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Efter en længere opstartsperio-
de, siden maj måned, hvor den har 
stået på træning og klargøring til 
sæsonstarten, er der for alvor 
kommet gang i turneringerne for 
TMS` mange børne-, ungdoms- og 
breddehold. Holdene er generelt set 
kommet godt fra start og i flere år-
gange er vi tilmeldt både 2,

3 og sågar enkelte med 4 hold. Vi 
oplever fortsat en jævn medlems-
fremgang. Der bliver også arbejdet 
målrettet med tingene fra vores 
mange frivillige samt trænere og le-
dere. Positivt at vi fortsat oplever 
medlemsfremgang i en sportsgren, 
som de senere år har oplevet et ge-
nerelt fald på landsplan. Men altså 
ikke i TMS 

I september måned blev puljeindde-
lingen foretaget i HRØ-regi. Efter 
generelt set rigtig flotte resultater 
til niveaustævnerne har TMS hol-
dene placeret sig i de bedst range-
rede rækker i stort set alle afdelin-
ger. Børne- og ungdomshåndbolden 
handler i høj grad om udvikling af 
spillere, men det er også en del af 
målsætningen i TMS at spille med 
blandt de bedste, når vi kommer op 
i ungdomsrækkerne.

Hele fundamentet skabes i de yng-
ste årgange, i børneafdelingen, fra 
U4-U12. Derfor er det også særde-
les vigtigt, at vi også har fokus på 
børneafdelingen. Vi skal sikre bred-
de i årgangene, så vi ikke senere i 
ungdomsrækkerne oplever ”huller” i 
årgangene med for få spillere. Der 
er blevet sammensat nogle dygtige 
og dedikerede trænerteams i bør-
neafdelingen. Vi har ligeledes fået 
tilknyttet en børnekonsulent i TMS, 
Nicolai Nøddebo Hockerup, Der 
med sit daglige virke og erfaring 
med børnehåndbolden som konsu-
lent for DHF, bistår ungdomsudval-
get og trænere i børnerækkerne 
med gode råd og vejledning. Et tiltag 
vi allerede nu oplever positive resul-
tater af.

Forud for sæsonstarten har der 
foregået et større arbejde med at 
få løst trænerkabalen. Der er hel-
digvis god interesse for at blive træ-
ner i TMS-ungdom, men at få etab-
leret aftaler med ca. 70 dedikerede 
trænere og ledere, der skal afsætte 
2-4 aftener om ugen til forberedel-
se og træning, dertil weekendkam-
pe og stævner i ferieperioder etc. 
er en større opgave. Det er en vig-
tig opgave, trænerne er vores ”guld” 
i bestræbelserne på at udvikle dygti-
ge håndboldspillere, at sikre et godt 
socialt miljø i de enkelte afdelinger 
og i det hele taget er trænerne vig-
tige for afviklingen af en god sæson. 
I Ungdomsudvalget ser vi frem til et 
fortsat godt samarbejde med såvel 
nye som ”gamle” trænere i TMS-trø-
jen.

Op til sæsonstarten fik vi igen af-
holdt vores eliteopstartsstævne 
”Forni ś Cup” for årgang U16-U18 
piger og drenge. 220 spillere og 
trænere fordelt på 16 hold fra hen-
holdsvis Fyn, Jylland, Sjælland og 
sågar et enkelt hold fra Sverige. Et 
stævne med fokus på kvalitet og op-
starten til sæsonen, dvs. kampe på 
fuld tid, med to dommere og time-
out. Der bliver filmet til kampene og 
leveret frugt til holdene. Herudover 
har vi sat fokus på at spillerne får 
noget ordentlig mad, hvilket vores 
hovedsponsor til stævnet ”Forni ś” 
har en stor del af æren for. Vi fik 
igen i år positiv feedback fra de del-
tagende hold for både forplejning og 
det sportslige setup.

Forinden ”Forni ś Cup” var TMS-ung-
dom i den 1. uge af skolernes som-
merferie vært for afviklingen af vo-
res traditionsrige håndboldskole. Vi 
er den eneste klub på Sjælland, som 
tilbyder en uges håndboldskole med 
overnatning for ca. 200 spillere.

Derfor ser vi også spillere fra hele 
Sjælland til håndboldskolen. Det er 
selvsagt en kæmpe opgave at få 
stablet på benene. Igen træder en 

stor del af vores trænere til og bru-
ger en uge af deres sommerferie på 
de unge mennesker i 6 haller rundt i 
kommunen. En stor forældregruppe 
sørgede for maden på skolen. Også 
dette arrangement forløb med stor 
tilfredshed blandt deltagerne.

Tak til alle som gjorde det muligt at 
afvikle to så store arrangementer, 
som både socialt og sportsligt er 
væsentlige for TMS-Ungdom.

Inden længe går trykningen af årets 
skrabelodder i gang. Håber alle igen 
i år bakker op om projektet og støt-
ter det gode formål 

Til den netop afholdte generalfor-
samling i TMS Ringsted fik vi sam-
mensat Bredde- og Ungdomsudval-
get til det kommende års arbejde. 
Jeg tager en tørn mere som ung-
domsformand og sammen med de 
5 øvrige generalforsamlingsvalgte 
udvalgsmedlemmer, forsøger vi ef-
ter bedste evne at få tingene til at 
lykkedes med hensyn til økonomi, 
praktik, administration og efterle-
velse af de sportslige ambitioner 
omkring TMS bredde- og ungdoms-
håndbold. En spændende og udfor-
drende opgave at være med til at 
løse. 

Udover de generalforsamlingsvalgte 
udvalgsmedlemmer er der etable-
ret en række ad hoc-udvalg til va-
retagelse af specifikke opgaver. Jeg 
ser frem til samarbejdet med alle i 
og omkring Bredde- og Ungdomsud-
valget.

I lighed med foregående sæson har 
alle spillere fra U8-U16 fået udleve-
ret et sæt spilletøj inden turnerings-
start, så alle holdene repræsente-
rer TMS i et ens sæt tøj og dette 
uanset om man er tilknyttet et hold, 
1, 2, 3 eller 4. Det synes vi fortsat 
er en rigtig tanke at følge. Endnu en 
gang skal der lyde en kæmpe tak til 
vores tøjsponsorer, som har været 
med til at gøre dette muligt.

Fra denne sæson har vi ligeledes 
fået fornøjelsen af at få tilknyttet 
et Lykkeliga hold i TMS- ungdom, 
”All Starz”. Lykkeliga er et positivt 
nationalt fællesskab for børn med 
udviklingshandicaps og deres fami-
lier. Krumtappen er etablering og 
forening af lokale håndboldhold for 
børn mellem 5 og 16 år. Holdene 
danner ramme om en helt ny må-
de at skabe netværk for børnene og 
deres familier både på og uden for 
banen. Nu altså også i TMS. Prak-
tikken med at få integreret træne-
re, spillere og forældre i klubben 
er i fuld gang og lur mig vi ikke en 
dag skal opleve vores Lykkeliga hold 
”All Starz” i Dansk Kabel TV Arena. 
Rune Ohm, velkendt TMS spiller, er 
initiativtager og den nye cheftræner 
for holdet i Lykkeligaen. Velkommen 
til jer.

Der er som skrevet nok at tage fat 
på i og omkring arbejdet med bred-
den og børne-/ungdomshåndbolden 
i TMS Ringsted. Husk, vi gør alle vo-
res bedste med den tid og de res-
sourcer, vi har til rådighed. Vi mø-
der udfordringer i løbet af en sæson 
– ja – men vi forsøger hele tiden at 
blive lidt bedre. Så husk ”pyt” og på 
med ja-hatten 

Fortsat god sæson til alle!

Ole Rygaard Andersen

Bredde- og Ungdomsformand

TMS Ringsted - børn, 
ungdom & bredde

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
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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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FORKÆL DIG SELV –

OG EN DU HOLDER AF

Skodsborg.dk

SKODSBORG STRANDVEJ 139 • DK-2942 SKODSBORG • INFO@SKODSBORG.DK • +45 4558 5800

– 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

Dygtige og motiverede 
fagfolk til byggeri  
og industri

Tlf. +45 7020 9043

www.viktech.dk

MEDLEM AF
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TMS
Ringsted
Herre liga 
2018/19

Siden 2016 har Salming Danmark 
været officiel tøjpartner hos TMS 
Ringsted, hvilket betyder, at klubben 
altid spiller i produkter fra Salming. 
Dette gøres i et samarbejde mellem 
TMS Ringsted, Sport24 Ringsted og 
Salming Danmark. Den oprindelige 
tøjaftale med Salming Danmark var 
indgået, som en 5-årig aftale, men 
til hjemmekampen den 10. oktober 
2018, kunne TMS Ringsted dog of-
fentliggøre, at Salming Danmark 
og TMS Ringsted har indgået en ny 
5-årig tøjaftale. 

Daniel Henriksen fra Salming Dan-
mark udtaler i forbindelse med ind-

gåelsen af den nye aftale, at de hos 
Salming ikke var et sekund i tvivl om, 
at den igangværende samarbejdsaf-
tale skulle forlænges, med yderligere 
3 år. Dette betyder dermed, at afta-
len imellem TMS Ringsted og Salming 
Danmark løber 5 år endnu.

Hos TMS Ringsted er man også glad 
for den nye aftale, hvor formand for 
TMS Ringsted Henrik Dudek udtaler 
om samarbejdet: ”Jeg er glad og stolt 
over vores samarbejde med Salming 
Danmark. Vi er meget tilfredse med 
det gode samarbejde, der er mellem 
Salming Danmark, Sport24 Ringsted 
og TMS Ringsted. Jeg synes, vi har 

et perfekt match i vores samarbejde 
– og sammen kan vi være med til at 
sikre udviklingen af TMS Ringsted og 
sørge for, at Salming Danmark fort-
sat er en seriøs spiller på det danske 
håndbold- og sportsmarked, samt at 
Sport24 i Ringsted får nogle varer 
igennem forretningen.”

Du kan altid købe dine personlige Sal-
ming produkter i Sport24 i Ringsted 
- En fantastisk forhandler og samar-
bejdspartner, som altid er klar til at 
vejlede dig omkring Salmings produk-
ter.

Det er ikke så tit, at vi har landsholds-
spillere i TMS Ringsted. Vi har dog, en 
glædelig nyhed omkring en udtagelse 
til landsholdet. TMS Ringsteds streg-
spiller Andreas Magaard blev nemlig 
udtaget til U21-landsholdet, som har 
været samlet den 22. – 26. oktober 
2018 i Skærbæk. Arrangementet i 
Skærbæk indeholder en masse træ-
ning og sammenhold for hele U21 
bruttotruppen. 

Andreas Magaard har et flot cv, 
når det kommer til U-landskampe.  
Andreas har bl.a. været en del af den 
U-19 landsholdstrup, som var med 

til at vinde VM-bronze i Georgien til-
bage i sommeren 2017. Selv glæder 
Andreas sig også over udtagelsen til 
U21-landsholdet, hvortil Andreas Ma-
gaard udtaler:

”Jeg er utrolig glad for udtagelsen til 
U21-landsholdet. Det er altid dejligt at 
få anerkendelse for det hårde arbej-
de, som der bliver lavet - både i hallen 
og i styrkerummet. Derudover er det 
nogle sjove dage, hvor man træner 
sammen med de største talenter i 
Danmark, og hvor vi hygger utrolig 
meget udenfor banen.”

Cheftræner for TMS Ringsted, Chri-

stian Dalmose, har også rosende ord 
tilovers for Andreas Magaard, hvortil 
han bl.a. udtaler: ”Andreas er en me-
ga god fyr. Hans energi og lyst til at 
lære gør, at han med tiden kan blive 
en rigtig god stregspiller. Det er nok 
også dette drive som gør, at han nu 
er udtaget til U21 landsholdet.”

Andreas Magaard kom til TMS Ring-
sted umiddelbart efter, at TMS Ring-
sted rykkede op i herreligaen i foråret 
2018. Andreas har haft sin håndbold-
opdragelse hovedsageligt i GOG, hvor 
han har spillet, indtil han kom til TMS 
Ringsted.

Salming Danmark 
og TMS laver ny 
5-årig tøjaftale

TMS Ringsted stregspiller 
på U21-landsholdet



6               TIRSDAG D. 30. oktober 2018 Lokalbladet Ringsted

Håndbold i TMS Ringsted handler i høj 
grad om at skabe et åbent, rart og 
trygt træningsmiljø med sammenhold 
og fællesskab. Vi vil dermed også ska-
be plads til alle, som gerne vil dyrke 
idræt i vores forening. Derfor kunne 
TMS Ringsted til hjemmekampen 
imod TTH Holstebro d. 10. oktober 
2018 offentliggøre, at TMS Ringsted 
støtter op om initiativet LykkeLigaen, 
som den tidligere landsholdsspiller 
Rikke Nielsen har startet.

LykkeLiga er et positivt nationalt fæl-
lesskab for børn med udviklingshandi-
caps og deres familier. Krumtappen 
er etablering og forening af lokale 
håndboldhold for børn mellem 5 og 
16 år. Håndbold er omdrejningspunk-
tet for LykkeLigaen, men det handler 
også om at give udviklingshæmmede 
børn et tilbud om at komme ud sam-

men med andre børn og have det 
sjovt, og  hvor holdene danner ram-
me om en helt ny måde at skabe net-
værk for børn og familier på både på 
og udenfor banen. Særligt det sociale 
aspekt i Lykkeligaen er derfor et ho-
vedfokus, hvor det handler om hold-
ånd og highfives, og ikke om handi-
caps.

Til opstart af hold i LykkeLigaen har 
TMS Ringsted med hjælp fra Nordea 
Fonden på 25.000 kr mulighed for at 
få en god start på LykkeLigaen.  Rune 
Ohm, tidligere TMS Ringsted spiller, 
er den nye cheftræner for holdet i 
Lykkeligaen. ”TMS Ringsted rummer 
elite, bredde og nu også mangfoldig-
hed. Det er et fantastisk godt projekt, 
og vi er kommet godt fra land”, fortal-
te Rune Ohm til hjemmepublikummet, 
i forbindelse med offentliggørelsen af 

det nye LykkeLiga-hold hos TMS Ring-
sted.

Rikke Nielsen, som fik ideen til det, 
der senere skulle blive til Lykkeliga, 
udtaler omkring TMS Ringsteds nye 
hold i LykkeLigaen: ”Jeg er vildt glad 
for, at TMS Ringsted har grebet Lyk-
keLiga-bolden. Selvfølgelig skulle en 
stor by som Ringsted med på LykkeLi-
ga-kortet. Ambassadører som Rune 
og Janne findes jo ikke bedre. De ved, 
hvad det handler om, og hvor meget 
det betyder for en familie med et barn 
med udviklingshandicap. Det at kunne 
sige, at jeg ”går også til noget” lige-
som mine søskende, komme ind i po-
sitive fællesskaber og få et frirum 
gennem sporten betyder meget for 
børnene. Jeg glæder mig så meget til 
at se TSM Ringsted stjernerne til Lyk-
keCup i Gigantium den 8. juni i Aal-

borg, hvor alle de nu 34 hold mødes 
til et rigtigt håndboldstævne”. 

TMS Ringsted holdet i LykkeLigaen 
træner hver tirsdag fra 16:00 til 
17:00 - Mere information omkring 
holdet og kontaktoplysninger finder 
du hos TMS-Ungdom.dk

For yderligere information omkring 
LykkeLigaen besøg gerne deres hjem-
meside lykkeliga.dk

Nyt tilbud til 
udviklingshæmmede
børn og unge
– TMS Ringsted med hold i LykkeLigaen

Mangler du en rød tråd 
i din markedsføring?

Hos os får du en komplet ekstern 
marketingafdeling med de nødvendige 
kompetencer inden for markedsføring 

www.sensemarketing.dk

 Telefon 81 44 54 54

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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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

Lokalbladet Ringsted  TIRSDAG D. 30. oktober 2018
  7

E-sport er en genre, som er i kraftig 
vækst. Betegnelsen E-sport kommer 
fra elektronisk sport, hvilket refere-
rer til udøvelse af computerspil på 
konkurrenceplan. En sport, som har 
godt fat i alle aldersgrupper, hvor folk 
i alle aldre samles omkring computer-
spil. En del organisationer og virksom-
heder er begyndt at investere i 
E-sporten, hvor flere og flere organi-
sationer har deres eget hold. Hos 
TMS Ringsted prøver vi at gå forrest, 
og i april måned 2018 blev der tilknyt-
tet et E-sport hold.

Ambitionerne var høje, hvor der bl.a. 
blev sat et mål omkring at skulle have 
minimum en placering i top-3 og yder-
ligere, en top-5 placering ved to af føl-
gende tre events: NPH, NPF og GGW. 
Hvilket overordnet betyder, at TMS 
Ringsteds E-sport hold skal kunne slå 
nogle af de etablerede hold på E-sport 
scenen.

I weekenden den 12.-14. oktober 
2018 var holdet i kamp om at nå en 
af de pågældende mål. Holdet skulle 
konkurrere ved eventet NPF, som er 
Danmarks største gamer event med 

5.000 deltagende. Efter en lang 
weekend, stod TMS Ringsted tilbage 
som PUBG-turneringens klart bedste 
mandskab, med 5 sejre i ni kampe. 
TMS Ringsted E-sport fik dermed 
mere end indfriet top-3 målsætnin-
gen, samtidig med, at de gik videre i 
en international online turnering, som 

skulle spilles samtidig med det igang-
værende event NPF.

Manager fra TMS Ringsted E-sport 
Claus Agergaard udtaler omkring 
weekenden:

”At kunne vinde med så pæn en point-

margen ned til nummer to er fanta-
stisk. Det gør det ikke mindre fanta-
stisk, at vi var nødt til at droppe én af 
NPF-kampene, da vi samtidig skulle 
spille kvalifikation til onlineturneringen 
Starladder, hvor der dystes om en 
samlet præmiepulje på €1. mio. Vi 
måtte have den store lommeregner 
frem, da vi ikke ville kunne spille alle 6 
kampe i kvalifikationen, samtidig med 
NPF. Vi endte med at gå videre der 
også. Så alt i alt en god weekend. Hol-
det spillede i alt 12 kampe på 11 ti-
mer, og vandt de 7 af dem, hvilket 
vidner om et meget højt niveau. Re-
sultaterne må, indtil videre, siges at 
være mere end godkendte.”

Næste gang TMS Ringsted E-sport 
skal i action, bliver til eventet Midtjysk 
LAN den 26.-27. oktober og herefter 
GGW i Aalborg den 23.-25. novem-
ber. Holdet er aktuelt pt. nummer to i 
DPL (Dansk PUBG Liga), med en run-
de og tre kampe tilbage.

Sidste og afgørende runde kan ses på 
www.twitch.tv/jafet torsdag den 25. 
oktober kl. 19.00.

TMS Ringsted E-sport 
vinder større turnering
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➢

➢

➢

Selandia Park 4    4100 Ringsted    selandiaklinikken.dk    70702218

DET FAGLIGE HUS

Tal med ek spertise...

Videncenter 

for revision

og rådgivning

Nørregade 6 b

4100 Ringste d

Telefon 5761 4540

Statsautoriser et 

revisionsinteressentskab

www.ecovis.com

TMS Ringsted

KL. 16.10: HERRE LIGA

TMS Ringsted - Aalbor
Kampens dommere:

Henrik Mortensen og Jespe

Følg TMS på klubbens hjemmeside

www.tms-ringsted.dk

Kampoplæg
Så kommer der igen et stort hold 
til Ringsted og spiller håndbold.

Aalborg Håndbold er et af de hold, 
der også  går efter at blive Dansk 
Mester i 2018/19. Når man ser 

holdet spille og skal lave taktisk op-
læg til sådan en kamp, kan man 
godt forstå, at de har disse planer 
for sæsonen. Deres trup ser  virke-
lig stærk ud -  med godt forsvar, 
gode målmænd og en kontra der 

KAMPSPONSOR

LØRDAG DEN 3. N

  1  Frederik Andersson  
  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 Bjerringbro-Silkeborg 9 7 1 1 263 - 239 15

2 GOG 9 7 1 1 277 - 232 15

3 Aalborg Håndbold 9 7 0 2 278 - 241 14

4 SønderjyskE Herrer 9 6 0 3 244 - 227 12

5 TTH Holstebro 9 5 1 3 270 - 254 11

6 Skanderborg H 9 5 1 3 267 - 260 11

7 Århus Håndbold 9 5 1 3 257 - 244 11

8 Skjern Håndbold 9 5 0 4 262 - 266 10

9 KIF Kolding 9 2 3 4 237 - 258 7

10 TMS Ringsted 9 2 1 6 216 - 254 5

11 Nordsjælland H 9 2 1 6 255 - 261 5

12 Lemvig-Thyborøn H 9 2 1 6 234 - 267 5

13 Ribe-Esbjerg HH 9 2 0 7 235 - 263 4

14 Mors-Thy Håndbold 9 0 1 8 224 - 253 1

Udstillerselskabet
Ringsted Messen I/S

VIBEVEJ 20 - RINGSTED - TLF. 57 66 25 00

VVS INSTALLATIONER    SMEDEARBEJDE

OLIEFYR- OG NATURGASSERVICE

�
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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 09:00 – 17.30
Fredag 9.00 – 18.00 - Lørdag 9.00 – 14.00

Ejner Hessel



Enemærke &
Petersen 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

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 

Aalborg
Håndbold

HERRE LIGA

TMS Ringsted - Aalborg Håndbold
Kampens dommere:

per Kirtholm Madsen

Følg TMS på klubbens hjemmeside

.tms-ringsted.dk

bare kører. Humøret, efter  vores 
sejr i Nordsjælland, har selvfølgelig 
været i top, og siden har vi haft 14 
gode træninger med lidt taktisk og 
fysik træning som har været det 
vigtigste. Vi må desværre undvære 

et par spillere, men ellers er alle 
andre friske og klar til kampen i 
dag. 

Vi ønsker alle rigtig god kamp . 

Per & Christian

  2  Aleksander Selmar
  3  Janus Smarason
  4  Oliver Norlyk
  6  Sebastian Barthold
11  Omar Ingi Magnusson
12  Kristian Sæverås
14  Magnus Saugstrup
15  Andreas Holst 
16  Mikael Aggefors
17  Tobias Ellebæk
18  Knud Ronau Larsen
19  Mark Strandgaard
20  Jesper Meinby
21  Henrik Møllgaard
22  René Antonsen
23  Buster Juul

. NOVEMBER 2018

TM Jessen
- Din lokale tømrermester

BOLDSPONSOR
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west-presenning.dk
Ringsted

 Cheftræner: Stefan Madsen 
 Ass. træner: Arnor Atlason
 Holdledere: Torbjørn Christensen, 
  Christian Müller



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

 

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

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



TMS Ringsted

LØRDAG DEN 10. NOVEMBER 2018

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

TMS Ringsted - AGF H
Kampens dommere:

Jonas Larsen og André Visholm

  2  Siw Matras
  4  Julie Frilund
  6  Trine Mortensen
  7  Amanda Bothoft Dahl
  9  Anne Algreen
10  Katrine Thomsen
12  Julie Skipper
14  Kamilla Davidsen
15  Louisa Mittet
18  Emma Navne
19  Emma Dahl
38  Julie Hvidkjær Gottschalksen
55  Louise Wendelbo Lindeløv
77  Sofie Andersen

 Træner: Dennis jensen 
  Lasse Krøis
 Holdleder: Thomas Schultz

  1 Marie Aas
  2  Katrine Bøgelund Kristensen
  3  Katrine Mønsted Hansen
  4  Amalie Jakobsen
  6  Lea Ekberg Sørensen
  7  Katrine Krogh Nielsen
  8  Kamilla Høgh
10  Sara Hoffman 
11  Annika Enevoldsen
13  Sophia Snogdal
14  Maria Randers
15  Louise Bodholt
16  Freja Bossen
17  Nicoline Jeppesen 
18  Caroline Theill
19  Louise Sønnichsen
20  Mie Guldager
22  Kristina Hyre Jensen
29  Nicoline Berthelsen

AGF
Håndbold

Damerne tager i mod et forbedret AGF hold
Sæsonen 2017/18 var en sæson, 
hvor AGF kæmpede en brag kamp for 
overlevelse i 1. division, og holdet fik 
kun 9 point og måtte klare sig igennem 
nedrykningskampe. 

Holdet i denne sæson er dog noget 
stærkere og har i skrivende stund fået 
en fin start med 5 point i 5 kampe, og 
specielt point på udebane mod Sønder-
jyskE og sejr hjemme over Gudme HK 
er flotte resultater. 

Specielt tilgangen af Amalie Jacobsen 
fra Horsens har været et scoop for ”de 
hvide”, og samtidig er stregspiller Ka-
milla Høgh kommet tilbage på sit tidli-
gere høje niveau. 

Holdet spiller noget underholdene kon-
trahåndbold, og er godt trænet af en 
god og rutineret træner i Peter Kon-
rad, så der venter os klart en svær op-
gave i Dansk Kabel TV Arena, men det 
er samtidig en kamp vi skal være i 

stand til at hente 2 point i, hvis vi me-
ner seriøst, at vi vil spille med i toppen 
af rækken. 

Vi er i skrivende stund glade for en 
hjemmesejr over Fredericia, hvor vi 
fandt vores niveau i angreb og kontra-
fase. Derfor har vi arbejdet meget med 
vores forsvarsspil, ligesom vi har en 
udekamp den 3/11 i mod ærkerivaler-
ne fra Roskilde Håndbold.

Vi glæder os til igen at spille hjemme, 
og håber på stor opbakning fra jer til-
skuere.

God kamp til dagens Dommere, spon-
sorer, tilskuere og AGF.

Dennis Jensen

Cheftræner

Lokalbladet Ringsted  TIRSDAG D. 30. oktober 2018
  11

Malenes Blomster Shawarma King  
- 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

Hold K V U T Score P

1 Horsens H Elite 5 4 1 0 145 - 101 9

2 Bjerringbro FH 6 4 0 2 173 - 155 8

3 Roskilde Håndbold 5 3 1 1 145 - 136 7

4 SønderjyskE 5 2 2 1 136 - 125 6

5 Vendsyssel Håndbold 5 2 2 1 132 - 121 6

6 Hadsten Håndbold 5 3 0 2 127 - 120 6

7 DHG 5 2 1 2 127 - 126 5

8 AGF Håndbold 5 2 1 2 126 - 142 5

9 TMS, Ringsted 5 2 0 3 123 - 134 4

10 Fredericia Håndbold 6 1 1 4 141 - 173 3

11 Gudme HK 5 1 1 3 122 - 122 3

12 Oddense-Otting H 5 0 0 5 124 - 166 0

1. DIVISION DAMER 2018/2019
Stilling

 Træner: Peter Conrad
 Assistenttræner: Thomas van Elst 
 Holdleder: Sofie Lauge Schmidt
 Fysioterapeut: Stine Fast Smidt
Målmandstræner: Britt Winsløw Saabye 



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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Kampprogram Herre liga
Dag Dato Tid Hold

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

Tirsdag 20-11-2018 Kl. 18.30 TMS Ringsted - Århus Håndbold

Onsdag 28-11-2018 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 Herrer 2. Div
Dag Dato Tid Hold

Søndag 04-11-2018 Kl. 15.40 TMS Ringsted - Korsør Slagelse Eliteh.

Søndag 25-11-2018 Kl. 17.30 TMS Ringsted - Dalby G&IF

Søndag 09-12-2018 Kl. 16.15 TMS Ringsted - BK Ydun

Lørdag 05-01-2019 Kl. 14.00 TMS Ringsted - IF Stadion

Søndag 20-01-2019 Kl. 16.15 TMS Ringsted - Hillerød Håndbold Klub 2

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

Kampprogram Damer 1. Div.
Dag Dato Tid Hold

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

Torsdag 01-11-2018 Kl. 20.00 TMS Ringsted - BK Ydun

Torsdag 08-11-2018 Kl. 20.00 TMS Ringsted - KSI 

Torsdag 22-11-2018 Kl. 20.00 TMS Ringsted - Lyngby HK  

Torsdag 06-12-2018 Kl. 20.00 TMS Ringsted - FIF 2

Torsdag 13-12-2018 Kl. 20.00 TMS Ringsted -Helsingør Håndbold

Lørdag 05-01-2019 Kl. 12.00 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



 

Billetter på www.billetnet.dk 

eller ring til 70 15 65 65

Vel mødt til en god oplevelse 

i Ringsted Kongrescenter

Oplev en helt speciel julekon-
cert, nemlig julekoncerten 
Sound of Christmas med et 
ekvilibristisk hold af sangere 
og musikere.

Der jongleres med de gamle 
julesange, og traditionen får 
et nyt skær, når holdet bag 
Sound of Christmas synger til 
de yngre generationer – uden 
at lade det ældre publikum i 
stikken.

 Julesangene smelter sam-
men i fede vokalarrangemen-
ter og tilsættes dans, humor 
og gimmicks, der udfordrer 
publikum i et univers, som alle 

kan være med på.

 Holdet bag Sound of Christ-
mas er Annette Heick, Mikkel 
Schrøder og Maria Lucia. 
Med sig har de Danmarks 
bedste juleshowband med 
blandt andre Andreas Lund 
(guitar) og Mikkel Riber (bas) 
fra DR’s symfoniorkester.

Billetpris: 
A-billet 395 kr. ekskl. gebyr 
B-billet 375 kr. ekskl. gebyr 
C-billet 355 kr. ekskl. gebyr

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

Ringsted Kongrescenter & 
Ringsted Børnefestival afholl-
der traditionen tro Sigurd og 
Bjørnen Bjørns store juleshow 
“Syng julen ind med Sigurd” i 
Ringsted Kongrescenter.

 Med nissedrillerier, børnekor, 
klassiske musikere med nisse-
huer, rytmisk band og masser 
af fællessang. Sigurds julekon-
certer er forlængst blevet et 
tilløbsstykke overalt i landet, 
og netop nu er Sigurd aktuel 
med den anmelderroste cd 
“Julens salmer”, hvor Glade 
Jul og alle de andre juleklassi-
kere bliver serveret på en ny 
måde for hele familien.

 Siden 2006 har der været 
julekoncerter med Sigurd Bar-
ret i Ringsted Kongrescenter, 
og 2018 er ingen undtagelse.

 Få en juleoplevelse sammen 
med resten af familien, og 
”Syng julen ind med Sigurd”.

Billetpris: 
Voksen: 
195 kr. ekskl. gebyr  
Børn under 12 år 135 kr. 
ekskl. gebyr 
Børn under 2 år gratis (på 
skødet af en voksen)

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

I januar 2018 var koncerten i 
Ringsted Kongrescenter med 
The Bootleg Beatles stort set ud-
solgt, og det forventes showet i 
2019 også at gøre.
På årets Nytårskoncerter skal vi 
opleve en koncert, som The Boot-
leg Beatles sammen med dirigen-
ten David Firman og et 20-mands 
stort symfonisk orkester har for-
finet siden deres første møde på 
Ledreborg Slotskoncerter i 
2001. 
”Det kan ikke gøres bedre - så en-
kelt er det!” - Poul Blak, Jyllands-
Posten
”Tættere på Proms-koncerterne i 
Royal Albert Hall kommer man 
ganske enkelt ikke” Ove Nørhave, 
Nordjyske

 ’Get Back’, ’Penny Lane’, ’All You 
Need Is Love’, ’Yellow Submarine’, 
’When I’m Sixty-four’, ’Strawberry 
Fields Forever’, ’Hey Jude’ og 
mange flere. Mere end 25 Beat-
les klassikere på stribe. Vi skal 
feste og synge med på dem alle, 
og til at styre løjerne findes ingen 
bedre end Hans Otto Bisgaard.
Medbring godt humør - og du vil 
få en uforglemmelig aften d. 19 
januar 2019, kl. 20.00. Eller som 
det hedder på Sgt. Pepper: ’A sp-
lendid time is guaranteed for all’.

Billetpris: 
Fra 385 kr. ekskl. gebyr 

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

Lørdag 1. dec. 2018, kl. 20.00

Sound Of  
Christmas

Søndag 9. dec. 2018, kl. 15.00

Julekoncert
Sigurd Barret & 
Bjørnen Bjørn

Lørdag 19. jan. 2019, kl. 20.00

The Bootleg 
Beatles 2019 
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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



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  

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. 

NYD DANSK 

 BLACK ANGUS 

 OKSEKØD

HVER FREDAG.

 SPIS HVAD DU KAN 169,-

Nørretorv 57 | 4100 Ringsted | scandichotels.dk/ringsted

Book bord på telefon 57 61 93 00.

Tag familien med og oplev vores restaurant.
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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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