis det 
hele alligevel skal gå i lort må det vel gerne ske 

i en nogenlunde præsentabel tilstand ikk’?” ud-
taler Gintberg fra sin hemmelige skrivelejr i 
Panama.

 Billetpris: 
320 kr. ekskl. gebyr

Køb billetter via: 
www.ringstedkongrescenter.dk 
eller www.ticketmaster.dk 

Har man bare en gang oplevet Madsens aku-
stiske triokoncerter, ved man at dette er den 
allerbedste måde at komme helt tæt på den 
vestjyske rockpoet.

Sammen med guitaristen Knud Møller og 
percussionisten Henrik From, er Johnny Mad-
sen igen i Ringsted Kongrescenter - tilbage i 
’stærkeste startopstilling’.
På deres vej vil Johnny Madsen, Knud Møller 
og Henrik From servere såvel højdepunkter 
som skæve øjeblikke i de neddroslede, men 
alligevel højtflyvende akustiske versioner af 
Madsenssange, der er trioens varemærke.

I denne akustiske konstellation levnes der 

også plads til Thyborøn-drengens særdeles 
underholdende mikro-sociologiske iagttagel-
ser fra landets randområder. Og altid velop-
lagte Madsen deler ofte og gerne ud af sine 
knivskarpe betragtninger af, hvordan vi som 
mennesker gebærder os i hinandens selskab 
- ofte med inspirationen hentet fra kunstne-
rens egen udkigspost på Fanø og naturligvis 
altid med et permanent funklende glimt i øjet.

 Billetpris: 
295 kr. ekskl. gebyr.

Køb billetter via: 
www.ringstedkongrescenter.dk 
eller www.ticketmaster.dk

Fredag 09. nov. 2018, kl. 20.00 

Gintberg Re(d)der Verden
Torsdag 01. nov. 2018, kl. 20.00

Madsen, Møller & From



Ringsted rykker dine boligdrømme nærmere
For en ejerbolig på 255 m2 koster i gennemsnit
det samme som en bolig på 80 kvm i København.

Ringsted rykker nærmere på hovedstaden
Ikke fysisk. Men fra slutningen af 2018 kan du
med den nye Ringstedbane nå til København
på cirka 30 minutter.

Ringsted rykker ind i fremtiden
Vi forbereder os i hvert fald på den. Lige nu
investerer kommunen 40 mio. kr. i skolerne, 
25 mio. kr. i daginstitutionerne, 40 mio. kr. 
i bymidten, 35 mio. kr. i sportscenter og 
35 mio. kr. til nyt sundhedscenter.

www.ringstedrykker.dk

NYD DANSK BLACK  
ANGUS OKSEKØD
HVER FREDAG. SPIS HVAD DU KAN 169,-

Nu kan du hos Scandic Ringsted nyde mørt og lækkert Black Angus oksekød fra 
dansk, fritgående kvæg inkl. salatbar, dagens kartoffel og saucer for kun 169 kr. 
pr. person. Børn under 13 år spiser til halv pris. 

Tag familien med og oplev vores restaurant.

Book bord på telefon 57 61 93 00.

Nørretorv 57 | 4100 Ringsted | scandichotels.dk/ringsted
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Thestrup

Tøjsponsor for
TMS Ringsteds herrer i

Håndboldligaen

Vi har maskinerne 
 - du har hænderne

Maskiner til store og små projekter
Skal der anlægges en have, ryddes sne eller bygges et  
højhus, så har vi maskinerne og materiellet.
LOXAM RENTAL har alt i anlægs- og byggemaskiner,  
liftmateriel og mandskabsskure.
Lad os bidrage til, at dit projekt bliver en succes med  
vores topmoderne og brede kvalitets sortiment.

Den gode dialog
Kom forbi til en snak i en af vores 18 afdelinger eller ring til 
os og få et tilbud på din lejeløsning. 

Aalborg         Hillerød  Odense       Viborg 

Bårse         Holbæk     Roskilde       Århus 

Frederikssund        Kalundborg     Sakskøbing

Greve         Karlslunde  Slagelse 

Herning         Lynge  Sønderborg

Loxam A/S  •  Tlf. 70 15 44 00  •  www.loxam.dk
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