
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

Søndag den 4. februar – kl. 15.00 – herrer 1. division
TMS RINGSTED – FREDERICIA HK

Onsdag den 7. februar – kl. 19.00 – damer 1. division
TMS RINGSTED – HORSENS H ELITE

Lørdag den 17. februar – kl. 14.00 – damer 1. division
TMS RINGSTED – FREDERICIA HK

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

 



Selvfølgelig kan det det. På banen 
spiller TMS Ringsteds herrer det 
flotteste og bedste håndbold i 1. di-
vision og fører lige nu divisionen su-
verænt. Samtidig kæmper TMS 
Ringsteds 1. divisions damer bravt 
med at holde fast i deres mål om en 
placering i midten af rækken.
Men det er jo det sportslige, og på 
lægterne begynder tilskuerne også 
at dukke op og udnytte deres sæ-
sonkort eller indløse billet. Det gør, 
at tilskuerantallet selvfølgelig stiger 
stødt og roligt fra 650 til 850/900 
pr. 1. divisions herrekamp. Og jo 
længere vi kommer ind i sæsonen, 
jo mere spidser det til. Derfor bliver 
vi, TMS Ringsted – Away, ved med 
at ”presse” jer tilskuere til TMS 
Ringsteds kampe. Vi skal ud og lave 
larm. Støtte vores hold.

Som TMS Ringsteds seneste præ-
sentation af én ny spiller sagde, 
Morten Nyberg Kristensen: ”Ring-
sted er ikke et særligt fedt sted at 
spille som udehold, hvor folk sidder 
tæt på. Og når de støtter op om 
holdet, så påvirker det os som mod-

standere og måske dommerne.”
Det er da én fed bemærkning. Men 
vi skal altså ud og være mere på. Vi 
skal vise holdet, at vi støtter dem i 
tykt og tyndt. Også selvom ”det bli-
ver lidt for cruise control agtigt”, og 
vi fører med +10, så skal vi være 
der og lægge tryk på.

Vi ved, hvor meget det betyder for 
TMS Ringsted-holdene, når vi støt-
ter dem mere énd de sidste 5-10 
minutter af kampen. Vi skal være 
med hele vejen.

Så når der bliver liiidt for langt mel-
lem skuddene, og afleveringerne 
går fra side til side hos modstande-
ren, så skal der altså piftes, hujes 
og buhes. Også efter 10 minutters 
spil. Eller rettere fra START. Mod-
standeren og dommerne skal kunne 
mærke, at de er kommet til Ring-
sted. Vi skal tiljuble vores egne hel-
te, når de er i spil. Så taget letter.
Vi har nogle rigtige spændende 
kampe i vente: Fredericia, Ajax Kø-
benhavn, HEI, Team Sydhavsøerne 
og Randers. Som alle er super vigti-

ge modstandere, hvor INTET er gi-
vet på forhånd.

TMS Ringsted - AWAY startede i 
sommeren 2016. Vi fik folieret 
trommerne grønne og indbetalt 
500,00 kr. hver som kontingent. 
De penge dækker trommeskind, 
trommekøller, tudehorn, konfetti 
samt evt. andre sjove ting, der kan 
bruges, ifm support til kamp.
Vi er alle sammen interesserede i 
at gøre stemningen under kampen 
god, så holdene kan se og høre, at 
vi fra TMS Ringsted er med på læg-
terne.
I dag er vi omkring 8 stk. ”fuldblods-
medlemmer”, som på skift forsøger 
at være med til at tromme os igen-
nem én taktfuld kamp, endda med 
tilråb. Tilråbene kan også sagtens 
være til jer på langsiderne for at få 
jer op ad sæderne.

Vi har ofte opdatering af TMS Ring-
sted - AWAY, Facebook side, ved 
udebanekampe. Vi håber, at I nyder 
at følge med der?
TMS Ringsted har her efter julepau-
sen fået delsponsoreret udgiften til 
én fanbus, så klubben kan tilbyde 
sine fans at tage med på udebane-
turene. Vi håber, at I vil tage med på 
de næste par ture. Stoholm ude d. 
10. februar og Lemvig Thyborøn d. 
4. marts, se mere på separate op-
slag.

Det seneste år har vi fået økono-
misk støtte fra 5-6 stk. af jer, som 
hver har indbetalt 150,00 kr. (pas-
sivt medlemskab / pr. år). Vi håber, 
at vi kan få endnu flere af jer med, 
så vi på sigt kan vedligeholde vort 
gear og evt. også opgradere det. I 
kan i øvrigt gå ind på Facebook og 
læse medlemsbetingelserne.
Så kære TMS Ringsted fans! Vil I 
hjælpe os med at fortsætte vores 
eksistens? Så er I meget velkomne 
til at indbetale 150,00 kr. som pas-
sivt medlem af TMS Ringsted – 

AWAY på følgende : Reg.nr. 2510 
konto nr.: 4390421767.. Husk at 
skrive jeres navn ifm. indbetaling.
Eller endnu bedre, har lyst til at 
være ”fuldblodsmedlem”, så kontakt 
undertegnede for mere info.

Og så kan det ikke siges meget ty-
deligere: ALLE TMS RINGSTED 
FANS i Dansk Kabel TV Arena, kom 
og støt og LAV NOGET LARM for de 
grønblusede TMS Ringsted-spillere.

Jeg vil på vegne af TMS Ringsted – 
Away: Helle, Henrik, Jesper, Mi-
chael, Nussine, Christian & Marcus. 
Ønske alle håndboldfans, spillere og 
dommere én rigtig god stemnings-
fyldt kamp.

 FORZA – TMS RINGSTED…

 Lars Nila Nielsen 
TMS Ringsted – AWAY

2 Søndagsavisen    1. februar 2018

Dygtige og motiverede 
fagfolk til byggeri  
og industri

Tlf. +45 7020 9043
www.viktech.dk

MEDLEM AF

Kære håndboldfans
Denne sæson kan ikke blive meget bedre... Eller kan den ??
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BORUP KEMI ER HOVEDSPONSOR FOR TMS RINGSTED DAMER OG HERRER I SÆSON 2017/2018.

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.

 Søndagsavisen   1. februar 2018  3

*s
ms

 in
fo:

 P
ris

 0 
kr.

 +
 tr

afi 
kta

ks
t. U

db
yd

er
: D

et 
Fa

gli
ge

 H
us

, J
oh

n T
ra

nu
ms

 V
ej 

23
, 6

70
5 E

sb
jer

g Ø
 

Fagforening 
og a-kasse  pr. md.

kun 541 kr. Fuld 
faglig tryghed
- bare meget 

billigere

Du får det samme Få 1.000 kr. til din klubgratis 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.

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. 

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.

Fuld faglig tryghed i Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle
www.detfagligehus.dk | tlf. 7020 2064 | sms BILLIGST til 1231*

Sonja Kulmbach
Socialrådgiver
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TOP-
SCORERE

Spiller Total Kampe

Lasse Sinding Jensen 82 17

Rune Ohm 61 17

Mads Dudek 50 17

Oliver Klarskov Knudsen 44 17

Michael Riis 41 13

Benjamin Brunshøj Pedersen 36 17

Nicklas Bjerre Petersen 36 16

Nicklas Bertram Selvig 28 17

Morten Hempel Jensen 28 13

Anders Møller 21 13

Jakob Juul Jessen 20 14

Andreas Stryger 17 15

Philip Monberg 14 8

Sebastian Reimer Thor 10 17

Mikkel Tønners 8 17

Frederik Kjær Andersson 2 16

Christian Stoklund Wacher 1 1

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

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

Kontaktperson:

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

TMS Ringsted og 
Christian Dalmose 
forlænger aftalen
Kontinuitet har været nøgleordet de 
sidste par sæsoner på TMS Ringsteds 
1. herrehold. Dette fortsætter nu med 
forlængelsen af cheftræner Christian 
Dalmoses aftale, således den nu løber 
4 ½ sæson endnu frem til 30. juni 
2022.

– Efter vi har fået hele trænerkabalen 
på plads for Herre 1, 2 og U18 for de 
næste to sæsoner, og ligesom truppen 
efterhånden er på plads til næste sæ-
son og lidt længere frem i tiden, har det 
været vigtigt at få Dalmoses aftale på 
plads, selv om hans nuværende aftale 
først udløb efter næste sæson. Derfor 
er vi glade for at kunne præsentere en 
3-årig forlængelse allerede nu, fortæl-
ler formand Henrik Dudek, og fortsæt-
ter:

– Vi har været utrolig glade for Dalmo-
se. Tingene fungerer omkring herre-
truppen, hvor holdet og de enkelte spil-
lere udvikler sig, resultaterne er gode. 
Derudover er Dalmose god til at kom-
me med konstruktive indspark til en 
fortsat udvikling af klubben, og dette 
arbejde kan nu fortsætte i årene frem-
over.

Christian Dalmose selv er også glad 
for, at samarbejdet kan fortsætte, for 
han ser et stort potentiale i en fortsat 

udvikling af klubben på flere parametre:

– Jeg overvejede selvfølgelig situatio-
nen, da klubben kontaktede mig om-
kring en forlængelse. Jeg er glad for at 
være her, glad for at køre mod Ring-
sted 4-5 gange om ugen, og truppen er 
god og harmonisk med en god blanding 
af rutinerede og unge spillere. Jeg er 
virkelig glad for de personer, der er om-
kring holdet og ledelsen af klubben. Så 
selv om der ind i mellem kommer tilbud 
udefra, er jeg ikke i tvivl om, at jeg ger-
ne vil blive i klubben og være med i åre-
ne fremover til at udvikle TMS Ringsted 
yderligere.

NYTÅRS MENU
 Vores tratisionelle 1/2 hummer serveret på frisk  
babysalat,hertil hjemmebagt flûtes og dressing.

  Helstegt oksemørbrad, grønsagsquiche, syltede løg,  
persillefrites,  bagte hvidløg, grov kartoffelmos   
hertil madeirasky.

Chokoladekage med saltkaramel, orangefromage og  
vanillie marinerede appelsiner.

  2 retter kr. 298.- 3 retter kr. 348.- 

Afhentes kl.16.30 eller kl.17.00 eller kl.17.30, Kun mod forudbestilling inden den 28/12-2017

1. & 2. JULEdag - i huset

Nytår - ud af huset

STORT TRADITIONELT JULEBORD

Med over 20 forskellige retter og naturligvis hjem-
melavet ris ala mande m/kirsebærsauce .

25. dEcEmbEr kL. 12.00- 15.00
26. dEcEmbEr kL. 12.00- 15.00 

kr. 198,- 

Chr VI Overdrevskro   Roskildevej 513, 4100 Ringsted,

 tlf. 5752 8912 www.overdrevskro.dk   e-mail: info@overdrevskro.dk

Skal I holde fest har vi mange 
års erfaring, dejlige lokaler og 
enestående menuer og serve-
ring.

Vi tilbyder også Diner trans-
portable, hvis I ønsker at holde 
festen hjemme, f.eks. med grill 
arrangementer med helstegt 
pattegris etc. – kun fantasien 
sætter grænser – og I bestem-
mer selv!

Kontakt os og få et uforpligten-
de tilbud på et godt og hygge-
ligt arrangement!

Chr VI Overdrevskro



Har du brug for din 
bank når som helst 
og hvor som helst?

Du kan kontakte os alle ugens dage -
ring, mail, kom ind i filialen eller mød os 

på chat eller i et onlinemøde.

Vi er klar til at give dig relevant og kompetent 
service og rådgivning - uanset om du allerede er 
kunde i Nordea, eller du kunne tænke dig at blive 

det.

Ringsted PRivat,  toRvet 10-12,  70 33 33 33  
noRdea.dK

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige

GODE OPLEVELSER 
TIL ALLE

Få det optimale ud af 
din WiFi-forbindelse.

BESTIL 
WIFI-TJEK

499 kr.RING TIL OS 
43 32 47 00
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Da TMS ikke har været helt med 
i toppen i årgang 99, har vi de 
seneste år haft to store talenter 
løbende rundt i HIK. Her har So-
fie Andersen og Katrine Thomsen 
spillet med blandt de allerbedste i 
deres årgang, hvor de blandt an-
det har deltaget i ungdoms-DM og 
vundet Lundaspelen.

HIK har nu ikke længere mulighed 
for at stille et U18 hold, og da pi-
gerne har nået en alder, hvor de 
kan gøre sig gældende på senior-
niveau, er de vendt hjem til TMS 
Ringsted. I TMS træder de ind i 
truppen omkring 1. og 3. divisions-
damerne, hvor begge spillere var 
med på bænken i Bjerringbro, og 

Katrine Thomsen fik i lørdags spil-
letid mod Skanderborg.

Der er ingen tvivl om, at begge 
spillere er fremtidige 1. divisions-
spillere i TMS Ringsted, og derfor 
er vi glade for, at vi er blevet enige 
om at lave et samarbejde 1½ år 
frem i tiden.

Det er fantastisk, at vi har fået 
skabt et træningsmiljø, hvor vi kan 
tiltrække nogle af de største talen-
ter, og det er selvfølgelig altid eks-
tra dejligt, at det er vores egne, 
der vender hjem.

Vi glæder os til at følge Katrine og 
Sofie.

To nye talenter 
hos TMS Ringsted

– 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

Sofie Andersen Katrine Thomsen

 . . . . vi skal på farten igen – og denne gang 
kører bussen til Stoholm ………… 

Lørdag den 10. februar 2018 – kl. 13.00
TMS Ringsted – Stoholm

. . .  og bussen kører kl. 09.30  -  fra Ringsted Sportcenter.

Turen incl. kampbillet koster kr. 150,- og betales i bussen.

Bindende tilmelding senest onsdag den 7. februar 2018 til 
TMS Ringsteds kontor på anja@tms-ringsted.dk eller telefon  
57 61 87 97.

I har mulighed for at tilkøbe en lille frokostpakke:

1 stk. sandwich (flæskesteg, æg- og rejer eller laks) 
2 stk. Royal Unibrew – øl eller sodavands produkt 
Samlet pris 60 kr.

Med venlig hilsen 
TMS Ringsted



➢ 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
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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



V/Mogens Rasmussen

RINGSTED1. division herrer
Stillingen

SKRIFTTYPE: FLORA-BOLD

DET FAGLIGE HUS

Håndværker- &
Industriforeningen

for Ringsted og Omegn
Tinggade 2, 3.m.f. - 4100 Ringsted

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. 15.00: 1. DIVISION HERRER

TMS Ringsted - Fredericia HK
Kampens dommere:

Helgi Hallsson-Elhauge og Troels Kure

Følg TMS på klubbens hjemmeside

www.tms-ringsted.dk

TMS Ringsted - Fredericia
Efter en hård januar måned med 3 
gode sejre over Skive, Odder og Høj 
står vi nu over for et af de hold i 1. Di-
vision, som også har ambitioner om at 
ligge i toppen af den danske 1. Division. 

Fredericia arbejder for at komme tilba-
ge til toppen af dansk Håndbold, som 
de var en stor del af for nogle år siden. 

Jeg håber meget at Fredericia som by 
og håndbold hold kommer tilbage til 
toppen af dansk Håndbold . 

Vores udekamp mod Fredericia blev en 
rigtig herre kamp hvor vi løbet af 2. 
halvleg ramte noget af det bedste vi 
har spillet i denne sæson. Vi vil som 
altid primært koncentrere om os selv 

KAMPSPONSOR

SØNDAG DEN 4. FEBRUAR 2018
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  1  Frederik Andersspm  
  4  Nicklas Petersen 
  5  Anders Møller 
  6  Sebastian Thor 
  8  Christian Wacher
10  Mads Dudek 
11  Mikkel Tønners 
14  Lasse Sinding 
16  Thomas Matic 
17   Jakob Jessen  
18  Benjamin Pedersen 
20  Rune Ohm  
22  Philip Monberg 
23  Michael Riis  
25  Morten Jensen 
28  Nicklas Selvig  
61  Oliver Klarskov 
71  Andreas Stryger

 Træner: Christian Dalmose 
 Ass. træner: Per Wulff
 Holdleder: Peter Rasmussen/Morten Fager
  Simone Nielsen/Louise Jensen

Hold K V U T Score P

1 TMS Ringsted 17 14 2 1 499 - 430 30

2 Randers HH 16 10 2 4 430 - 378 22

3 Ajax København 17 9 4 4 410 - 400 22

4 Odder Håndbold 17 10 2 5 448 - 442 22

5 Lemvig-Thyborøn H 16 9 3 4 450 - 425 21

6 Fredericia HK 17 10 1 6 459 - 420 21

7 Team Sydhavsøerne 16 9 1 6 446 - 409 19

8 Skive fH 17 8 1 8 467 - 464 17

9 HEI, Skæring 17 8 0 9 433 - 445 16

10 Otterup HK 17 6 1 10 437 - 452 13

11 HØJ 16 5 2 9 415 - 427 12

12 Frederikshavn FI 17 4 0 13 432 - 480 8

13 Stoholm Håndbold 17 3 1 13 399 - 463 7

14 FIF 17 1 2 14 392 - 482 4

VIBEVEJ 20 - RINGSTED - TLF. 57 66 25 00

VVS INSTALLATIONER    SMEDEARBEJDE
OLIEFYR- OG NATURGASSERVICE

�



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

ford.dk

Stjæl opmærksomheden.
Den nye FORD FIESTA fra kun 119.960 kr.

Huginsvej 25
4100 Ringsted
Tel.: 57 61 25 18
selandia-auto.dk

 -  16,9 - 30,3 km/l , CO2 87-138 g/km.
Bilen er vist med ekstraudstyr. Pris ekskl. levering (3.680 kr.)

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 

Fredericia 
HK

KL. 15.00: 1. DIVISION HERRER

TMS Ringsted - Fredericia HK
Kampens dommere:

Helgi Hallsson-Elhauge og Troels Kure

Følg TMS på klubbens hjemmeside

www.tms-ringsted.dk

TMS Ringsted - Fredericia
og vurdere hvordan vi skal gribe kam-
pen af i dag. Vi ved Fredericia kommer 
med en god sejr i baghånden, hvor de i 
søndags vandt med 32-24 over Otte-
rup, så de vil gøre alt for at holde kon-
takt med toppen. 

Vi har stor recept for vores modstan-
der i dag, men hvis vi finder de gode 

takter frem som vi i store perioder har 
haft i Januar, har vi stor tro på at vi 
kan tage de 2 point i dag . 

Vi ønsker Dommere, Sponsorer og Til-
skuere 

God  Kamp 

Per & Christian  

  1.  Thomas Aagaard 
  3.  Peter Nielsen
  4.  Bjarke Nybo Andersen
  6.  Jacob Mikkelsen
  7.  Casper Young 
  8.   Jacob Kühne
  9.  Christian Madsen
11.  Jakob Frederiksen
13.  Frederik Krarup
14.  Kasper ”Foder” Nielsen
15.  Jimmi Elmgaard 
16.  Christian Wetche
18.  Rune Andersen
19.  Markus Rahbek
25.  Andreas Madsen 
29.  Jimmi Andersen
31.  Frederik Skov

SØNDAG DEN 4. FEBRUAR 2018

TM Jessen
- Din lokale tømrermester

BOLDSPONSOR
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 Trænere: Jesper Houmark 
  Ole Damgaard
 Holdledere: Jan Jochumsen 
  Finn Munk
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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

F O TOGRA F

PORTRÆTFOTOGRAF  ·  REKLAMEFOTOGRAF

WWW.EVANFOTO.DK

BOX 2 ·  4200 SLAGELSE

MOBIL  21 68 58 54 ·  STUDIE  58 52 51 85

Jættevej 10 - 4100 Ringsted - Telefon 57 61 08 64

Alt i Autolakering og Sandblæsning

 
 

REVIS   RTEAMET.DK 
EjEnDoMS-

ADMInISTRATIon 
& REgnSKAb 
30 64 79 13 

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

Ringsted Helsekost
Tinggade 5, 4100 Ringsted - Tlf. 57 61 40 80 · naturtrivsel.dk
Åbningstider: Man-torsdag 10.00-17.30.  Fredag 10.00-18.00. Lørdag 10.00-14.00

Ringsted helsekost
Sct. Hansgade 4 · 4100 Ringsted

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
og træning

alle årets dage
05-23

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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TMS Ringsted

ONSDAG DEN 7. FEBRUAR 2018

HÅNDBOLD I DANSK KABEL TV ARENA
KL.  19.00: 1. DIVISION DAMER

TMS Ringsted - Horsens H Elite
Kampens dommere:

Jonas Larsen og Lars Jedermann Jørgensen

Følg TMS på klubbens hjemmeside

www.tms-ringsted.dk

  2  Siw Matras
  3  Liza Stokholm Olsen
  4  Louise Hansen
  5  Natascha Wollesen
  6  Trine Mortensen
  7  Amanda Bothoft Dahl
  9  Anne Algreen
11  Ida Kingo
14  Kamilla Davidsen
18  Emma Navne
19  Sofie Lang
22  Julie Skipper
24  Cecilie Dalmose
55  Louise Wendelbo Lindeløv
66  Charlotte Bisser

 Træner: Tomas Laursen og 
 Ass. Træner: Dennis Jenen
 Holdleder: Winni Wollesen

  1.  Stephanie Kjær Rasmussen (M)
  2.  Steinunn Hansdóttir
  3.  Cecilie Thomsen
  4.  Amalie Linding Jacobsen
  5.   Laura Nørgaard Blushøj
  6.  Camilla Madsen
  7.  Mia Hoffensitz Møller
  8.  Sofie Fynbo Larsen
  9.  Janne Brandt Andersen
10.  Marie-Louise Søberg Nissen
12.  Laura Hjortshøj
16.  Frederikke Mono Rasmussen (M)
19.  Mette Brandt Nielsen
20.  Märta Hedenquist Allervik
22.  Camilla Sommer
69.  Marie-Louise Rahbek Sundgaard

 Cheftræner:  Henrik Okkerstrøm
 Assistenttræner:  Jan Laugesen
 Holdleder:  Jane Thomsen
 Keepertræner:  Michael Christiansen

Pop-up menu  
Hver tirsdag (KL.17:00-21:00)

Bestilles senest mandag kl. 21:00. 

Menuen kan benyttes tirsdag. 20 stk. 200,-

Bemærk:

• Pop-up menuen skifter hver uge

• Pop-up menuen bestilles senest mandagen kl.21:00. 

 Ved bestilling på dagen, pålægges et gebyr på 50,-

• Pop-up menuen kan hentes eller nydes i restauranten hver tirsdag mellem kl.17:00-21:00.

Menuen kan ikke kombineres med andre rabat kuponer eller tilbud.
www.oishii.dk

200,-
20 STK.

Hver tirsdag
(KL.17:00 - 21:00)

Tinggade 1, 4100 Ringsted +45 5761 6666

Horsens H
Elite

Vigtig periode venter damerne
I en utrolig tæt 1. division venter der 
TMS damerne en utrolig vigtig periode.

Efter nederlag til Skanderborg og Søn-
derjyskE fra toppen af tabellen, venter 
der en periode med en udsat kamp 
mod Horsens og derefter kampe mod 

nogle af holdene fra den nedre del af 
tabellen. Vi skal derfor ud og have nogle 
point ind på kontoen, så vi kan få stre-
gen længere væk, og komme op på den 
7. plads som er målet for sæsonen. 

Vi er også ved at være ude af den peri-

ode vi har haft med mange skader, dog 
er Amanda Dahl færdig for sæsonen 
grundet en skulderoperation, så vi glæ-
der os til at se andre tage over, og vise 
hvad de kan. 

Vi håber på, at der er stor opbakning til 

resten af hjemmekampene, det var en 
stor fornøjelse at spille mod Skander-
borg med virkelig mange tilskuere, og 
det løftede virkelig pigerne til en flot 
præstation.

Dennis Jensen

LØRDAG DEN 17. FEBRUAR 2018

HÅNDBOLD I DANSK KABEL TV ARENA
KL.  14.00: 1. DIVISION DAMER

TMS Ringsted - Fredericia HK
Kampens dommere:

Rico Kvistorf Jørgensen og Morten Erlang Hansen
Følg TMS på klubbens hjemmeside

www.tms-ringsted.dk

TMS Ringsted
  2  Siw Matras
  3  Liza Stokholm Olsen
  4  Louise Hansen
  5  Natascha Wollesen
  6  Trine Mortensen
  7  Amanda Bothoft Dahl
  9  Anne Algreen
11  Ida Kingo
14  Kamilla Davidsen
18  Emma Navne
19  Sofie Lang
22  Julie Skipper
24  Cecilie Dalmose
55  Louise Wendelbo Lindeløv
66  Charlotte Bisser

 Træner: Tomas Laursen og 
 Ass. Træner: Dennis Jenen
 Holdleder: Winni Wollesen

  1.  Mia Nygaard Hansen
  2.  Sofie Søberg
  3.  Anne Berggreen
  4.  Ida Skou Møller
  5.  Roberta Ivanauskaite
  6.  Camilla Pytlick
  7.  Nadja Martinsen
  8.  Mette Lassen
  9.  Ida Staxen Lagerbon
10.  Signe Mølby
11.  Janne Brøndum Henriksen
12.  Marie Andresen
16.  Alberte Stenderup Rasmussen
17.  Christina Nielsen
21.  Camilla Aastrup
25.  Signe Ullstad

 Træner.: Mikael Jensen
 Ass. træner: Mia Nygaard Hansen
 Holdleder: Søren Lassen

Fredericia
HK



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

Lad op på charmerende herregård
med afslappet atmosfære

 
102 DOBBETLVÆRELSER & RESTAURANT

 
KONFERENCER

(Vi har statens konferenceaftale)
16 lyse konferencelokaler med plads til op til 450 personer.
Priser fra kr. 1.745,- for 1 konferencedøgn i enkeltværelse.

Dagmøde fra kr. 575,-
 

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

Helaftensarrangement fra 935,- per kuvert.

VINTERFERIETILBUD
Gælder fra den 9. januar til den 25. februar 2018.

MINIFERIE
2 x overnatning, 2 x morgenbord, 

2 x dagens menu 3 retter kr. 995,- pr. person i dobbeltværelse.
Tillæg lørdag nat kr. 145- per voksen person.

ROOM & DINNER
1 x overnatning 1 x morgenbord

1 x dagens 3- retters menu 
PRIS: kr. 655,- pr person i dobbeltværelse

Tillæg lørdag nat kr. 145,- per person.

TILLÆGSPRISER:
Enkeltværelsestillæg 195,- per nat.

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

Vi har børnemenuer.    
 

AKTIVITETER
Saltvandspool & sauna. Billard, air hockey, bordfodbold og dart. Parken,  
haverne, og de 700 tdr. land giver gode muligheder for gå og løbeture.

GAVER DER GLÆDER – KØB GAVEKORT ONLINE



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

Vel mødt til en god oplevelse 
i Ringsted Kongrescenter
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Man kan glæde sig til Rasmus 
Bjergs anmelderroste ”Vel-
bjerg´et kommer til Ringsted 
Kongrescenter d. 8 februar 
2018 kl. 20.00.
I sit nye show samler Rasmus 
Bjerg op, hvor han slap i sidste 
show. Vi skal høre om hvordan 
det gik efter han forlod Vester 
Nebel. Han blev blandt andet 
skuespiller, overvægtig og fol-
kekær - han blev RASMUS 
BJERG.
Han blev far til fire, ligesom i 
filmene, bare i virkeligheden. 
Han fik rhododendronbed, han 
fik sommerhus med sprosse-
vinduer, han fik succes. Nu sid-
der han i sit skærgårdskar 
med høj puls, forpustet og har 
det godt, lidt for godt, for Ras-
mus Bjerg er blevet: Vel -
Bjerg’et. 

Nu stiller Rasmus Bjerg sig 
selv spørgsmålet: Er det muligt 
at nyde sin velbjergethed i ro 
og mag? Kan man sidde i sit 
vildmarksbad og nyde en kold 
øl uden forstyrrelser? Og hans 
svar er: GU’ KA’ MAN EJ!  
Overalt omkring sig ser han 
kriser. Finanskriser, flygtninge-
kriser, oliekriser og kriser i al-
mindelighed, og de maser sig 
ind i hans liv.
Det bliver et shov med humor, 
eftertænksomhed og masser 
af grin.
 
Billetpris: 250 kr. ekskl. gebyr.
Tilkøb med buffet:
Buffeten åbner kl. 18.00 -  
pris 225 kr. ekskl. gebyr.

 Køb billetter via: www.
ringstedkongrescenter.dk 

Legenderne er tilbage i Ring-
sted Kongrescenter, og man 
kan glæde sig til mange vel-
kendte sange og klassikere. 
Whiskey In The Jar, Dirty Old 
Town, The Wild Rover, Seven 
Drunken Nights og mange fle-
re. 

Oplev rigtig irsk folkemusik 
med Sean Cannon, Eamonn 
Campbell, Paul Watchorn og 
Gerry O´Conner, når de under 
navnet The Dublin Legends vi-
derfører arven efter The Dubli-
ners der stoppede som band, 
da ”Banjo” Barney Mckenna 
desværre døde.

Drengene ser meget frem til 
igen at underholde i Ringsted 
Kongrescenter  med alle de 
verdensberømte klassikere 

som The Dubliners er kendt 
for.
 
Man kan glæde sig til en rigtig 
hyggelig aften i Ringsted Kon-
grescenter.
 
Billetpris: 305 kr. ekskl. gebyr
Buffeten åbner kl. 18:00.
Pris kr. 225,- pr. person.
 
Køb billetter via: www.
ringstedkongrescenter.dk

Martin Brygmann er kompo-
nist, skuespiller og har en for-
tid som trommeslager. 
Som komponist og sangskriver 
har han i 20 år skrevet musik 
til solister, film, TV og teater 
og ofte på tværs af de kunst-
neriske genrer.. 

 ’Bates Delight’ er et projekt 
drevet af kunstnerisk frihed, 
dygtighed, kærlighed til musik 
og ikke mindst - alle de medvir-
kendes vidunderlige skaberg-
læde.

I forbindelse med udgivelsen af 
sit første solo album tager 
Martin Brygmann på turné 
med Danmarks Underhold-
ningsorkester samt album-

mets rytmegruppe fra Stock-
holm. 
Udover sange fra det nye al-
bum ’Bates Delight’ vil kon-
cert-repertoiret bestå af nye 
arrangementer af Mar t in 
Brygmanns mange hits: ’Vent 
på Mig’, ’En kort en lang’, ’Ud i 
det blå’, ’Jeg er for kendt’ og 
mange flere.
Martin Brygmann binder afte-
nen sammen med historier om 
hvad der drev ham, anekdoter 
og fortællinger om sangenes 
tilblivelse.
 
Billetpris: 395 kr. ekskl. gebyr.

Køb billetter via: www.
ringstedkongrescenter.dk

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

Torsdag 8. februar 2018, kl. 20.00

Rasmus Bjerg
- Vel-bjerg ét

Fredag 9. februar 2018, kl. 20.00

The Dublin 
Legends

Torsdag 22. februar 2018, kl. 20.00

Martin Brygmann
med Band & DKs 
Underholdningsorkester

KEBAB HUSET
Nørregade 22
4100 Ringsted 

Kebabhuset støtter TMS Ringsted

Fru Kofod
SMØRREBRØD

MAD UD AF HUSET
SANDWICH

SALATER
Tinggade 10 - 4100 Ringsted - Tlf. 30 23 33 37

Ta’ kontakt til Rene Bøgelund for en 
uforpligtende snak.
Telefon: 61 69 91 63
E-mail: reneboegelund@gmail.com

HVORDAN KAN VI SAMMEN 
BLIVE STÆRKERE?

Hvordan kan din virksomhed og TMS Ring-
sted sammen opnå den største succes og 
synergi? Både på og udenfor banen?

Det vil vi gerne i dialog med dig om. Vi 
har nogle nye tiltag og idéer med i tasken, 
som vi meget gerne kommer ud og tager 
en dialog om. Målet er at finde en løsning, 
som vi begge kommer styrket ud af.

Dag Dato Tid Hold

Søndag 04-02-2018 Kl. 15.00 TMS Ringsted - Fredericia HK

Onsdag 28-02-2018 Kl. 19.30 TMS Ringsted - Ajax København

Lørdag 10-03-2018 Kl. 16.00 TMS Ringsted - HEI Skæring

Fredag 23-03-2018 Kl. 19.30 TMS Ringsted - Team Sydhavsøerne

Lørdag 14-04-2018 Kl. 16.00 TMS Ringsted - Randers HH

Kampprogram Herrer 1. Div.

Dag Dato Tid Hold

Onsdag 07-02-2018 Kl. 19.00 TMS Ringsted - Horsens Håndbold Elite

Lørdag 17-02-2018 Kl. 14.00 TMS Ringsted - Fredericia HK

Lørdag 24-02-2018 Kl. 14.00 TMS Ringsted - AGF 

Lørdag 10-03-2018 Kl. 14.00 TMS Ringsted - Vendsyssel Håndbold

Lørdag 31-06-2018 Kl. 14.00 TMS Ringsted - Hadsten Håndbold

Lørdag 14-04-2018 Kl. 14.00 TMS Ringsted - Gudme HK

Kampprogram Damer 1. Div.
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Ringsted rykker dine boligdrømme nærmere
For en ejerbolig på 241 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 bare 32 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Thestrup

Tøjsponsor for
TMS Ringsteds herrer i

1. division

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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