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Håndbold i
Dansk Kabel TV Arena

HERRE LIGA
Torsdag 7.2. – kl. 20.15

TMS Ringsted 
mod

Skanderborg Håndbold

DAMER 1. DIV.
Lørdag 16.2. – kl. 14.00

TMS Ringsted 
mod

Roskilde Håndbold

Vejen fra 
puslingespiller til
Ligahåndboldspiller
Anders Giovanni Møller – se inde i bladet

HÅNDBOLD
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TMS Ringsted – BØRN og UNGDOM 
Der er som vanligt stor aktivitet omkring 
TMS børne- og ungdomsafdeling.

Første turneringshalvdel sluttede før jul 
og vores børne- og ungdomshold klarede 
sig generelt set rigtig godt. I en klub med 
ambitioner om at kunne være med blandt 
de bedste i ungdomsrækkerne, er der altid 
plads til forbedringer  men det generel-
le billede er tilfredsstillende. Igen i år har 
de yngste årgange klaret sig rigtig flot og 
det tegner godt for fremtidens ungdoms-
årgange i TMS.

Interessen er fortsat stor med hensyn til 
at begynde med at spille håndbold i TMS. 
Flere af vores børnehold har således i pe-
rioder været (og enkelte er fortsat) lukket 
for tilgang. Det er naturligvis ærgerligt, at 
vi ikke altid har plads til alle. Det handler 
primært om ressourcer med hensyn til hal 
kapacitet. Vi kunne godt bruge mere hal 
tid, hvilket vi kontinuerligt arbejder på.

Resultater er en ting. For TMS ungdom 
handler det også om at fastholde og ud-
vikle spillere til vore dygtige U18 og se-
niorhold. Det projekt synes også at væ-
re lykkedes ganske godt, idet vores U18 
drenge flot spillede sig i Ligaen, hvor de 
skal prøve kræfter med de bedste hold på 

Sjælland og Fyn. På vores 1. herre og da-
mehold fremtræder ligeledes spillere, som 
tidligere har slået deres folder i TMS ung-
domsafdeling. Den tendens skal vi holde 
fast i og gerne udbygge i fremtiden.

3. juledag gik turen til det traditionsrige 
julestævne LundaSpelen i Sverige. Med 
næsten 10.000 deltagere er det verdens 
største indendørs håndboldstævne. I 
Egons Busser sendte vi ca. 200 spillere og 
ledere afsted fordelt på 18 hold, og havde 
en fantastisk tur med mange gode ople-
velser, både sportsligt men i høj grad også 
socialt. TMS er den største ikke-svenske 
klub ved stævnet og de grønne trøjer sæt-
ter hvert år et positivt præg på stævnet. 
Vi havde i år den ære at blive hædret med 
en medalje for hele 40 års deltagelse ved 
stævnet.

Planlægningen af de kommende stævne-
aktiviteter er allerede påbegyndt. I påsken 
tager U14 og U16 årgangene til stævne i 
Vejle og de yngste årgange tager til Hille-
rød Påske Cup. Stævneaktiviteterne er af 
stor betydning for sammenholdet i TMS 
Ungdom.

Udover uvurderlig støtte fra vores trofa-
ste sponsorer, er der iværksat en række 
indtægtsgivende aktiviteter i regi af TMS 

Ungdom. Vores traditionsrige ”Smiley 
Skrabelodder” er blevet solgt siden no-
vember. Alle i klubben tager del i salgsar-
bejdet. Der resterer fortsat en uges tid med 
salget og der er fine gevinster – så tøv ikke 
med at købe et par lodder her på faldere-
bet – overskuddet går til et godt formål  

Den indledende del af planlægningen til 
årets håndboldskole er ligeledes påbe-
gyndt. I uge 27 er det således ambitionen 
igen at byde ca. 200 unge mennesker vel-
kommen til en uge i håndboldens tegn. 
Med overnatning, forplejning, elite camp 
og andre sociale aktiviteter er det et stort 
projekt at stable på benene – igen er det 
nødvendigt at trække på en række frivilli-
ge kræfter i og omkring klubben.

Snart går også startskuddet til planlæg-
ning af årets Forni ś Cup, et succesrigt op-
startsstævne for årgang U16 og U18, som 
vi skal afholde for 6. gang. Med deltagelse 
af hold fra Fyn, Jylland og Sverige er og-
så dette et arrangement som kræver nøje 
planlægning og forberedelse. Vi ser frem 
til igen i år at byde velkommen til Forni ś 
Cup.

Sæsonen er som bekendt kun halvt fuld-
endt. Der venter mange spændende akti-
viteter og kampe de kommende måneder. 

Det til trods er arbejdet med sammensæt-
ningen af den kommende sæsons træner-
kabale allerede iværksat, halfordeling, ud-
valgsarbejde mv………………..så jo, der 
er fuld fart på arbejdet med ungdommen 
i TMS Ringsted.

Fortsat god sæson til alle!

Ole Rygaard Andersen 
Ungdomsformand 

Vi er allerede på nuværende tidspunkt i 
fuld gang med næste sæsons (19-20) for-
beredelserne. Dette betyder bl.a., at der på 
det seneste har været travlt med gen- og 
nytegninger af samarbejdsaftaler. I den 
forbindelse har klubben hen over vinter-
pausen kunnet offentliggøre følgende nyt 
omkring samarbejdsaftaler:

Bygma Ringsted har opgraderet deres 
samarbejde med TMS Ringsted fra VIP til 
GULD Sponsor. I den forbindelse udtaler 

Bygma Ringsteds Morten Skov, at han via 
TMS Ringsted har mange gode mulighe-
der for at markedsføre sit brand. Yderlige-
re er der I erhvervsnetværket Bagholdet 
rigtig gode kontakter som hjælper Morten 
med at komme til de rette kontaktperso-
ner. Derudover har vi via TMS Ringsteds 
håndbold, som med deres flagskib - Liga-
herrerne, i Bygma Ringsted fået mulighed 
for at etablere gode relationer til vores 
kunder og pleje dem.  (lille Bygma-logo)

Brian Madsen, som står bag Peugeot bil-
forhandler i både Slagelse og Ringsted, 
har opgraderet samarbejdet til at være 
GULD Sponsor i TMS Ringsted. Denne 
opgradering af sponsoratet har bl.a. også 
været medvirkende til, at det var muligt 
at finde en løsning på Michael Riis kon-
traktsituation med TMS Ringsted, hvor 
den nye aftale betyder, at Michael Riis er 
at finde i TMS Ringsted indtil sommeren 
2020. (lille Peugeot –logo)

Vi er rigtig glade for, at erhvervslivet for-
sat ønsker at bakke op om TMS Ringsted. 
Det er herligt, når byens erhvervsliv kan 
se værdien i at købe markedsføring i klub-
ben, hvilket signalerer vigtigheden af at 
have en stærk lokal base omkring klub-
ben.

TMS Ringsted – 

BØRN og UNGDOM

Sponsornyt
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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.

Matilde Uldahl

Hotlinekonsulent
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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 545 kr.

Fuld 
faglig tryghed 
– bare meget  

billigere

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

Du får det samme Få 1.000 kr. til din klub
Melder du dig ind i Det Faglige Hus, og op-
lyser du på indmeldelsen, hvilken klub du 
ønsker at støtte, sender vi 1.000 kr., når 
du har betalt dit første kontingent. Vi ind-
går 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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Den sportslige ledelse i TMS Ringsted har 
arbejdet hårdt på de indre linjer de sidste 
par måneder. Vi er glade for at kunne med-
dele en række genforhandlinger som er 
gået på plads. Desværre er vi også nødt til 
at sige farvel til et par stykker. Herunder et 
overblik over alt aktiviteten som er sket 
over vinterpausen:

Benjamin Pedersen har der været skrevet 
meget om. Benjamin har udnyttet en opsi-
gelsesklausul i sin aftale, og forlader os ef-
ter denne sæson. Vi kan se tilbage på en 
3-årig periode, hvor Benjamin ankom til 
TMS Ringsted, som et forholdsvist ube-
skrevet blad, og ikke helt i 1. div. og liga 
form. Benjamin har i perioden udviklet sig 
til en klasse 2-vejsspiller i 3’er forsvaret og 
på stregen. Vi ønsker Benjamin alt muligt 
held og lykke med fremtiden – Men nu skal 
arbejdet i første omgang gøres færdigt, og 
TMS Ringsteds plads i ligaen skal sikres.

Anders Møller en af TMS Ringsteds egne 
spillere, som har været med hele vejen fra 
U8 til Liga spiller (et enkelt år i GOG som 
U16), har valgt at udleve sin ambition om, 
at tage et semester i sin datalogi uddannel-
se i udlandet - formentlig i Japan. Det bety-
der, at en fast mand på højre fløj de sidste 
6-7 sæsoner, tager en pause på en sæson. 

Forhåbentligt bliver det kun en sæson, og 
vi håber at se Anders i den grønne trøje 
igen til sæsonen 20-21.

Mads Dudek på venstre fløj har genfor-
handlet sin aftale for 2 sæsoner mere. Det 
betyder, at han tager hul på sin 6. og 7. sæ-
son som 1. holds spiller i TMS Ringsted. 
Mads er igen en af vores egne, som har ta-
get hele vejen fra U8 til liga.

Frederik Andersson færdiggør sin økono-
miuddannelse til sommer og har i første 
omgang valgt at genforhandle sin aftale 
med 1 år. Det betyder, at næste års keeper-
par igen består af Mikkel Tønners og Fre-
derik Andersson.

Sebastian Thor har genforhandlet sin afta-
le for 2 år. Vi er glade for Thor tager endnu 
en tørn i TMS Ringsted, hvilket betyder, at 
han tager hul på sin 5. og 6. sæson. Thor, 
hans kæreste og nybagte barn, har ligeledes 
valgt i hele perioden at bosætte sig i Ring-
sted, hvilket efterhånden gør ham til en af 
vores helt egne.

Michael Riis ”årets TMS Ringsted julega-
ve”. Michael og TMS Ringsted er efter gode 
og lange forhandlinger blevet enige om en 
1-årig aftale. Vi er i TMS Ringsted rigtig 
glade for, at vi fandt en løsning, ligesom 

Riis er det samme. Michael Riis har hele 
tiden ønsket og håbet på det kunne lade sig 
gøre. Hvis Riis kan holde til strabadserne 
og levere på samme høje niveau som nu, 
har vi aftalt at tage en sæson ad gangen.

Anton Bramming har siden sin ligadebut i 
udekampen mod Skanderborg i starten af 
oktober, været en fast del af Ligaholdet til 
træning og kamp. Derfor har det også væ-
ret helt naturligt, at TMS Ringsted har ind-
gået en 2-årig aftale gældende fra 1. juli 
2019 med den 18-årige meget tekniske og 
hurtige venstre fløj, selvom han rent fak-
tisk kunne spille U18/19 næste sæson jf. de 
nye regler.

Nikolaj Witthøft Koch-Hansen har indgået 
i første omgang en ½ årlig aftale med TMS 
Ringsted. Nikolaj er 32 år og kan spille alle 
3 bagspils pladser i angrebet og dækker li-
geledes de fleste positioner i forsvaret. Ni-
kolaj spillede sidst i Sydhavsøerne for 1 ½ 
sæson siden, men har holdt formen ved 
lige, så den næste periode går nu på at få 
håndboldtimingen på plads. Før Sydhav-
søerne hed klubberne bl.a. Malmø, Ajax, 
AG København, Nordsjælland og adskilli-
ge U-landskampe.

Oskar Vind Rasmussen er 18 år gammel, 
og har indgået en 2-årig aftale med TMS 

Ringsted, som træder i kræft pr. 1. juli 
2019. Oskar har været igennem Roskildes 
ungdomsarbejde, som borger for kvalitet. I 
dag spiller han på både Roskildes U18 hold 
og 1. holds senior i 2. division, og altså også 
det Danske U19 landshold hvor man sidst 
kunne se ham på TV i landskampen mod 
Frankrig i forrige søndag.

Med ovennævnte er TMS Ringsted på nu-
værende tidspunkt allerede godt i gang 
med forberedelserne frem imod den kom-
mende sæson.

Frem mod den kommende sæson …
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Ringsted Afdeling

45 12 50 00

Om 2 minutter
har vi en aftale
Nu kan du selv booke møde med os online - nemt og hurtigt. Du 

vælger rådgiver og tidspunkt, og om mødet skal foregå online eller 

hos os. Book møde i den nye mobilbank eller på danskebank.dk. 

Så har vi en aftale om 2 minutter.

www.danskebank.dk/book-møde

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

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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Vi har haft en snak med Anders Møller, højre fløj for TMS Ringsteds 
Herre Ligahold.
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TMS Ringsted
Herre liga 2018/19

Vi har snakket med Anders, bl.a. for at 
lære ham lidt bedre at kende og høre lidt 
omkring hans tanker om TMS Ringsted 
og håndbold generelt. For at få en for-
ståelse for Anders som håndboldspiller 
spurgte vi ham, om han ikke kunne be-
skrive sig selv som spiller. Her beskriver 
Anders sig selv som værende en ret atle-
tisk håndboldspiller, som er hurtig på de 
første meter og med en god springstyrke. 
Anders er også en rigtig teamplayer, hvor 
han nævner, at det er vigtigt for ham at fø-
le sig tryk ved sine holdkammerater, fordi 
det for ham har en kæmpe betydning for 
spillet på banen.

Anders må anses som værende en rigtig 
TMS-dreng, da han altid har spillet i TMS 
Ringsted, kun afbrudt af et enkelt år på 
Oure efterskole. Anders synes, at noget 
af det fede ved (næsten) altid at have spil-

let i Ringsted er, at man gennem alle sine 
ungdomsår har oplevet alle de dedikerede 
og hårdtarbejdende mennesker, som gør 
klubben til det fantastiske fællesskab det 
er. Menneskerne omkring klubben, ven-
nerne og det at have det sjovt har bestemt 
også været en vigtig del igennem Anders’ 
håndboldopdragelse:

”I min håndboldopdragelse har håndbol-
den handlet om at hygge sig og have det 
sjovt samtidig med, at man gerne ville ud-
vikle sig. Da jeg startede til håndbold og 
jeg så herreholdet med spillere som Mads 
Christiansen, Søren Hansen, Kim Johan-
nesen og Michael Riis løbe rundt på ba-
nen, var det helt klart en drøm at komme 
til selv at løbe derinde en dag. Efter mit 
efterskoleår kom jeg retur til TMS Ring-
sted som U18 spiller med Per Wulff som 
træner, hvor jeg samtidig med fik lov til at 

træne med herreholdet. De efterfølgende 
år blev jeg langsomt mere og mere en del 
af førsteholdstruppen samtidig med, at 
jeg spillede en masse andetholds kampe. 
Så det har været en lang proces hen imod 
at bide sig fast som førsteholdsspiller.”

Omkring de største minder igennem sin 
håndboldkarriere, er der også især en 
ting, som står klart i Anders’ hukommel-
se: ”Mit største minde er sidste års opryk-
ning til Ligaen - uden tvivl! Derudover er 
det også bare en fornøjelse at have mulig-
hed for at spille i Dansk Kabel TV Arena”.

Da vi spurgte Anders, hvad han har af 
fremtidsplaner, var det især med vægt på 
det personlige og samtidigt stadig have 
det sjovt med håndbolden: ”Personligt 
læser jeg på nuværende tidspunkt en BSc 
i Data Science på I.T. Universitetet, som 

jeg er rigtig glad for, så det vil jeg gerne 
færdiggøre. Derefter vil jeg gerne læse 
en kandidat inden for samme område.  
Håndboldmæssigt har jeg ikke rigtig no-
gen fremtidsplaner. Jeg spiller håndbold, 
fordi det er sjovt!”

Profilen:

Anders Giovanni 
Møller



Lokalbladet Ringsted  TIRSDAG D. 5. februar 2019
  7

KAMPAVISEN     KAMPAVISEN     KAMPAVISEN     KAMPAVISEN

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

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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Ejner Hessel

RINGSTED

Herre liga
Stillingen

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

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. 20.15: HERRE LIGA

TMS Ringsted - Skanderbor
Kampens dommere:

Michael Gunnar Skjøth Søegaard o

Følg TMS på klubbens hjemmeside

www.tms-ringsted.dk

TMS Ringsted – Skand
Så går vi ind i den spændende afslut-
ning på denne sæson med mange 
vigtige kampe foran os.

Efter at vi har startet med udekamp 
mod BSV, står vi nu over for Skan-
derborg Håndbold, som virkelig har 

spillet en stor sæson. I vores første 
opgør mod dem kom vi ind i noget af 
en maskine og havde ikke en chance 
på dagen for at tage de 2 point med 
hjem til Ringsted. På hjemmebane 
ved vi, at der kan være en chance for 
2 point, men vi skal på alle områder 

KAMPSPONSOR

TORSDAG DEN 7

  1  Frederik Andersson  
  4  Andreas Magaard 
  5  Anders Møller 
  6  Sebastian Thor 
10  Mads Dudek 
11  Mikkel Tønners
14  Lasse Sinding  
17   Jakob Jessen  
18  Benjamin Pedersen 
21  Simon Omme
24  Anton Bramming   
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 GOG 18 14 1 3 537 - 465 29

2 Aalborg Håndbold 18 14 0 4 542 - 477 28

3 Århus Håndbold 18 11 2 5 505 - 479 24

4 TTH Holstebro 18 10 3 5 533 - 505 23

5 Skanderborg Håndb. 18 11 1 6 514 - 498 23

6 Bjerringbro-Silkeborg 18 10 3 5 518 - 489 23

7 Skjern Håndbold 18 10 0 8 520 - 508 20

8 SønderjyskE Herrer 18 8 2 8 508 - 499 18

9 Ribe-Esbjerg HH 18 6 2 10 459 - 488 14

10 KIF Kolding 18 4 4 10 476 - 515 12

11 Lemvig-Thyborøn H 18 4 2 12 463 - 534 10

12 Mors-Thy Håndbold 18 4 2 12 467 - 487 10

13 TMS Ringsted 18 3 3 12 442 - 508 9

14 Nordsjælland Håndb. 18 3 3 12 481 - 513 9

Udstillerselskabet
Ringsted Messen I/S

VIBEVEJ 20 - RINGSTED - TLF. 57 66 25 00

VVS INSTALLATIONER    SMEDEARBEJDE

OLIEFYR- OG NATURGASSERVICE

�

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
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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 

Skanderborg
Håndbold

HERRE LIGA

TMS Ringsted - Skanderborg H
Kampens dommere:

 og Thomas Kalisz Nielsen

Følg TMS på klubbens hjemmeside

.tms-ringsted.dk

nderborg Håndbold 
finde os selv og spille kampen i vores 
tempo.

Holdet har før julepausen været pla-
get af en del skader, men det ser 
bedre ud her efter spillepausen i ja-
nuar måned.

Vi håber på stor opbakning til kam-
pen, og ønsker alle en rigtig god 
kamp.

Per & Christian

  1  Kristoffer Laursen
  2  Nikolaj A. Nielsen
  3  Jonas Samuelsso
  4  Lars Skaarup
  5  Nicolai Pugholm Hvid
  6  Kristian Bonefeld
  7  Mads Kalstrup 
  9  Morten Kirk Olesen
12  Salah Boutaf
15  Mike Haack
16  Bertram Obling 
18  Marcus Mørk
19  Frederik Iversen
20  Morten Balling
21  Mathias Smed
23  Cornelius Kragh 
24  Mathias Bitsch

N 7. FEBRUAR 2019

TM Jessen
- Din lokale tømrermester

BOLDSPONSOR

west-presenning.dk
Ringsted

 Trænere: Nick Rasmussen, Kenneth Jørgensen, 
  Aksel Nørgaard
 Holdledere: Kasper Voetmann Jepsen,  
  Frank Jensen
 Målmandstræner: Kent Jæger
 Sportschef: Torben Væver
 Fysioterapeuter: Kathja Rasmusen, Line Lehmann
 Fysisk træner: Thomas Cortebeeck
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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

 

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!

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

ristorante@italy-italy.dk

Torvet 1 c
4100 Ringsted

Tlf.
57 61 53 53
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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 Håndb. Elite 14 13 1 0 427 - 286 27

2 SønderjyskE 14 10 2 2 400 - 333 22

3 DHG 14 8 2 4 383 - 357 18

4 Hadsten Håndbold 14 9 0 5 355 - 337 18

5 Bjerringbro FH 14 8 0 6 399 - 371 16

6 Gudme HK 14 6 1 7 342 - 339 13

7 AGF Håndbold 14 6 1 7 382 - 374 13

8 Vendsyssel Håndbold 13 5 2 6 314 - 324 12

9 Roskilde Håndbold 14 5 2 7 375 - 398 12

10 TMS, Ringsted 13 4 0 9 340 - 359 8

11 Fredericia Håndbold. 14 3 1 10 333 - 401 7

12 Oddense-Otting H 14 0 0 14 294 - 465 0

1. DIVISION DAMER 2018/2019
Stilling

TMS Ringsted

LØRDAG DEN 16. FEBRUAR 2019

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

TMS Ringsted - Roskilde H
Kampens dommere:

Helgi Hallsson-Elhauge og Troels Kure

  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: Thomas Brønd 
  Lasse Krøis
 Holdleder: Thomas Schultz

   1   Maria-Teresa Grønning Faurhøj
   3  Camilla Sølling
   4   Vicktoria Kagan
   5   Asta Toft Anholt
   6   Sara Grundtvig
   7   Malene Nielsen
11  Rie Haslund
12   Sif Linnemann Klemensen
15   Frederikke Lærke
17   Freja Hammer Fagerberg
18  Stine Dunsø
19   Simone Toftdahl
23  Louise Mott
24   Nanna Cordua Stormly
25   Line Werngreen
30  Mie Fyrsteling
35  Simone Dillion
77   Rebekka Helena Borup Sejdenfaden
88   Cecilie Dalmose
98   Emmely Christiansen
99 Amalie Wulff

Roskilde
Håndbold

TMS vs Roskilde 
Så er det Roskilde Håndbold som 
kommer på besøg i Dansk Kabel TV 
Arena. 

Traditionen tro forventer vi et tæt op-
gør mod lokal rivalerne fra Roskilde, 
der er et hold der som os også kæm-
per for overlevelse i 1 division.

I den omvendte kamp vandt Roskilde 

med 32-31, en tæt kamp, som kun-
ne være faldet ud til TMS´s fordel.

Det ser ud til at kampen om overle-
veles kan komme til at være et anlig-
gende mellem 3-4 klubber, hvor Ros-
kilde og TMS er nogle af holdene, 
hvilket vil gøre denne kamp til et vig-
tigt skridt mod endnu en sæson i 1. 
division.

Vi i TMS Ringsted vil gøre ALT for at 
kampen falder ud til vores fordel, og 
dermed være med til at sikre at vi 
også har et hold i 1. division i næste 
sæson, og vi forventer at Roskilde vil 
komme med alt hvad de har, så alle 
ingredienser for en spændende og 
medrivende kamp er tilstede, og vi 
håber på stor opbakning til den 

kamp, vi vil kalde årets lokalbrag i 
Dansk Kabel TV Arena

Velkommen til Roskilde Håndbold, 
dommere og ikke mindst jer tilskuere 

Thomas Brønd

 Træner: Anders Knudsen
 Ass. træner: Rasmus Svane
 Fysioterapeut: Lars Ringvad
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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

Torsdag 07-02-2019 Kl. 20.15 TMS Ringsted - Skanderborg Håndbold

Mandag 25-02-2019 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 24-02-2019 Kl. 19.00 TMS Ringsted - Amager SK

Søndag 10-03-2019 Kl. 14.00 TMS Ringsted - FIF

Søndag 24-03-2019 Kl. 17.00 TMS Ringsted - Næstved/Herlufsholm

Kampprogram Damer 2. Div
Dag Dato Tid Hold

Onsdag 06-02-2019 Kl. 20.15 TMS Ringsted - HIK

Søndag 03-03-2019 Kl. 18.15 TMS Ringsted - Brøndby HK

Søndag 10-03-2019 Kl. 15.45 TMS Ringsted - AB

Lørdag 30-03-2019 Kl. 18.15 TMS Ringsted - Herlev/Hjorten Håndbold

Kampprogram Damer 1. Div

Dag Dato Tid Hold

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

TMS Ringsted har hen over vinteren ansat 
Thomas Brønd som klubbens nye chef-
træner for Damerne i 1. division for resten 
af denne sæson samt den kommende sæ-
son 2019/20. Thomas har en mangeårig 
national og international trænererfaring 
indenfor elitehåndbold – har været træner 
i flere danske klubber bl.a. Viborg, Glad-
saxe og Roskilde samt landstræner for 
USA og Storbritannien.

Thomas beskriver sig selv som håndbold-
træner – værende en blanding af den 
gamle skole, med et tvist af moderne le-
delse, hvor det defensive arbejde altid 
vægtes højt, og medbestemmelse og an-
svar for indsatsen er vital. Thomas beskri-
ver, at det bedste ved at være træner er 
sammenværet med spillere som er dedi-
keret for at nå et fællesmål, og det at få lov 
til at arbejde med mennesker som vil ud-
vikles og tage en aktiv del af at prøve at 
blive den bedste udgave af sig selv som 
spiller OG menneske. Thomas nævner, at 
han ved at vi sammen kan løfte os som 
menneske og spiller og udnytte det poten-
tiale der er i hver af spillerne i TMS. Om-
kring ambitionerne for TMS Ringsteds 1. 
division damer udtaler Thomas: ”Den al-
lerstørste ambition lige nu er OVERLE-
VELSE, vi SKAL have et 1. divisions hold 
i TMS Ringsted i næste sæson, alt andet 
ville næsten ikke være til at bære, og ville 
være en utrolig hård konsekvens for en 
svingene halv sæson før jul.”

Omkring TMS Ringsted som klub er 
Thomas imponeret over, hvor velorgani-
seret klubben er: ”TMS Ringsted er en 
utrolig velorganiseret klub, som drives 
virkelig flot af Dudek og alle de andre, der 
bruger så meget tid i klubben. Der er altid 
plads til debat og faglig udvikling træner-
ne imellem, ligesom jeg oplever et stort 
sammenhold alle holdene i mellem. Der 
er højt til loftet og plads til inspiration og 
kreative tanke for os alle, og det er en klub 
som også forventer det bedste fra dem 
som er i klubben, både os trænere og spil-
lerne, men det er også en klub som giver 
så meget tilbage.”

Vi byder Thomas velkommen i  
TMS Ringsted.

Thomas Brønd ny cheftræner for 
Damerne i TMS Ringsted



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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Torsdag 7. februar 2019, kl. 21.30

ANDEN bringer ud
klassisk stand-up med Anders 
Matthesen - lige til døren

Lørdag 30. marts 2019, kl. 20.00

Boney M. feat.  
Liz Mitchell

Lørdag 11. maj. 2019, kl. 20.00

Uffe Holm -  
InstaChamp

Konference eller møde..?

Charmerende mødelokaler - Teambuilding - Overnatning

Professionelle omgivelser midt på Sjælland i smuk natur.

Sørup Herregaard • Sørupvej 26 • 4100 Ringsted
www.sorup.dk

Op til 400 deltagere

Kontakt vores KonferenceTeam på 57 64 30 02

Konferencedeltagere stiller i 
dag store krav til rammer og 
oplevelser. Vores inspirerende 
omgivelser med en lang histo-
risk baggrund og en smuk natur 
er med til at fremme inspiratio-
nen og velværet.

Efter en lang dag er det skønt 
at kunne gå en frisk tur i parken 
eller slappe af i Relax-områ-
det, før man nyder middagen i 

restauranten med udsigt over 
søen. 

Sørup Herregaard ligger cen-
tralt på Sjælland, og er der-
for det ideelle mødested for 
konferencer, hvor deltagerne 
kommer fra forskellige dele af 
landet. 
Udfordrende og berigende 
teambuilding aktiviteter kan 
indgå i jeres program.

Aleris-Hamlet Ringsted
Haslevvej 13, 4100 Ringsted 
Tlf. 5761 0914, www.aleris-hamlet.dk

Vores løfte til dig
• Du skal altid føle dig VELKOMMEN hos os
• Du skal altid føle, at det er ENKELT for dig at komme hos os
• Du skal altid føle dig TRYG hos os

Specialister  
i sportsskader
Hurtig afklaring
En hurtig og korrekt behandling 
af din sportsskade fra starten 
er afgørende for, at du hurtigst 
muligt kan vende tilbage til din 
sportsgren. Hos Aleris-Hamlet 
bliver du kun behandlet af de 
bedste idrætseksperter.

Ingen ventetid
Vi tilbyder hurtig under søgelse 
til både private og til patienter, 
som benytter  deres sundheds-
forsikring eller  henvises via det 
 offentlige.

Aleris-Hamlet – dit lokale privathospital

Anders Matthesen er atter klar 
til at drage på landevejen, for 
at lave det han elsker aller-
mest: klassisk stand-up.

 Efter et veloverstået kæmpe 
jubilæumsshow er Anders 
Anden Matthesen nu klar til 
at vende tilbage til klassisk 
stand up på landets lokale 
scener. Allerede fra Januar 
2019 drager han afsted med en 
åndssvagt sjov pulje af 
stand-up udviklet gennem de 
sidste par år, der endnu ikke 
har været brugt i et af hans 
mange shows. Der bliver tale 
om stand-up i ordets reneste 

forstand - Anden og en mikro-
fon - uden dikkedarer.

 

Billetpris 
385 kr. ekskl. gebyr

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

”Any time is Boney M. time, 
and Boney M. time is any 
time”!.

Vi kender alle de fede 70 ér 
hits fra Boney M., og dem kan 
man komme til at høre i 
Ringsted Kongrescenter 30. 
marts 2019, kl. 20.00.

Boney M. er ikke kun DISCO 
KULT band fra 70’erne og 
80’erne, men er en levende 
legende af hele disco-æraen.

Med sange som ”Daddy Cool”, 
Rivers of Babylon, Sunny og 
Rasputin er der lagt op til den 
helt store disko fest!.

Den ultimative disco sang af 
alle ”Daddy Cool”, har mere 
end 100 millioner visninger på 
Youtube. 

Dette er chancen for at opleve 
Lis Mitchells fantastiske vokal, 
samt opleve Boney M.́ s 
fantastiske show.

Billetpris: 
Ståplads 335 kr. ekskl. gebyr.

Siddeplads 395 kr. ekskl. 
gebyr.

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

Uffe Holm er tilbage med et 
nyt Stand-up show!!

Og hvad med hele Danmarks 
Holly?

Holly slipper man ikke for – 
dog bliver gensynet med Holly 
ikke et live act – hun går 
allerede i seng kl 20.00, men 
skærmtrolden har forberedt 
en del til underholdningen.

Hvordan kan en lille pige kan 
sprede så meget glæde, og 
hvorfor det er så uendeligt 
vigtigt at gøre gode gerninger?

Team Holly har bl.a. vundet 
en Zulu Award og i 2017 

”Årets bedste på Instagram” i 
Guldtuben.

 Med en voldsomt populær 
profil på de sociale medier, har 
Uffe markeret sig som en af

Danmarks største på Insta-
gram.

Billetpris: 
275 kr. ekskl. gebyr

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