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Hovedsponsor:

JULETILBUD
Besøg vores julebod i Foyeren i forbindelse med kampen mod 
Skive fH

Vi har fundet nogle rigtig gode juletilbud til dig, og du kan gøre 
en god handel - og samtidig få styr på dine julegaver.

Find os i Foyeren, hvor vi har samlet de gode tilbud

Puma Jakke

SPAR 54%
nu kr. 495,-

https://www.skjernfanshop.dk/
https://www.skjernfanshop.dk/
https://www.skjernfanshop.dk/
https://www.skjernfanshop.dk/


Din lokale bank
Kunne du tænke dig en bank, som har tid, når du har 
tid? Så kontakt Skjern Bank. Vi skaber personlige og 
stærke relationer på den lange bane. 

Hos os ringer du direkte til din rådgiver, og vi garanterer 
altid et hurtigt svar. 

Henny Houmark Bank
Tlf. 9682 1311

Mathias Skræddergaard
Tlf. 9682 1303



Klik på billedet og se Skjern Håndbold galleri

Hovedsponsor:

https://www.skjernhaandbold.dk/galleri/season-2019-2020/13-11-21-skh-bsh
https://www.skjernhaandbold.dk/galleri/season-2019-2020/9-12-21-skh-mth


LAD OS FÅ JULEGAVE-POINT PÅ KONTOEN

Hovedsponsor:

Velkommen til kamp i Skjern Bank Arena, hvor 4. søndag i Advent også byder på HTH 
Ligakamp mellem Skjern Håndbold og Skive fH. 

Vi glæder os naturlgivis til at byde alle velkommen til vores sidste hjemmekamp, inden 
det bliver jul, og lad os med et fælles afsæt sørge for at den første grønne julegave 
kommer i hus søndag eftermiddag - i form af to point til regnskabet.

Udover eftermiddagens kamp venter der endnu tre Skjern Håndbold opgaver i løbet 
af de kommende to uger. Husk du har mulighed for at tage med Fanbussen til vores 
udebanekampe i hhv. Silkeborg og Esbjerg - book via Skjern Håndbold Fanbussen på 
Facebook. 

Udekampe i december måned:

22/12 BSH - Skjern Håndbold
30/12 Ribe-Esbjerg HH - Skjern Håndbold Bemærk nyt kamptidspunkt kl. 18.30

Og så skal vi jo ikke glemme lokalderbyet mandag d. 27/12, hvor vi får besøg af TTH 
Holstebro. Vi ser, det som en oplagt mulighed for alle til at tage familien med i Skjern 
Bank Arena og give den max gas, så nogle af julekalorierne muligvis også kan forbræn-
des :-) - køb din billet til opgøret lige her

Men søndag venter opgøret mod Skive fH, hvor vi også kan byde velkommen til Oliver 
Juhl, der i sidste sæson optrådte i den grønne Skjern trøje. Skive. Uden sammenligning 
i øvrigt, så venter der også et besøg af selveste Julemanden, som dog ikke optræder 
på holdkortene i Skjern Bank Arena. 

Velkommen til alle på lægterne, Skive fH og dommerparret, Henrik G: Nielsen og Ja-
kob F. Hansen samt DHF observatør Mogens Hartmann.

Skjern Håndbold

https://shop.skjernhaandbold.dk/kampe/skjernhaandbold-tth-271221




HTH-LIGAEN: HJEMMEKAMPE OG RESULTATER 

DAG DATO KAMP    RESULTAT       

Tirsdag  07.09.21 Skjern Håndbold Nordsjælland     25-22

Tirsdag 14.09.21 Skjern Håndbold SønderjyskE   24-33

Torsdag  30.09.21  Skjern Håndbold  Skanderborg-Århus    31-33 

Lørdag  16.10.21  Skjern Håndbold  Aalborg Håndbold   26-27

Lørdag  13.11.21  Skjern Håndbold  BSH    32-25

Onsdag  24.11.21  Skjern Håndbold  Ribe-Esbjerg HH     25-20

Torsdag  09.12.21  Skjern Håndbold  Mors-Thy Håndbold     25-22

Søndag  19.12.21  Skjern Håndbold  Skive FH   

Mandag  27.12.21  Skjern Håndbold  TTH Holstebro  

Lørdag  05.02.22  Skjern Håndbold  GOG Håndbold    

Mandag  14.02.22  Skjern Håndbold Fredericia HK 

Fredag  25.02.22  Skjern Håndbold TMS Ringsted

Lørdag  12.03.22  Skjern Håndbold KIF Kolding

Fredag  01.04.22 Skjern Håndbold Lemvig-Thyborøn

Hovedsponsor:



Kristian Gjessing og Henrik Sloth voksede nærmest op i Skjern med harpiks på fingrene.  De to 
kammeraters karriere katapulterede op gennem 90’erne og de oplevede at vinde både DM, EM, 
VM, pokalfinale og Challenge Cup sammen med Skjern Håndbold

Hovedsponsor:

Da Kristian Gjessing som 10-årig ankom til Skjern 
sammen med sin familie, fandt han hurtigt sit andet 
hjem. Det var Skjern Hallen, og det var med hånd-
bolden og Henrik Sloth som bedste ven stort set fra 
ankomsten til byen og Skjern GF. 
Gjessing var egentlig fodbold- og tennisknægt, da 
han kom til Skjern, men i skolen spillede gutterne 
håndbold, og den nye dreng fandt hurtigt kærlighe-
den til spillet. 
Vi har taget fat i ham og den gamle makker Henrik 
Sloth i anledningen af, at det i 2022 er 30 år siden, 
at Skjern GF og Skjern KFUM blev til Skjern Hånd-
bold. Tiden er fløjet af sted. 
Sammenslutningen er fra 1992, og det efterføl-
gende årti mar-kerede ikke blot Skjern Håndbolds 
første, sensationelle DM-guld, men også en opsti-
gen til toppen af dansk ligahåndbold, hvor klubben 
har befundet sig lige siden. 

Slaraffenland
– Sjovt nok husker jeg dagen, hvor Kristian be-
gyndte på vores skole. Han startede ikke i min 
klasse, men jeg har stadig den dag i hukommel-
sen, hvor hans far og ham kom gående ind på 
skolen. Vi havde et meget tæt venskab, var rigtig 
meget sammen og overnattede gerne hos hinan-
dens familier, husker Henrik Sloth

–Hallen var vores slaraffenland. Der var altid 
åbent. Så snart vi havde muligheden, rendte vi 
derover for at lege med bolden. Vi fik utrolig man-
ge træningstimer foræret på den måde, og det var 
nok en af grundene til, at vi endte med at blive så 
gode. Samtidig havde vi nogle rigtig dygtige ung-
domstrænere, der førte os op gennem rækkerne, 
husker Kristian Gjessing. – Det allerbedste var, 
når jeg blev passet af min mormor på Langagervej 
lige ved siden af hallen, og det blev aften derovre. 
På de lange dage fik jeg chancen for at se første-
holdet træne, og lykken var, når jeg lige fik lov at 
stå ude på fløjen og smide den ind til seniorspiller-
ne, lyder det fra Henrik Sloth. –Tænk engang, der 
var ingen skærme og alt muligt andet til-gængeligt 
til at hive i os. Det var bolden, der var legen og alt 
gik for mit vedkommende ud på fodbold og hånd-
bold. Det var en dejlig tid, som jeg ser tilbage på 
med største glæde, tilføjer han.

Logisk sammenlægning 
Både Sloth og Gjessing spillede i “SG”, før klub-
berne blev lagt sammen. 
– Jeg husker ikke så meget omkring rivaliseringen 
mellem SG og KFUM, men har dog en erindring 
om, at der ikke blev sparet på kræfterne, når de to 
klubber tørnede sammen. Jeg husker, at der var 
lidt brok omkring sammenlægningen, og at vi i SG 
havde den største og bedste ungdomsafdeling. 
Det var helt logisk, at klubberne skulle lægges 
sammen. Der var ikke plads til to klubber i en by 
som Skjern, siger Kristian Gjessing.

DA HÅNDBOLDEN (NÆSTEN) BETØD ALT

Læs hele artiklen i magasinet 
KAMPEN, som du kan få gratis i 

Skjern Bank Arena
Online version klik her

Uddrag fra magasinet Kampen:

Fra en tid, hvor pressefotos var i de sort/hvide farver, er det Kristian Gjes-
sing og Henrik Sloth i deres elskede hal 1. -Vi tilbragte stort set al vores 
fritid sammen – og allerhelst i hallen med en bold i hånden.

https://issuu.com/strandbygaardgrafisk/docs/kampen_2021-22


Kvalitetsprodukter med livslang support

Varmepumper

Lagertanke og
beholdere

Biokedler

Radiatorer

Gaskedler

Hybridanlæg

Oliekedler

Større anlæg 

Se det store udvalg: www.hstarm.dk
Smedevej 6880 Tarm • 97 37 15 11 • info@hstarm.dk

Brødrene Frederik  
og Kasper er klar  
til at rykke ud og  

give dig rene vinduer!

+45 50 72 05 50 ■ kontakt@bvpudsning.dk

læs mere på: www.bvpudsning.dk



Hovedsponsor:

HOLDOPSTILLING SKJERN HÅNDBOLD 2021/22

NR. NAVN   PERSONLIG SPONSOR    

1 Christoffer Bonde  Velux
5 Oliver Norlyk   Strandbygaard
7 Senjamin Buric   Hansen & Larsen
9 Alfred Jönsson   Freja
10 Jesper Konradsson  JKS
12 Robin Haug   Velux
14 Emil Bergholt   Hansen & Larsen
15 Lasse Mikkelsen  Restaurant Pakhuset
16 Anton Hagvall   Velux
17 Mikkel Lang   Vestjysk Marketing
19 Lasse Uth   Ringkøbing-Skjern Installationsforretning
21 René Rasmussen  Local Energy
23 Jørgen Rasmussen  Super Dæk Service
25 Eivind Tangen   Det Faglige Hus
26 Jonathan Würtz   Det Faglige Hus
60 Jakob Rasmussen  Vestjysk Marketing
76 Tobias Mygind   Vestjysk Marketing 

Lederteam - sponseret af Skjern Bank:
 Mathias Madsen   Cheftræner
 Kasper Søndergaard  Ass. træner
 John Bruun   Sundhedschef
 Hans Jensen   Fysioterapeut
 Jørgen Jørgensen  Holdleder
 



Klik på billedet og læs mere om den 
enkelte Skjern Håndbold spiller

Hovedsponsor:

https://www.skjernhaandbold.dk/galleri/truppen-2021-22
https://www.skjernhaandbold.dk/galleri/truppen-2021-22


Paloma sort - sort stel 
Vejl. pris: 21.690,- 

Så længe lager haves
- stol og skammel

kr. 13.999,-

Vardevej 89 · 6900 skjern · 9735 1700
skjernboligmontering@mail.dk
www.skjernboligmontering.dk

Stressless Wing 
signature M 

Udebane-events for ”Eksilvestjyderne”
Håndboldglade vestjyder har i mange år haft fantastiske oplevelser med de grønne fra Skjern Hånd-
bold. Indædt kampgejst, hep fra Skjern Ultras og taktfaste klapsalver har sendt de lokale håndbold-
helte helt til tops fl ere gange. 

Det er noget, der kan få hjertet til at banke hurtigt hos en vestjyde med grønt hjerte. Men når studi-
erne kalder i de større byer, kan der være langt mellem de store fællesskabsoplevelser på tilskuer-
rækkerne. Sådan behøver det ikke længere at være. 

Ringkøbing-Skjern Kommunes nye sekretariat for profi lering, bosætning og sammenhængskraft er 
nemlig i fuld gang med at stable udebane-events på benene målrettet eksil-vestjyder.

- Når Skjern Håndbolds ligaherrer spiller i studiebyer som f.eks. Aarhus, Aalborg, eller København, 
vil vi gerne invitere eksil-vestjyderne med til kamp, fortæller Dorthe Frydendahl, koordinator for 
bosætning.

Hjemstavns-goodie bag
Vestjyder, som er fl yttet fra Ringkøbing-Skjern Kommune de seneste fem år, vil få en invitation til 
de relevante udebane-events. Ambitionen er at kræse om frafl ytterne og tilbyde dem at deltage i et 
VIP-arrangement før kampen. Bagefter ser alle kampen sammen, og i pausen er der igen mulighed 
for at hygge sig og melde sig ind i eksil-vestjydeklubben, hvor medlemmerne løbende vil modtage 
jobtilbud og andre relevante informationer. Afslutningsvis får alle en goodie-bag med sig hjem.

- Goodie-bag’en kan for eksempel indeholde service om udsendelse af cv til relevante virksom-
heder, foldere fra lokale ejendomsmæglere og andre ”på gensyn-ting”, siger Dorthe Frydendahl og 
tilføjer, at der foreløbig er planer om ét udebane-event pr lokal eliteklub, det vil sige Skjern Håndbold, 
Ringkøbing Håndbold og RIF, i 2016.

På sigt er målet også at koble lokale virksomheder på arran-gementet. På den måde får de mulig-
hed for at vise, hvilke attraktive jobmuligheder, der er i Ringkøbing-Skjern Kommune,

Profi lering
De tre udebane-events i 2016 er gode eksempler på, hvordan det nye sekretariat for bosætning, 
profi lering og sammenhængskraft skal arbejde de kommende år. Ringkøbing-Skjern Kommune har 
netop i samarbejde med Epinion gennemført en undersøgelse af til- og frafl yttere i kommunen de 
seneste år. Undersøgelsen viste blandt andet, at fi re ud af ti tilfl yttere tidligere har boet i Ringkøbing-
Skjern Kommune. 

- Det er naturligt, at unge fl ytter for at studere i de større byer. Men når de bliver ældre og måske 
får børn vil nogle af demgerne være tættere på familien, Det erdém, vi gerne vil vise jobmulighederne 
og hvor meget Ringkøbing-Skjern Kommune har at byde på.

Nyt sekretariat
Dorthe Frydendahl er ikke eneste medarbejder i den nye marketing-afdeling. Anne Schwabe Bank er 
koordinator for sammenhængskraft. Hendes fokus er at etablere nye netværk og nye fællesskaber 
mellem borgere, virksomheder og det offentlige. Budskabet er, at ”sammen kan vi mere” og ”sam-
men har vi det bedre” eller sagt på en anden måde: 1 + 1 = 3.

- Det giver god mening, at vi i Ringkøbing-Skjern Kommune fokuserer på at arbejde medde bety-
delige fordele, der opstår,nåret lokalsamfund er baseretpå gensidigtillid. Derfor er det vigtigt for mig 
at prioritere og facilitere nye netværk og nyt samarbejde på tværs i Ringkøbing-Skjern Kommune, 
siger Anne Schwabe Bank.

Margrete Sørensen er den tredje medarbejder i afdelingen, og hendes opgave er marketing og 
profi lering: 

- For mig handler det om at skabe kendskab til området. Vi skal vise vores mange styrker, både for 
at fastholde de borgere, der allerede bor her, men også for at tiltrække nye, siger hun.

Det er i lyset af dé tre opgaver, de nye udebane-events skal ses. - Og så selvfølgelig for at sikre 
endnu fl ere vestjyder i hallerne, når Skjern Håndbold går på banen.

Vi skal huske, 
hvor vi
kommer fra
Når Skjern spiller udekampe i studiebyerne, får tidligere borgere fra 

Ringkøbing-Skjern Kommune en særlig invitation.

AF KARINA LODBERG

40 | 41      PROFILAVIS MARTS 2016 

Margrete Sørensen og Dorthe Frydendahl er en del af det kommunale trekløver, der arbejder mål-
rettet med bosætning, profi lering og sammenhængskraft. Her ses de på lægterne til udekampen i 
Århus sammen med viceborgmester, Kristian Andersen, og de 200 ”Eksilvestjyder”, der overvæ-
rede kampen. Foto: Skjern Håndbold.
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Suveræne sofabyggesystemergesy
SPAR 25%

• Transport
• Lagerhotel
• Express kørsel

Kontakt:
24 23 24 23

Transportvej 1 • 6900 Skjern • 9735 0588 • booking@jmjensen.dk

skjernhaandbold.dk 39

Giv haven et hyggeligt samlingspunkt.
Alt til madlavning i haven. fx årets julegaveide. 
Et ergonomisk højkvalitets læderforklæde, der 
er ideel til madlavning ude som inde.

Se mere på www.gastrogarden.dk

Ide til årets 
julegave

-20%



Hovedsponsor:

HOLDOPSTILLING SKIVE FH

NR. NAVN       

1 Magnus Brandbyge
30 Shadrach Nsoni
4 Mads-Peter Lønborg
5 William Skovsager
6 Matias Damgard
7 Malte Justesen
8 Phillip Lyngby
9 Magnus Møland
10 Andreas Damgaard
11 Magnus Haubro Jensen
17 Andreas Søgaard
18 Christian Lorentzen
19 Tobias Rasmussen
23 Benjamin Holm
26 Anders Gade
29 Søren Tau
31 Oliver Juhl Refsgaard
44 Frederik Sass
47 Nickolei Jensen

Lederteam:     
Arne Damgaard  Cheftræner
Peter Schilling Laursen  Ass. træner
Tommy Andersen  Holdleder
Mette Kjærgaard Pedersen Fysioterapeut
Nikolaj Søndergaard  Fysioterapeut



60 22 23 95

m.v.p.ent@outlook.dk

Entreprenørvirksomhed, som er klar 
til at bistå både private og offentlige 
kunder, med alle tænkelige opgaver.

TA RM
S P E C I A L
Bestil tid til synsprøve på tlf. 97 37 25 50 eller på www.specialoptik.com

Janne Haugaard
aut. optiker

Storegade 19
6880 Tarm

Tlf. 97 37 25 50
tarm@specialoptik.com

Følg os på facebook
www.specialoptik.com



ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIT BESØG I SKJERN BANK ARENA

Først og fremmest: Velkommen i Skjern Bank Arena. Nedenfor har vi listet en række 
gode informationer til dig, så du er godt klædt på til din oplevelse med Skjern Hånd-
bold:

• Boder finder du i Foyeren og i Skjern Bank Arena

• Vi benytter ikke kontanter men tager gerne mod betalingskort og mobilepay

• Du finder vores klappere i Skjern Bank Arena samt ved indgangene

• Verdens bedste Banden er vores frivillige til afvikling af Skjern Håndbolds hjem - 

 mekampe. Stik dem et smil - og du får mindst et smil retur

• Det er en STOR hjælp for Banden, hvis du tager dit affald med til containerne,   

 som du finder opstillet i Skjern Bank Arena

• Hent gerne vores Skjern Håndbold app med masser af info og resultater. Læs mere

• Er du kortholder, kan du finde dit sæsonkort i vores app - og dermed scanner vi dit  

 adgangskort direkte på din mobiltelefon

• Besøg online fanshoppen og bliv klædt godt på. Online Fanshop

• Spørg os gerne - vi vil altid gerne hjælpe, hvis du har spørgsmål her i huset

Hovedsponsor:

Følg os på vore sociale 
platforme - klik på ikonerne 
og læs mere

Coronapas SKAL fremvises før 
adgang til Ringkøbing-Skjern 

Kulturcenter

Gælder alle over 15 år

OBS!

https://www.skjernhaandbold.dk/om-skjern-haandbold/skjern-haandbold-app
https://www.skjernfanshop.dk/
https://www.facebook.com/skjernhaandbold
https://www.instagram.com/




Hovedsponsor:

 Hold K V U T        Score    P
1 GOG 15 14 1 0 500 - 412 29
2 Aalborg Håndbold 15 12 1 2 495 - 424 25
3 Skanderborg Aarhus Håndbold 15 10 0 5 442 - 421 20
4 Fredericia Håndboldklub  15 9 1 5 454 - 446 19
5 Skjern Håndbold 14 8 1 5 388 - 371 17
6 Bjerringbro-Silkeborg 15 8 1 6 469 - 442 17
7 TTH Holstebro 15 7 0 8 439 - 452 14
8 Ribe-Esbjerg HH 15 7 0 8 423 - 433 14
9 Lemvig-Thyborøn  Håndbold 15 5 3 7 434 - 465 13
10 SønderjyskE Herrer 15 5 1 9 420 - 432 11
11 TMS Ringsted  15 4 3 8 448 - 496 11
12 KIF Kolding 15 3 4 8 440 - 462 10
13 Mors-Thy Håndbold 15 4 1 10 444 - 448 9
14 Skive fH 15 3 2 10 398 - 448 8
15 Nordsjælland Håndbold  15 2 3 10 411 - 453 7

Opdateret pr. 16/12-2021

STILLINGEN HTH-LIGAEN 2021/22



Margits Garnsalg 
Dalbrinken 28, 6900 Skjern

Åbningstider: onsdag og torsdag 10-17.
Øvrige dage efter aftale på tlf.nr.: 20 85 25 78.
Imkamedula@gmail.com

Margits Garn Salg
på Facebook

Polske 

vikarer til alt 

inden for håndværk 

og produktions-

virksomheder!

Find os på

Tlf: +45 22 93 97 91
E-mail: mail@andersmattrup.dk

Ørbækvej 6, 6880 Tarm
www.andersmattrup.dk

Tømrerfirma med mere 
end 10 års erfaring

Vi udfører:
• Vinduer & døre 
• Tilbygninger
• Tagarbejde
• Tagrender

Aut. VS- og El-installatørV

Kongsholmvej 7, Hanning | 6900 Skjern | www.hanningvvs.dk
hanningvvs@hanningvvs.dk | Tlf: 97 36 20 98



Lingeri og modetøj
Bredgade 64, 6900 Skjern  
Tlf. 97 35 12 11

Cara-B 
– fordi vi elsker mode

Kig forbi vores hyggelige 
butik eller shop online på

www.cara-b.dk 

SKJERN AUTO
& KAROSSERI

Holstebrovej 11 á 6900 Skjern
Tlf. 9735 0056 á Fax. 9680 0056

www.skjernauto.dk

AUTO-
PARTNER

®

SKJERN AUTO
& KAROSSERI

Holstebrovej 11 á 6900 Skjern
Tlf. 9735 0056 á Fax. 9680 0056

www.skjernauto.dk

AUTO-
PARTNER

®

Skjern

Vandpolering er en skånsom 
måde at regøre:

 Alu
 Kobber
 Messing
 Gummi
 Plastik

Og mange andre matrialer hvor 
man ønsker at få et resultat, som 
var det nyt.

Lindealle 21, 6900 Skjern
Tlf. 40 81 61 21



1
Christoffer Bonde
Målvogter

5
Oliver Norlyk
Højre back

7
Senjamin Buric
Stregspiller

9
Alfred Jönsson
Venstre back

Hovedsponsor:



10
Jesper Konradsson
Playmaker

Robin Haug
Målvogter

Emil Bergholt
Stregspiller

Lasse Mikkelsen
Playmaker

Hovedsponsor:

12

14 15



ÅDUM TØMRER 
v/Ole Rahbek
Tlf: 22 59 53 36

Din tømrer i Ådum, Tarm, 
Ølgod, Varde og omegn.
• Renoveret dit hus inde eller ude 
• Køkkenrenovering eller nyt køkken  
• Tagrenovering eller nyt tag 
• Montering af vinduer eller udskiftning  
• Tilbygning eller lignende 

Ådum Tømrer v/Ole Rahbek
Puglundvej 2, 6880 Tarm
olerahbek@hotmail.dk

www.olerahbek.dk

Nørremarksvej 2A • 6880 Tarm • Tlf: 9680 0000

STORT UDVALG
Håndværktøj • El-værktøj • Luftværktøj 

Arbejdstøj • Hobby & fritid • Værkstedsudstyr 
Hus & Have • Forbrugsmatrialer • Sikkerhed

Se vores 
store udvalg på

www.mi-salg.dk
Følg os på Facebook 

✔ Stort udvalg af serviceydelser
✔ Reparation og service
✔ Eftersyn, hjulskife m.m
✔ Online booking hele døgnet

God og personlig service til en  billig pris - DET KAN VI LIDE!

Tøv ikke med at 
ringe eller sende 
en besked. Jeg 
står altid klar til at 
hjælpe.

Tarmvej 29, 6880 Tarm 
Tlf. 61 68 80 12 • Lonborgauto@hotmail.com

Vognmand 
Hans Skov 

Christensen A/S

Alsidig transportvirk-
somhed som tilbyder:

· Transport af kreaturer
· Salg af sand, sten, grus 
og flis.
· Bortskafning af affald
· Udlejning af alle typer 
containere.

Kontakt din lokale 
vognmand i dag 

vognmand@hans-skov-christensen.dk

40 79 40 22



16
Anton Hagvall
Målvogter

Mikkel Lang
Højre fløj

Lasse Uth
Venstre fløj

René Rasmussen
Højre fløj

17

19 21

Hovedsponsor:
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Jørgen Rasmussen
Venstre fløj

Eivind Tangen
Højre back

Jonathan Würtz
Venstre back

Jakob Rasmussen
Playmaker

25

26 60

Hovedsponsor:



Vi udfører reparation, salg, 
service og montage indenfor 

landbrug, samt smedeopgaver 
indenfor industri. 

          

LANDBRUG OG INDUSTRI 
          

www.jgnielsen.dk
Bavnehøj 9, 6900 Skjern / Tlf.: 29 61 48 97 / Email: info@jgnielsen.dk

Udfører alt indenfor belægning, 
kloak, murer, grave og betonarbejde!

Aut. Kloakmester

Velbyggede 
løsninger til 
erhverv eller privat

Nybygning • tilbygning og renovering, 
køkkener • gulve • samt døre,  

vinduer og tage.

ET BYG ApS
Lønborgvej 4, 6880 Tarm

Telefon: 2757 9045 • Email: eh@etbyg.dk

Bilpleje i 
højeste kvalitet 
med erfaring 
siden 2004

Bilpleje i Skjern/Tarm
Tlf. 22 72 90 96│www.jessen-car-care.business.site
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Tobias Mygind
Venstre back

Hovedsponsor:
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tlf. 28785648
mortenkruse@hotmail.com 

Vestjysk rail & Montage

Vrm

Tlf. 28 78 56 48
mk@vestjyskrailogmontage.dk

Laver alt i stål
Rustfri - Aluminium

Laver alt i 
bearbejdning opgaver

 Tlf.: 40 75 55 25   •  www.kme-skjern.dk

Vognmand:
•  Levering af sand, grus og 

knust beton
• Transport af gylle
• Bortskaffelse af affald

Entreprenør:
• Nedbrydning
• Udgravning til nybyggeri
•  Etablering af veje, pladser 

m.m.

Maskinstation:
• Alt i landbrugsarbejde
•  Knusning af korn, majs og 

proteinafgrøder med
mobil hammermølle

•
  

Snitning af halm med 
 

Haybuster

Kjærs Maskinstation & Entreprenør A/S 

I.B. BYG og renovering

Tlf. 71 36 85 03
CVR: 39237091

KVA Wind Int. A/S

KVA Vind 15 kW
> Højeffektiv vindmølle uden gearkasse
> Hydraulisk pitch reguleret vinger
> Dansk bygget

www.kva-vind.dk

TEL. (+45) 9736 4111 - INFO@KVA-VIND.DK
BORRISVEJ 10, ASTRUP

DK-6900 SKJERN



PÅ GENSYN I
SKJERN BANK ARENA
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