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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 
et altid hurtigt svar. 

Henny Houmark Bank
Tlf. 9682 1311

Mathias Skræddergaard
Tlf. 9682 1303



Klik på billedet og se Skjern Håndbold galleri
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VELKOMMEN I SKJERN BANK ARENA

Vi begynder på akkurat samme måde som sidst.... men en meget STOR TAK til alle 
jer, der tog turen til Kolding i lørdags. TAK for den massive opbakning, som nemt 
kunne høres ned på banen. Det giver max #grønpower, og de to point tog vi sammen 
med hjem til Naturens Rige i lørdags!

Torsdag aften gælder det så hjemmekamp i Skjern Bank Arena. På lægterne har vi til 
de første kampe været meget glade og stolte over den store opbakning, og vi ser frem 
til at løbe ind i den fantastiske grønne kulisse torsdag aften.

Overfor os står den nyeste fusionsklub i HTH-Ligaen; Skanderborg-Århus Håndbold. 
Hver for sig har vi mødt de to klubber talrige gange, men det bliver så første gang, vi 
mødes i den nye kombination. Men der er trods alt mange ting, som er genkendelige. 
Vi kan jo f.eks. byde velkommen til vores ”gamle grønne” kolleger Balling og Laursen, 
som sammen med resten af mandskabet er kommet fint fra land med tre sejre i HTH 
Ligaen. Senest blev det dog til et nederlag til Aalborg Håndbold på hjemmebanen i 
Skansen. Så mon ikke Nick Rasmussen og hele teamet kommer med en håndbold-
sult, når kampen fløjtes op torsdag kl. 18.30.

På egen banehalvdel har vi fortsat flere skader, som bl.a. holder Würtz og Jørgen 
Rasmussen ude af truppen. Robin Haug er ude i lang tid og er i gode hænder hos vo-
res sundhedsteam. Som erstatning har vi hentet Anton Hagvall fra svensk håndbold. 
Hagvall forventes klar til at trække Skjern trøjen på i næste uge, men du vil torsdag 
aften få mulighed for at byde ham velkommen i Skjern Bank Arena.

Vi er klar til at give max. gas på banen torsdag aften, og vi håber, du også er klar til at 
bakke op på lægterne. Der er ingen tvivl om at din opbakning gør en stor forskel!

Vi byder alle velkommen i Skjern Bank Arena. Til at passe fløjterne har vi Jonas Prim-
dahl og Lasse Wahlstrøm, samt Jan Sabro som DHF observatør.

God kamp!

Skjern Håndbold

Hovedsponsor:





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 

Lørdag  16.10.21  Skjern Håndbold  Aalborg Håndbold 

Lørdag  13.11.21  Skjern Håndbold  BSH  

Torsdag  25.11.21  Skjern Håndbold  Ribe-Esbjerg HH  

Torsdag  09.12.21  Skjern Håndbold  Mors-Thy Håndbold   

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:



Jesper Konradsson er ny anfører for Skjern Håndbold og er stolt over at  skulle efterfølge Bjarte 
Myrhol

Hovedsponsor:

Jesper Konradsson accent lyder nu og da næsten 
helt dansk, og det svenske kraftværk i Skjerns 
bagkæde forstår og taler stort set dansk helt per-
fekt. Kommunikationen med holdkammeraterne er 
dermed fuldstændig uproblematisk. 

Efter næsten fem år i landet er udviklingen gan-
ske naturlig, og med Konradssons lederrolle i 
Skjern-truppen – både på og udenfor banen, er 
svenskeren også et naturligt valg som Bjarte Myr-
hols afløser som anfører. 

– Det er jeg virkelig stolt over. Det var en stor ære 
for mig at få hver-vet. Forhåbentlig har klubbens 
ledelse masser af gode grunde til, at netop jeg bli-
ver valgt, og jeg vil absolut gøre mit bedste som 
an-fører, selv om det er store sko, jeg skal fylde 
ud, siger Konradsson.

–Bjarte (Myrhol) har været en stærk anfører i man-
ge år. Han frem-står som en ultraprofessionel at-
let, der bliver ved med at vinde alle vores fysiske 
tester. Det sidste kan jeg måske ikke leve op til, 

men professionalismen tager jeg med ind som an-
fører, tilføjer han.

Skal være sig selv 
– I store træk skal jeg nok bare fortsætte med 
at være den spiller, jeg hidtil har været i Skjern 
Håndbold. Jeg skal være mig selv så meget 
som muligt, måske med lidt mere vokalt ansvar i 
omklædningsrummet og i Players Lounge. Der er 
nok en række nye opgaver, som jeg skal påtage 
mig omkring organisa tionen, som for eksempel 
at tale lidt mere med sponsorer, fans og klubbens 
andre trofaste kunder, siger Jesper Konradsson. 

På banen har publikum i Skjern Bank Arena for 
længst set en svensker, der svinger dirigentstok-
ken.

STORE SKO AT FYLDE UD

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

Online version klik her

Uddrag fra magasinet Kampen:



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

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
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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
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
30 Lasse Vuust   Velux
58 Malthe Green   Super Dæk Service
59 Oliver Barslund   Super Dæk Service
60 Jakob Rasmussen  Vestjysk Marketing
76 Tobias Mygind   Vestjysk Marketing 

Lederteam - sponseret af Skjern Bank:
 Claus Dalgaard-Hansen  Cheftræner
 Kasper Søndergaard  Ass. træner
 Rasmus Hauge   Ass. træner
 John Bruun   Sundhedschef
 Hans Jensen   Fysioterapeut
 Jørgen Jørgensen  Holdleder
 



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

Hovedsponsor:



Polske 

vikarer til alt 

inden for håndværk 

og produktions-

virksomheder!

Find os på

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

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
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HOLDOPSTILLING SKANDERBORG-ÅRHUS HÅNDBOLD

NR. NAVN       

1 Kristoffer Laursen
2 Allan Toft Hansen
3 Hakun West av Teigum
4 Lars Skaarup
5 Frederik Arnoldsen
6 Kristian Bonefeld
7 Mads Kalstrup
10 Lasse Højgaard
11 Thomas Arnoldsen
12 Salah Bautaf
13 Lukas Goller
14 Jon Katballe
15 Mike Haack
19 Thor Christensen
20 Morten Balling
21 Mathias Smed
23 Morten Hempel Jensen
24 Mathias Bitsch

Lederteam:     
Nick Rasmussen   Cheftræner
Kenneth Jørgensen   Assistent træner
Aksel Nørgaard   Assistent træner



HoppedageHoppedage
i efterårsferien

Mandag og tirsdag i efterårsferien er der HOPPEDAGE i Skjern Bank Arena. 
Kom og få en sjov dag sammen med en masse andre børn. Hoppedagene  
byder på mange forskellige aktiviteter, samt bord- og bænkeområde til at nyde 
en pause i ny og næ.

Dato:  18.-19. oktober 2021 kl. 10.00 - 16.00

Pris:  Medlemmer af Skjern Håndbold kr. 60,- inkl. popcorn 
  Øvrige     kr. 70,- inkl. popcorn

  Gratis adgang for børn under 3 år samt voksne.

CAFE B OG BOWLING:
Spis hvad du kan (nuggets & pommes frites) kr. 50,- inkl. fri bowling
Tilbuddet gælder for gæster ved Hoppedagene og kun i forbindelse med Hoppedagene i 
tidsrummet kl. 11.30-13.30

Vi ses til Hoppedage i uge 42
     i Skjern Bank Arena

HOVEDSPONSOR:



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 

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

✔ 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



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

• Vi passer altid godt på hinanden og følger de gængse retningslinjer ifm. Corona -  

 orientér dig gerne via vores skiltning og information

• After-Match - vi vender stærkt tilbage i løbet af efteråret

• 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
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 Hold K V U T Score P
1 Aalborg Håndbold 5 4 0 1 168 - 139 8
2 GOG 4 4 0 0 137 - 115 8
3 Skjern Håndbold 5 4 0 1 138 - 130 8
4 Fredericia Håndboldklub  5 3 0 2 137 - 139 6
5 Skanderborg Aarhus Håndbold 4 3 0 1 114 - 103 6
6 TTH Holstebro 5 3 0 2 157 - 153 6
7 Bjerringbro-Silkeborg 5 2 1 2 152 - 145 5
8 TMS Ringsted  5 2 1 2 157 - 160 5
9 Skive fH 5 2 0 3 139 - 147 4
10 SønderjyskE Herrer 5 2 0 3 140 - 135 4
11 Ribe-Esbjerg HH 4 2 0 2 118 - 120 4
12 KIF Kolding 4 1 0 3 114 - 134 2
13 Lemvig-Thyborøn  Håndbold 4 1 0 3 117 - 128 2
14 Mors-Thy Håndbold 5 1 0 4 133 - 145 2
15 Nordsjælland Håndbold  5 0 0 5 126 - 154 0

Opdateret pr. 28/9-2021

STILLINGEN HTH-LIGAEN 2021/22



SALE • 25%
Besøg vores online fanshop og gør et kup! 

Lige nu kan du spare 25% på al PUMA træningstøjet

Online fanshoppen Skjern Håndbold

Hovedsponsor:



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

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



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



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

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

 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 

www.sponsor-salg.dk

Vil du vide mere? 28 58 48 25 kontakt@sponsor-salg.dk

Sponsor-salg har igennem de seneste mange år 
hjulpet danske sportsklubber, store som små, med 
at generere midler til udvikling, drift og gode 
oplevelser for fans, medlemmer og sponsorer. 

VI SIKRER MIDLER 
TIL SPORTEN



17
Mikkel Lang
Højre fløj

Lasse Uth
Venstre fløj

René Rasmussen
Højre fløj

Jørgen Rasmussen
Venstre fløj

19

21 23

Hovedsponsor:



25
Eivind Tangen
Højre back

Jonathan Würtz
Venstre back

Jakob Rasmussen
Playmaker

Tobias Mygind
Venstre back

Hovedsponsor:

26

60 76



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

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

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

Bilpleje i 
højeste kvalitet 
med erfaring 
siden 2004

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



PÅ GENSYN I
SKJERN BANK ARENA
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