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NÅR GODE FESTER 
BLIVER TIL 
DE BEDSTE MINDER

Nørretorv 57 I 4100 Ringsted I scandichotels.dk/ringsted

På Scandic Ringsted har vi opskriften på de rigtig gode fester. Uanset om det drejer 
sig om bryllup, jubilæum, fødselsdag, konfirmation eller en anden festlig anledning. 

På Scandic Ringsted er intet overladt til tilfældighederne. Fra din første henvendelse til 
gæsterne går glade herfra, står vi klar til at guide dig og opvarte dit selskab. Vi sørger for, 
at du får en fest, som er skræddersyet til dig. 

Vi kræser for detaljerne
I vores køkken ved vi, at det er de små detaljer, som gør den store forskel. Det kan du smage 
og se på hver eneste tallerken. Med kokkens anbefalinger, dine ønsker og vores erfaring, 
sammensætter vi sammen præcis den fest, du drømmer om og som giver dig og dine gæster 
en oplevelse, I aldrig glemmer. 

Vi glæder os til at byde jer velkommen
Book din festlige dag på ringsted@scandichotels.com, på telefon 57 61 93 00 – eller kig 
forbi til en rundvisning i lokalerne og en snak om mulighederne.
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HÅNDBOLD  
i Dansk Kabel TV Arena

Lørdag den 14. april – kl. 14.00 – damer 1. division
TMS RINGSTED – GUDME HK

Lørdag den 14. april – kl. 16.00 – herrer 1. division
TMS RINGSTED – HRANDERS HH

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

 



TMS Ringsteds altoverskyggende 
mål for sæsonen lykkedes, nemlig 
oprykning til HåndboldLigaen eller 
888ligaen, som vi skal vænne os til 
at kalde den, det har været hårdt ar-
bejde de sidste 4 sæsoner efter 
nedrykningen for at komme tilbage, 
hvor vi synes det er sjovest at være, 
og hvor vi synes vi hører til.

De fire år har alle haft hver deres 
overskrift og målsætning. År 1/ Sta-
bilisering i 1. div. (nr. 5), år 2/ Tilpas-
ning af holdet øge ambitionerne (nr. 
4), år 3/ Udskiftning af træner samt 
tilpasning af truppen (nr. 3), år 4/ 
Fastholde træner og trup og melde 
klart ud, vi går efter at vinde alle 
kampe, det har vi ikke gjort, men 1. 
pladsen tog vi 3 kampe før afslutnin-
gen, så det har været fuldt fortjent.

Ovennævnte er hvad der er sket på 
banen, men uden at genere spillere, 
trænere og ledere omkring holdet, 
er det nærmest det mindste. Uden-
for banen er der lagt en kæmpe ind-
sats af Eliteudvalget, TMS kontoret 
og alle de frivillige mennesker, der er 
i og omkring TMS Ringsted, som har 
fået det til at hænge sammen og ar-
bejde professionelt, kæmpe tak til 
dem og selvfølgelig en kæmpe tak til 
vores samarbejdspartnere ca. 150 

af slagsen, der økonomisk har gjort 
dette muligt, en endnu større tak, 
skal lyde til vores 3 Hovedsponsorer 
Borup Kemi, Det Faglige Hus og 
ScanCon, jeg håber i føler det har 
været pengene værd.

Hvis alt går vel slår vi tirsdag den 17. 
april Nyborg fra 2. div. i Pokalturne-
ringen, hvilket betyder at vi er videre 
til 1/8 finalen i en landsdækkende 
turnering efter sommerferien (16 
hold tilbage i DK), dvs. vi får en 1/8 
finale på hjemmebane i slutningen af 
august mod et af de store Liga hold, 
der er kun 2 kampe med tilhørende 
sejre til Final-4, man har lov at drøm-
me. Med oprykning og videre (forud-
sat vi vinder i Nyborg) i Pokalturne-
ringen, til der hvor det bliver sjovt, 
kan man vist kun mere end godken-
de sæsonen. Dertil skal lægges, at 
vores 2. hold igen har haft en fin sæ-
son i 2. div., fyldt med unge talenter, 
og et 3. hold, som har klaret sig 
mere end fint i 3. div. – Jeg kender 
ikke en klub i Danmark, som har 1., 
2. og 3. hold i hhv. Liga, 2. div og 3. 
div – Men det har TMS Ringsted, og 
dertil skal yderligere lægges at vores 
Herre U-18 har spillet i Ligaen efter 
jul, og vi satser ligeledes på en U-18 
Liga plads til næste sæson.

Vores Damer har ligeledes haft en 
fremragende sæson. 1. div. holdt 
stort set målsætningen med en 7. 
plads, og vores unge talenter på 2. 
holdet rykkede i 2. div.

Hvad er det så der venter os i næ-
ste sæson, det er en 888liga, som 
er blevet endnu mere professionel 
og kommerciel end sidste gang vi 
var der, en bedre og større TV-afta-
le, der gør - hvis ikke vi skal blive 
skuffet – at vi får 2-3 TV kampe på 
hjemmebane i Dansk Kabel TV Are-
na, og måske 1-2 på udebane, et 
produkt, som vil hæve sig fra en an-
nonceværdi på nuværende ca. 21-
22 millioner til ca. 55-56 millioner, 
som andre ny oprykkede Liga klub-
ber har ligget på, så vores samar-
bejdspartnere og ikke mindst Ring-
sted Kommune får noget for penge-
ne 😊 Vi skal være forberedte på,
hvad der møder os, vi har allerede 
tilknyttet nye spillere og står pt. 
ikke overfor at tilføre flere nye, men 
man ved jo aldrig, hvad der dukker 
op af muligheder de næste 3-4 må-
neder. Kære tilskuere i kan glæde 
jer til den kommende sæson.

Sidste nye tiltag i TMS Ringsteds Eli-
teafdeling er tilknytningen af et pro-
fessionelt E-sport hold - i alt 4 spille-
re og en Manager er tilknyttet. 
E-sport og gaming er oppe i tiden, og 
vi er sikre på det er kommet for at 
blive ligesom internettets indtog i 
omkring år 2000. Derfor vil vi med 
på vognen som det første håndbold-
liga hold med eget E-sport hold, og 
med vores nye E-sport Manager 
Claus Agergaard som ansvarlig, tror 
vi på følgende gevinster ift. E-sport:

•  Udbredelse af kendskab til TMS 
Ringsted via nye kanaler og medi-
er, herunder sociale medier

•  Tiltrækning af nye samarbejdspart-
nere på tværs af E-sport og hånd-
bold

•  Studie og gamingmiljø i og omkring 
håndbolden i Ringsted Sportcenter

•  Showkampe ml. E-sport spillere og 
Håndboldspillere  

•  LAN arrangement 1-2 gange om 
året i Ringsted Sportcenter, og 
evt. invitationsturneringer, som er 
med til at skabe trafik, opmærk-
somhed og omsætning for hele 
Ringsted og Ringsted Kommune

•  E-Sport Akademi i samarbejde med 
IKA

•  Tiltrækning af nye ledere og hjæl-
pere i og omkring TMS Ringsted

Det bliver spændende at følge, og vi 
skal via vores kommunikationsflader 
holde jer opdateret.

I dag ved sæsonen sidste hjemme-
kamp siger vi farvel til følgende spille-
re Nicklas Petersen, Nicklas Selvig, 
Andreas Stryger og Rune Ohm. De 
har på forskellig vis bidraget positivt 
i klubben i kortere eller længere tid, 
2 x Nicklas og Andreas skal videre til 
andre klubber - held og lykke med 
det, og vi mødes med garanti. Rune 
lægger sine slidte håndboldsko på 
hylden og går på velfortjent håndbold 
pension. Jeg kan huske Rune helt til-
bage fra de glade dage i AJAX for 
små 20 sæsoner siden, og har fuldt 
hans karriere stort set hele vejen, 
og specielt de sidste 2 sæsoner, 
hvor vi har haft glæde af ham i TMS 
Ringsted – Du har haft en fantastisk 
håndboldkarriere, og du og familien 
ønskes alt mulig held og lykke i frem-
tiden, vi håber at se dig i Ringsted 
Sportcenter og i byen fremover, og 
har du lyst finder vi med garanti et 
lille håndbold job til dig.

Nye spillere som vi allerede har præ-
senteret til den kommende sæson 
er Morten Nyberg Ribe/Esbjerg, Si-
mon Omme Otterup, Nicolaj Nør-
ager Skive og Andreas Magaard 
GOG.

God kamp og tak for støtten, vi får 
endnu mere brug for jer i den kom-
mende sæson.

Venlig hilsen 
Henrik Dudek 

Formand TMS Ringsted
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Dygtige og motiverede 
fagfolk til byggeri  
og industri

Tlf. +45 7020 9043
www.viktech.dk

MEDLEM AF

Kære læsere



shc.dk
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BORUP KEMI ER HOVEDSPONSOR FOR TMS RINGSTED DAMER OG HERRER I SÆSON 2017/2018.

NÅR TMS RINGSTED LØBER PÅ BANEN, ER BORUP PÅ PLETTEN
Vi ønsker håndbold drengene og -pigerne fra TMS Ringsted held og lykke, og håber de 
rammer plet med en masse sejre. Vi er stolte over at være sponsor for en håndboldklub i 
rivende udvikling – og ønsker de grønblusede held og lykke med sæsonen. Borup Kemi’s 
sortiment af rengøringsprodukter er stort og dækker alle behov til de danske husholdninger.

Besøg os på borupkemi.dk eller Facebook “Gør det selv – bedre” og få en 
masse tips og tricks til rengøring.
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Fagforening 
og a-kasse  pr. md.

kun 541 kr. Fuld 
faglig tryghed
- bare meget 

billigere

Du får det samme Få 1.000 kr. til din klubgratis fagforening
Det Faglige Hus er Danmarks billigste fagforening 
med a-kasse for alle. Prisen er kun 541 kr. pr. måned. 
Bliver du  medlem i både fagforening og a-kasse, er 
fagforeningen gratis de første 3 måneder.

Du er garanteret de samme ydelser og mindst den 
samme service, som du får i andre meget dyrere 
fagforeninger og a-kasser. Vi går ikke på kompromis 
med servicen. 

Melder du dig ind i Det Faglige Hus, og oplyser du på 
indmeldelsen, hvilken klub du ønsker at støtte, sender 
vi 1.000 kr., når du har betalt dit første kontingent. Vi 
indgår aftaler med alle klubber og foreninger.

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

Sonja Kulmbach
Socialrådgiver
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Sæsonens sidste kampe for Damer og Herrer, og igen i år afvikling af det tra-
ditionsrige sponsorcykelløb – Tour 2018. TMS Ringsted siger mange tak til alle 
de trofaste sponsorer der har bakket op om arrangementet, som giver et godt 
bidrag til Klubbens økonomi – og ikke mindst tak for opbakningen til alle fans gennem sæsonen.

Cykelløbet skydes i gang kl.14.30, men allerede kl.14.15 begynder præsentationen af rytterne – så kom og 
vær med fra starten og se alle de energiske ryttere varme op og gøre sig klar til dysten, der varer en time.

Ved fremvisning af kampbilletten til dagens herrekamp udleveres en gratis øl / vand i baren under cykelløbet.

 Dagens program i Dansk Kabel TV Arena er som følger:

Kl. 14.00  Damer 1. div. TMS Ringsted – Gudme HK
Kl. 14.30  Cykelløb skydes i gang

TMS  Tour 2018

XAU17514A

KC

Navn:

Målstok:

Bemærkninger:

Godkendt:

Malerkoder:

30.03.2011Dato:

Tegningsnr:

Autoreklame

Ikke godkendt: Ny korrektur: Underskrift:

Bilmodel:

x

Trailer

1  20

Ellektro Center

COPYRIGHT: Vi gør opmærksom på at denne skitse / udkast er Multi Text Skilte & Print ApS ejendom, ifølge loven om ophavsret.
Multi Text Skilte & Print ApS  -  Jættevej 10  -  4100 Ringsted  -  Tlf. 57 61 42 30  -  57 67 27 00  -  Fax. 57 67 12 36  -  E-mail:multi-text@multi-text.dk

Skilte & Print ApS

Din nye trailer kan købes fra kr. 3695,- (+ nummerplader)

Denne trailer kan købes for kr. 5995,- 
(incl. presenning og næsehjul)

Trailer eftersyn kr. 495,-

Reparation af alle 
havemaskiner
Salg af:

Elektro Center ApS - Odinsvej 26 - 4100 Ringsted - 57 67 60 65

Alt elektrisk på biler

elektrocenter.dk

Alt elektrisk på biler

Salg og rep. af køl og varmepumper

Salg og rep. af køl og varmepumper

 
 

REVIS   RTEAMET.DK 
EjEnDoMS-

ADMInISTRATIon 
& REgnSKAb 
30 64 79 13 

www.ladefoged-advokatfi rma.dk

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

zealand business college

Ringsted

Kl. 15.30  Cykelløb slut
Kl. 16.00   Herrer 1. div. TMS Ringsted – Randers HH

RINGSTED

Ac-Tag & Facade A/S

J & B Entreprise ApS

Kim Jonni Larsen ApS



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

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

på chat eller i et onlinemøde.

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

det.

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

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

GODE OPLEVELSER 
TIL ALLE

Få det optimale ud af 
din WiFi-forbindelse.

BESTIL 
WIFI-TJEK

499 kr.RING TIL OS 
43 32 47 00
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Siden Tomas Laursen meddelte, at 
han ønskede at stoppe i TMS Ring-
sted, har klubben og cheftræner 
Dennis Jensen ledt efter den rig-
tige profil til at afløse i rollen som 
assistenttræner. Valget er faldet 
på tidl. spiller og træner i klubben 
Lasse Krøis, som også er bosat i 
Ringsted. Lasse har selv som ak-
tiv spillet 4 år som ungdomsspiller 
plus både sæsoner i håndboldliga-
en og 1. division for TMS Ringsted. 
Derudover har han været træner 
i klubben for U14 og U16 drenge 
sluttende med, at han faktisk over-
tog cheftrænerposten på U16 
drenge fra netop Dennis Jensen i 
forrige sæson, da denne rykkede 
op i dameafdelingen. Dennis og 
Lasse har tidl. arbejdet sammen i 
sæsoner, hvor Lasse har manglet 
tid grundet egen spillerkarriere, og 
Lasse har trænet Hold 2 i årgange, 
hvor Dennis har været cheftræner.

De seneste fire sæsoner har Las-

se Krøis også været træner på 
IKA Ringsted, hvor han ugentligt 
arbejder på at udvikle unge spillere 
individuelt.

Cheftræner Dennis Jensen udtaler:
– Lasse har været min personlige 
førsteprioritet, men det er klart, 
når der opstår en ledig stilling på 
en vigtig plads i klubben, så skal 
man som klub sondere markedet 
og se, hvilken profil man vil have. 
Jeg er superglad for, at valget er 
faldet på Lasse, og at han har 
valgt at sige ja til denne opgave. 
Med Lasse får jeg en assistent, 
som er fagligt rigtig dygtig, og 
som spillerne vil nyde godt af per-
sonligt, da han gennem sin egen 
spillerkarriere og arbejdet på IKA 
er blevet specialist i at udvikle 
den enkelte spiller. Samtidig får 
jeg en assistent, som kan udfor-
dre mig på måden, vi skal spille 
på, men som jeg samtidig ved, 

jeg kan samarbejde med uden 
problemer.

Lasse Krøis har underskrevet en 
1-årig aftale og starter sammen 

med resten af truppen, når der 
er holdt en uges ferie efter sidste 
turneringskamp den 14. april.

Ny assistenttræner på plads 
hos damerne

– 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

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

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

Chokoladekage med saltkaramel, orangefromage og  
vanillie marinerede appelsiner.

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

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

1. & 2. JULEdag - i huset

Nytår - ud af huset

STORT TRADITIONELT JULEBORD

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

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

kr. 198,- 

Chr VI Overdrevskro   Roskildevej 513, 4100 Ringsted,

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

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

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

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

Chr VI Overdrevskro



➢ MR SCANNING

➢ RØNTGEN OG ULTRALYD

➢ FYSIOTERAPI

➢ TRÆNINGSCENTER OG PILATES

➢ KIROPRAKTIK

➢ HOVEDPINE

➢ HELBREDSUNDERSØGELSER

➢ DEXA SCANNING / KNOGLESKØRHED

➢ ASTMA, ALLERGI OG LUNGEMEDICIN

➢ EPILEPSI, SCLEROSE OG DEMENS

➢ STOFSKIFTESYGDOMME

Selandia Park 4    4100 Ringsted    selandiaklinikken.dk    70702218

Kontakt os for at høre om dine muligheder
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HÅNDVÆRKERBUTIK 
& TRÆLAST
ÅBNINGSTIDER:
MAN-TORS: 6:00-17:00
FREDAG: 6:00-16:00
LØRDAG: LUKKET

TILBYDER:

MØDEFACILITETER
FEST

MAD UD AF HUSET
RING OG FÅ EN SNAK

CAFE FORNIS
TVÆRALLE 8

4100 RINGSTED

TLF. 57 61 46 42
MOBIL: 29 80 04 35

EMAIL: info@fornis.dk

MØD OS PÅ  
www.fornis.dk

Halvdelen af de penge jeg bruger 
på markedsføring er spildte.  
Problemet er at jeg ikke ved  
hvilken halvdel det er.
- John Wanamaker, 1874

- vi får din markedsføring til at give mening

”

”

www.sensemarketing.dk



V/Mogens Rasmussen

RINGSTED

Enemærke &
Petersen a/s

1. division herrer
Stillingen

- en go’ bilforbindelse!

FREJASVEJ 18     ·     DK-4100 RINGSTED
TELEFON: 57 61 44 88  ·  FAX: 57 61 77 88

www.jmas.dk

Jørgen Mølgaard A•S

Tinvej 12 - 4100 Ringsted - Tlf. 57 61 34 24

egon’s

www.henryhansen.dk

SKRIFTTYPE: FLORA-BOLD

ford.dk

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

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

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

DET FAGLIGE HUS

Håndværker- &
Industriforeningen

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

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

Nørregade 6 b
Postboks 50

4100 Ringsted
Telefon 5761 4540

Statsautoriseret 
revisionsinteressentskab

www.bulow.dk 

Tal med ekspertise...

Videncenter 
for revision
og rådgivning

Nørregade 6 b
Postboks 50

4100 Ringsted
Telefon 5761 4540

Statsautoriseret 
revisionsinteressentskab

www.bulow.dk 

Tal med ekspertise...

Videncenter 
for revision
og rådgivning

EDC Ringsted  
Nørretorv 2  
4100  Ringsted 
Telefon: 57671999 
Telefax: 57672002 
e-mail: 410@edc.dk 

TMS Ringsted Randers HH

KL. 16.00: 1. DIVISION HERRER

TMS Ringsted - Randers HH
Kampens dommere:

Henrik G. Nielsen og Jeppe Theis Vestergaard

Følg TMS på klubbens hjemmeside

www.tms-ringsted.dk

Sidste hjemmekamp i denne sæson
Oprykningen blev sikkert den 23. marts 
med en kæmpe sejr over TSØ, og i den 
forbindelse vil jeg på holdets og ledernes 
vegne sige KÆMPE TAK for den gode op-
bakning vi havde til kampen mod Team 
Sydhavsøerne.

Dagens kamp mod Randers HH bliver vo-
res sidste i 1. division i denne sæson, 
men en kamp med stor betydning for, hvil-

ken plads Randers HH skal blive, inden de 
skal ud og spille om oprykning til ligaen. Vi 
vil gøre alt hvad vi kan for at holde vores 
statistik på hjemmebane, hvor vi ikke har 
tabt nogen kampe i denne sæson. Vi har 
de sidste 10 dage trænet super godt, og 
vi vil idag kun være uden Oliver og Mon-
berg, der desværre stadig har lidt skader 
efter en hård sæson.

Vores kamp i Randers blev en meget tak-
tisk kamp, men håber vi i dag kan spille 
mere frit og levere jer en god oplevelse i 
året sidste kamp på hjemmebanen. 

God  kamp til alle  
Per & Christian

KAMPSPONSOR

  2  Andreas Svoldgaard
  3  Alexander Morsten
  7  Joachim Enggaard
  8  Christian Wrang
  9  Daniel Minke
10  Henrik Hansen
11  Christian Olesen
13  Rasmus Mølgaard
15  Andreas Sommer
16  Frederik Torp
17  Johann Gunnlaugsson
19  Michael Ingemann
20  Christoffer Bonde
22  Mathias Broløs
23  Jorn Smits
24  Frederik Skoda
25  Kasper Gudnitz
33  Anór Steffanson

LØRDAG DEN 14. APRIL 2018

TM Jessen
- Din lokale tømrermester

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

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

Hold K V U T Score P

1 TMS Ringsted 25 19 3 3 760 - 662 41

2 Randers HH 25 17 3 5 681 - 579 37

3 Lemvig-Thyborøn H 24 15 5 5 689 - 654 35

4 Odder Håndbold 25 13 4 8 668 - 672 30

5 Skive fH 25 14 2 9 700 - 664 30

6 Fredericia HK 25 14 2 9 691 - 638 30

7 Team Sydhavsøerne 25 14 1 10 687 - 643 29

8 Ajax København 25 10 6 9 631 - 645 26

9 Otterup HK 25 12 1 12 665 - 657 25

10 HEI, Skæring 25 10 0 15 640 - 674 20

11 HØJ 25 7 2 16 628 - 675 16

12 Frederikshavn FI 25 7 1 17 647 - 685 15

13 Stoholm Håndbold 25 5 2 18 600 - 690 12

14 FIF 25 1 2 22 575 - 724 4

VIBEVEJ 20 - RINGSTED - TLF. 57 66 25 00

VVS INSTALLATIONER    SMEDEARBEJDE
OLIEFYR- OG NATURGASSERVICE

�
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Alt i tømrer-snedker 
arbejde

Haslevvej 24d · 4100 Ringsted
Tlf. 20 97 62 84 / 57 61 22 73

F O TOGRA F

PORTRÆTFOTOGRAF  ·  REKLAMEFOTOGRAF

WWW.EVANFOTO.DK

BOX 2 ·  4200 SLAGELSE

MOBIL  21 68 58 54 ·  STUDIE  58 52 51 85

F O TOGRA F

PORTRÆTFOTOGRAF  ·  REKLAMEFOTOGRAF

WWW.EVANFOTO.DK

BOX 2 ·  4200 SLAGELSE

MOBIL  21 68 58 54 ·  STUDIE  58 52 51 85

Jættevej 10 - 4100 Ringsted - Telefon 57 61 08 64

Alt i Autolakering og Sandblæsning

 
 

REVIS   RTEAMET.DK 
EjEnDoMS-

ADMInISTRATIon 
& REgnSKAb 
30 64 79 13 

CentrumKlinikken ApS
Tinggade 1
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 00 86
www.centrumklinikken.dk

Tandlæge i øjenhøjde

&
GaverBy

en’s Specialiteter

Tinggade 12 - Ringsted - Tlf. 5331 4905 V/MALENE & LONE

BUTIKKEN MED DE MANGE 
SPÆNDENDE SPECIALITETER 
Kig ind og bliv inspireret 
• Gavekurve
• Chokolade
• Vin-Rom- Gin
• Special øl

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

Ringsted helsekost
Sct. Hansgade 4 · 4100 Ringsted

VI KOMMER OVER
HELE SJÆLLAND

VI TA’R MÅL - VI MONTERER

SCHEIBEL TÆPPER
HASLEVVEJ 24 D . RINGSTED

TLF: 57 61 00 73 . WWW.GULV-BYG.DK

Masser af
fede hold
og træning

alle årets dage
05-23

powered by

Kom og prøv
vores nye 

med funktionel
træning for alle

niveauer! 

Fit&Sund Ringsted
Klosterparks Allé 10 (Ringstedet)
4100 Ringsted
ringsted@fitogsund.dk
56 76 73 66

Vælg opstart med
fitnessinstruktør

fysioterapeut
eller personlig træner
når du starter din træning

hos Fit&Sund! Medbring
annoncen og
spar 299,- på

din intropakke!
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TMS Ringsted

LØRDAG DEN 14. APRIL 2018

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

TMS Ringsted - Gudme HK
Kampens dommere:

Kasper Skov Hansen og Jonas Km Willadsen

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

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

  1  Johanne Toft
  2  Siw Aabech
  3   Sarah Vest Kirkeløkke
  4   Cecilie Nordstrøm
  5   Cirkeline Hovgaard
  6   Sofie Lundsgaard
  7  Laila Schmidt
  8  Laura Lind
  9   Nikoline Nielsen
10   Klara Grosen Larsen
11   Pernille Bandenborg
12   Sophie Amalie Moth
13  Sofie Bardrum
14   Johanne Lotzkat Matzen
15   Emilie Levinsen
16   Pernille Andersen
17  Helena Elver

 Trænere: Thomas Brandt Nygaard 
  Michael Madsen

Gudme HK

Velkommen til sæsonens sidste kamp!
Sæsonen går på hæld, og vi tager i sæ-
sonens sidste kamp i mod Gudme HK, 
som har alt at spille for i dagens opgør. 
Vinder holder kan de måske, afhængigt 
af andre resultater i rækken, sikre sig en 
ny sæson i 1. division. Taber holdet, skal 
de ud i kval-kampe for at klare den. Vi ved 
inden dagens kamp, at vi bliver nummer 
8, èn placering under vores målsætning. 
Men vi kan stadig kigge tilbage på en sæ-
son, som er yderst godkendt. 
Vi har været ramt af rigtig mange ska-
der. 

Lea Laursen nåede aldrig igang efter sin 
skulderskade, Liza Olsen har været ude i 
flere omgange og er derfor aldrig blevet 
en faktor, Amanda Dahl har spillet halvde-
len af sæsonen med en skulderskade og 
misset den anden halvdel pga. operation. 
Udover dette har næsten alle spillere væ-
ret ude på et tidspunkt. Det er selvfølge-
lig en præmis i elitesport, men vi har væ-
ret hårdt ramt i år, og alligevel aldrig væ-
ret i nærheden af nedrykning og har hele 
tiden kunnet kigge opad. 
Samtidig er vi indtil videre nået så langt i 

pokalen at vi er tilbage med de allerbed-
ste og møder torsdag den 12/4, det 
bedste hold i Danmark netop nu, nemlig 
Odense Håndbold. 
Jeg vil gerne sige tak for opbakningen i 
den sæson som er spillet, en sæson hvor 
tilskuerantallet på hjemmebane har været 
stødt stigende. 
Vi glæder os allerede til den næste sæ-
son, hvor vi har planer om at spille med i 
den sjovere ende af tabellen og endnu en-
gang ligge et lag på både spil og pointhøst. 
Det sidste jeg vil, er at sende en kæmpe 
tak til Tomas Laursen, som torsdag mod 
Odense var på bænken for sidste gang. 

Tomas har om nogen været manden bag 
at få løftet damehåndbolden i TMS Ring-
sted op på det niveau det er på nu. Samti-
dig har Tomas været toptændt til sidste 
sekund, selvom han vidste at det lakkede 
mod enden og han skal videre til nye opga-
ver i Næstved/Herlufholm. 
Tak til Tomas for et fantastisk samarbejde! 
Tomas har fået dagens kamp fri, da sønnike 
træder ind i de voksnes rækker samme dag. 
Tak for en god sæson, vi vender endnu 
stærkere tilbage!

Dennis Jensen 
Cheftræner

STILLING 1. DIVISION DAMER

STILLING 3. DIVISION DAMER

Hold K V U T Score P
1 EH Aalborg 25 23 0 2 708 - 559 46

2 Skanderborg Håndbold 25 21 0 4 661 - 521 42

3 SønderjyskE 25 18 1 6 672 - 585 37

4 Horsens Håndbold Elite 25 17 1 7 600 - 520 35

5 Hadsten Håndbold 25 15 2 8 623 - 591 32

6 Roskilde Håndbold 25 14 0 11 651 - 598 28

7 Fredericia HK 24 13 1 10 611 - 576 27

8 TMS, Ringsted 25 11 2 12 619 - 598 24

9 Vendsyssel Håndbold 25 9 2 14 590 - 644 20

10 Bjerringbro FH 25 9 2 14 602 - 630 20

11 Gudme HK 25 9 1 15 555 - 608 19

12 AGF 24 4 1 19 523 - 683 9

13 Lyngby HK 25 2 4 19 528 - 628 8
14 Rødovre HK 25 0 1 24 504 - 706 1

Hold K V U T Score P
1 TMS, Ringsted 2 22 19 0 3 557 - 425 38

2 Brøndby HK 22 18 0 4 555 - 440 36

3 HØJ 22 18 0 4 565 - 447 36

4 Holbæk HK 22 15 1 6 526 - 451 31

5 TPI-Odense 2 22 15 0 7 511 - 452 30

6 Næstved/Herlufsholm 22 13 0 9 537 - 512 26

7 AG Håndbold 22 8 0 14 531 - 535 16

8 Hvidovre IF 22 7 1 14 483 - 511 15

9 Dalby G&IF 22 7 0 15 452 - 519 14

10 HVI Himmelev 22 4 3 15 475 - 553 11

11 Nykøbing F. Håndboldklub 2 22 3 2 17 436 - 582 8

12 Løve-Høng Håndbold 22 1 1 20 390 - 591 3

Kamilla Davidsen har forlænget sin 
aftale med TMS Ringsted, hvilket er 
godt nyt for truppen. Udover at 
være en profil i 1. division er Kamil-
la Davidsen anfører, og en der går 
forrest i alle henseender. Kamilla er 
garant for træningsraseri, hvor hun 
går forrest i at opildne sine hold-
kammerater, dér hvor det er nød-
vendigt. Samtidig er Kamilla også 
den første til at trøste og hjælpe 
holdkammerater, som har det 
svært og hårdt, en kvalitet, som 
man ikke skal undervurdere, selv-
om det er elitesport.

Med forlængelse af ”K” har vi mål-
mandsduoen på plads til kommen-
de sæson, hvor hun skal vogte må-
let sammen med Julie Skipper. Med 
det par mellem stængerne mener 
vi, at vi har et af de bedste par i 1. 
division. Samtidig er det to keepe-
re, der supplerer hinanden rigtig 
godt!

Vi glæder os over, at vi har nået et 
punkt, hvor vi kan fastholde vores 
bedste spillere, og derfor kan hæve 
niveauet og begynde at kigge opad i 
tabellen.

Kamilla har underskrevet en 1-årig 
forlængelse til sommeren 2019. Vi 
har snart alle brikkerne på plads og 
forventer at kunne melde endelig 
trup ud inden længe.

Anføreren fortsætter 
for damerne



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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E-sport er som de fleste ved i eksplo-
siv vækst. En del organisationer og 
virksomheder tøver stadig med at 
comitte sig fuldt ud i denne kategori, 
og mange afventer fortsat med at 
tage en beslutning og se tiden an. Hos 
TMS Ringsted prøver vi konstant at 
være innovative, inden det er for sent.

Det er dermed med største fornøjel-
se at kunne meddele, at TMS Ring-
sted har en gået en aftale med Claus 
Agergaard om at få inkorporeret 
E-Sport i regi af TMS Ringsted. Claus 
bliver tilknyttet som manager, spon-
sor- og pressechef for TMS Ringsted 
E-sport og vil få en plads i klubbens 
eliteudvalg. De seneste to år har 
Claus meget intenst studeret og lært 
at forstå gamingkulturen på et ni-
veau, som ikke mange, udenfor den 
verden, har kunnet gøre.

Tiltrækning af nye ledere og hjæl-
pere i og omkring TMS Ringsted

Formand for TMS Ringsted Henrik 
Dudek ser det som en spændende, 
men også naturlig, udvikling af hånd-

boldklubben.

– Det her er en mulighed for at for-
stærke en i forvejen sund forenings-
kultur i klubben på en anden måde 
end hidtil, da gaming er med til at for-
binde folk på kryds og tværs af køn og 
alder, fortæller Henrik Dudek.

En af klubbens håndboldprofiler Mads 
Dudek bruger selv noget tid foran 
PC’en derhjemme og glæder sig over 
klubbens nye tiltag:

– Jeg synes, det er vanvittigt spæn-
dende, at min håndboldklub kaster sig 
ud i denne nye satsning, som viser, at 
vi vil være med til at sætte nye tiltag i 
gang til gavn for den samlede forret-
ning, og jeg glæder mig til at bidrage, 
hvor jeg kan.

Claus Agergaard fortæller om den 
nye satsning.

– Jeg ser frem til i fællesskab med 
TMS Ringsted at få E-Sport integre-
ret som en fast del af håndboldklub-
ben. Det er fantastisk, at en klub som 
TMS Ringsted, der i forvejen er vant 

til at drive elitesport på dame- og her-
residen, har valgt at påbegynde en ny 
rejse og taget initiativ til at gå aktivt 
ind i E-sport. Dermed bliver klubben 
den første professionelle håndbold-
klub i Danmark, der vælger at hoppe 
med på bølgen omkring E-sport, hvor 
mange danske og internationale fod-
boldklubber allerede har egne E-sport 
hold. TMS Ringsted er en klub med 
ambitioner og målsætninger de vil 
indfri, overfor alle medlemmer og 
samarbejdspartnere, hvilket de viste 
for nyligt med at sikre den direkte op-
rykning i herrernes håndbold liga.

Ikke nok med, at E-sporten bliver en 
del af elitehåndbolden, så har klubben 
besluttet, at spillerne kommer til at 
repræsentere E-sport holdet i de 
samme trøjer som håndboldholdene, 
og endvidere bliver E-Sport logoet me-
get lig klubbens eksisterende logo, så 
der er fælles synergier over hele lin-
jen.

Vi har i første omgang valgt at starte 
i genren Battle Royale. Et spil hvor 
100 deltagere i samme spil skal 
kæmpe om at være ”last man stan-
ding”. Det kommer til at ske i spillet 
Player Unknown’s Bat t leground 
(PUBG), hvor man deltager som hold 
á 4 personer. Holdet er allerede sat, 
og der er tegnet kontrakt med spiller-
ne, der officielt bliver præsenteret til 
første hjemmekamp i den nye hånd-
boldsæson.

Holdet er som følger:

· Mathias ”Knox” Pedersen, 22 årig 
økonomistuderende

Rolle: Medspillende træner og anfø-
rer på holdet

· Joakim ”OakJim” Wriedt, 31 årig 
softwareprogrammør

Rolle: Viceanfører på holdet

· Christoffer ”Monx” Andersen, 23 
årig datamatikerstuderende

Rolle: Spiller

· Mads ”Madskat” Egelund, 27 årig 
fuldtidsstreamer på www.twitch.tv/
madskatdk

Rolle: Spiller

– Holdet er sammensat ud fra forskel-
lige kriterier og styrker, der gør, at de 
er bedst muligt rustet i de fleste situ-
ationer når de spiller kamp. De har 
allerede trænet sammen den seneste 
måneds tid og vil officielt deltage i tur-
neringer fra august i år. Man vil bl.a. 
have mulighed for at møde spillerne til 
NPF18, der er Danmarks største 
LAN event, fortæller Claus Ager-
gaard, og fortsætter.

– Grunden til at valget faldt på PUBG 
og ikke Counter-Strike er, at vi vil have 
mulighed for at gøre os gældende i 
topplaceringerne allerede fra start i 
nogle af de danske turneringer og 
events, og det må vi i høj grad sige, vi 
har muligheden for med det hold, der 
nu er sat. PUBG-holdet er blot den 
første brik i fundamentet, for at op-
bygge et solidt E-Sports fundament 
hos TMS Ringsted, som gerne skulle 
blive til gavn og glæde for hele Ring-
sted by og Ringsted Kommune.

TMS Ringsted har tegnet en 2-årig 
aftale med Andreas Magaard, 19-
årig stregspiller fra GOG. Andreas 
har spillet i GOG i hele sin karriere og 
spillede ligeledes på det danske U19 
landshold, der vandt bronze i sommer 
ved VM i Georgien. 

Andreas har den rigtige støbning som 
midterforsvarer med sine 194 cm og 
plus 100 kg, og i TMS skal han til at 
starte med være supplement til Ben-
jamin Pedersen og Sebastian Thor i 
midterforsvaret og på stregen i den 
modsatte ende. En sjov historie er, at 
Benjamin og Sebastian ligeledes har 
fået deres håndboldopdragelse i GOG, 
så det er tre spillere, som kender hin-
anden og konceptet.

– Vi har haft Andreas til prøvetræning 
og kender ham selvfølgelig fra vores 
overvågning af nye potentielle spillere. 

Han har de rigtige kompetencer til at 
udvikle som et godt supplement i vo-
res Liga trup. Pt. har han kvaliteterne 
til forsvaret og skal have sit stregspil 
udviklet yderligere, fortæller cheftræ-
ner Christian Dalmose.

 

Hovedpersonen selv glæder 
sig til at prøve kræfter med 
håndboldligaen
– Jeg har haft planer om at flytte til 
Sjælland, og derfor passer TMS Ring-
sted perfekt for mig. Jeg har trænet 
med Ligaholdet i GOG og spillet på vo-
res 2. hold i den forgangne sæson, 
så jeg føler mig klar til at springe ud 
som Ligaspiller for TMS Ringsted. 
Derudover har jeg kun hørt godt om 
TMS Ringsted, hvor der er styr på tin-
gene og hører kun godt om trænings-

miljøet. Så jeg glæder mig til den nye 
sæson, fortæller Andreas Magaard.

TMS Ringsted går ind i E-sport

Ungdomslandsholdsspiller  
til 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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Det er forsvindende lidt Tobias har datet så-
dan rigtig aktivt i sit liv. Men i løbet af det 
sidste år har han for alvor kastet sig ud i alt 
fra dating-apps og uopfordret social me-
dia-making, til at invitere kvinder ud, han mø-
der på gaden. Det er der kommet en perle-
række af mislykkede scoringsforsøg ud af. 

Nederlag er altid pragtfuldt stand-up materi-
ale, så glæd dig til et decideret pragtfuldt 
show!

Tobias: ”Det er helt sikkert et show, du kan 
relatere til, hvis du har prøvet at være sing-
le. Eller været i et parforhold. Eller trådt i en 
hundelort.”

Buffet og KONCERTweekend kan tilkøbes bil-
letten.

Buffetten åbner kl. 17:00. Pris DKK 225,- 
pr. person. 

 
Køb billetter via:  
www.ringstedkongrescenter.dk

Alle børn mellem 3-12 år får en kæmpe 
fest, når Ringsted for anden gang inviterer 
til børnefestival  lørdag den 9. juni 2018.  1 
2017 deltog godt 10000 børn og forældre 
i festen. Det hele kommer til at foregå  om-
kring Ringsted Sport Center.

Der bliver koncerter med gang i, teaterfore-
stillinger, opvisninger og masser af aktivite-
ter, du kan være med til eller blot kigge på.

Ringsted Børnefestival er henvendt til alle 
børn i alderen 3-12 år – fra Ringsted og hele 
Sjælland - og de må hjertens gerne tage de-
res forældre og søskende med.

Der er gratis adgang til festivalpladsen og til 
at prøve langt de fleste af aktiviteterne på 
det store festivalområde.  Mad og drikkeva-
rer kan købes til meget favorable priser.

Oplev i Hal A, DET BEDSTE FRA MGP, Ulla 
Abdullas Cocobongoband & Christian Fra 
Ramasjang Mysteriet

Billetpris: 25 kr. ekskl. gebyr.

Køb billetter via:  
www.ringstedboernefestival.dk

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

ristorante@italy-italy.dk

Torvet 1 c
4100 Ringsted

Tlf.
57 61 53 53

Fredag 25. maj. 2018, kl. 19:00 

Tobias Dybvad Fasser 
Partner - ekstra show

Lørdag, 9. juni, kl. 10.00 – 17.00

Ringsted Børnefestival 
2018

KEBAB HUSET
Nørregade 22
4100 Ringsted 

Kebabhuset støtter TMS Ringsted

Fru Kofod
SMØRREBRØD

MAD UD AF HUSET
SANDWICH

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

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

Bestilles senest mandag kl. 21:00. 

Menuen kan benyttes tirsdag. 20 stk. 200,-

Bemærk:

• Pop-up menuen skifter hver uge

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

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

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

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

200,-
20 STK.
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(KL.17:00 - 21:00)
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Menuen kan ikke kombineres med andre rabat kuponer eller tilbud.
www.oishii.dk

200,-
20 STK.

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

Tinggade 1, 4100 Ringsted +45 5761 6666
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Menuen kan ikke kombineres med andre rabat kuponer eller tilbud.
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BLIV MEDLEM  
AFHÅNDBOLD- 
VENNERNE
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 bestyrelsesmedlem-
merne tegne målatktier, og derigennem  
støtter du ungdomsafdelingen.
Ved tegning af målaktier deltager du i  
lodtrækningen om et rejsegavekort og om 
20 gavekort til Ringsted Handelsstandsfor-
enings forretninger.

Kontaktperson: 
Steen Pedersen, Østre Parkvej 88, 
4100 Ringsted, telefon 57 61 32 95
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Ringsted rykker dine boligdrømme nærmere
For en ejerbolig på 241 m2 koster i gennemsnit
det samme som en bolig på 80 kvm i København.

Ringsted rykker nærmere på hovedstaden
Ikke fysisk. Men fra slutningen af 2018 kan du
med den nye Ringstedbane nå til København
på bare 32 minutter.

Ringsted rykker ind i fremtiden
Vi forbereder os i hvert fald på den. Lige nu
investerer kommunen 40 mio. kr. i skolerne, 
25 mio. kr. i daginstitutionerne, 40 mio. kr. 
i bymidten, 35 mio. kr. i sportscenter og 
35 mio. kr. til nyt sundhedscenter.

www.ringstedrykker.dk

NYD DANSK BLACK  
ANGUS OKSEKØD
HVER FREDAG. SPIS HVAD DU KAN 169,-

Nu kan du hos Scandic Ringsted nyde mørt og lækkert Black Angus oksekød fra 
dansk, fritgående kvæg inkl. salatbar, dagens kartoffel og saucer for kun 169 kr. 
pr. person. Børn under 13 år spiser til halv pris. 

Tag familien med og oplev vores restaurant.

Book bord på telefon 57 61 93 00.

Nørretorv 57 | 4100 Ringsted | scandichotels.dk/ringsted
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Thestrup

Tøjsponsor for
TMS Ringsteds herrer i

1. division

Vi har maskinerne 
 - du har hænderne

Maskiner til store og små projekter
Skal der anlægges en have, ryddes sne eller bygges et  
højhus, så har vi maskinerne og materiellet.
LOXAM RENTAL har alt i anlægs- og byggemaskiner,  
liftmateriel og mandskabsskure.
Lad os bidrage til, at dit projekt bliver en succes med  
vores topmoderne og brede kvalitets sortiment.

Den gode dialog
Kom forbi til en snak i en af vores 18 afdelinger eller ring til 
os og få et tilbud på din lejeløsning. 

Aalborg         Hillerød  Odense       Viborg 

Bårse         Holbæk     Roskilde       Århus 

Frederikssund        Kalundborg     Sakskøbing

Greve         Karlslunde  Slagelse 

Herning         Lynge  Sønderborg

Loxam A/S  •  Tlf. 70 15 44 00  •  www.loxam.dk
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