
RINGKØBING IF
VESTJYSK FÆLLESSKAB IGENNEM 121 ÅR
• Samarbejde skal løfte pige- og 
 kvindefodbolden yderligere

• Først Atlanterhavet, 
 så Stillehavet og nu Vesterhavet

• Det begyndte med noget så
 eksotisk som stempelkaffe

• Tirsdagsholdet er 
 klubbens
 mest rutinerede 
 mandskab
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Må man gerne prale af at være formand 
for en idrætsforening med anselige 121 
år på bagen? Og er der virkelig grund til 
det? 

Ja og ja, hvis man spørger mig. 
Der er bestemt grund til at prale. Ikke 
støjende og hoverende, men med en 
ægte, stilfærdig stolthed i det blå/hvide 
hjerte. Men historien i sig selv gør det 
ikke. 

Det handler måske i endnu højere grad 
om nutid og fremtid. Så hvad er det, 
der i dag gør en ”halvgammel” forening 
interessant og relevant for foreningens 
medlemmer og lokalområdet? Hvilke 
krav, forventninger, håb og drømme 
lever og udvikles i foreningen i dag? Det 
vil vi forsøge at give nogle bud på i dette 
magasin.

Med dette jubilæumsmagasin, lidt 
Corona-forsinket, slår vi dørene op og 
inviterer dig inden for i vores idræts-
forening, som nu fejrer sit 121-års 
jubilæum. 

Vi er naturligvis stolte over vores histo-
rie og de mange flotte resultater, som 
vi over årene har opnået, men hvad der 
måske er mere interessant for vores 
medlemmer og samarbejdspartnere i 
dag, er klubbens vilje til at søge nye mål. 
Hvad er det, vi sigter efter her og nu, og 
hvad er målet i fremtiden? Mere om det 
inde i magasinet.

Vi vil også i magasinet fortælle, hvad der 
holder vores gamle men aktive idræts-
forening kørende. Hvad der skal til for 

at drive en nutidig og attraktiv idræts-
forening. Meget af det sker ofte bag 
kulisserne, og ofte uden den store bevå-
genhed, men som ikke desto mindre er 
afgørende for klubbens løbende drift og 
udvikling. Uden disse mange frivillige, 
ingen indbydende og velplejet klub.

 
Høje ambitioner på vegne af alle vores 
medlemmer, og for alle hold fra de helt 
små til veteranerne, kræver opbakning 
og et tæt samarbejde med mange part-
nere. 
Det lokale erhvervsliv, der med sponso-
rater støtter op om klubbens mål og am-
bitioner. Ringkøbing-Skjern Kommune, 
der ser et aktivt og levende foreningsliv 
som vigtig i forhold til sundhed og bo-
sætning. Hvorfor og hvordan de bakker 
op om vores forening, fortæller vi mere 
om inde i magasinet. 

Når Kasper og Anna møder kammera-
terne på boldbanerne i dag, møder de 
ind til en fodboldtime, hvor fodbolden 
er det naturlige omdrejningspunkt, og 
hvor de i mødet med andre unge, i mø-
det med fodboldens regler og struktur, 
det tekniske og taktiske, lærer meget 
om fodboldspillet. Det er dog meget 
mere end bare fodbold. 

Det handler om relationer, samarbejde 
og identitetsskabelse. Vi skal som an-
svarlig og vedkommende forening tage 
det dannelsesaspekt på os. Hvad det 
betyder for familier med børn og unge i 
klubben, fortæller vi også lidt mere om 
inde i magasinet.

Som sagt, er vi ”alive and kicking” trods 
121 år. Vi ser frem, og vil aldrig stille 
os tilfredse med stilstand. Vi udvikler 
vores forening, så vores medlemmer og 
samarbejdspartnere nu og i fremtiden 
kan spejle sig i klubbens ambitioner. 
Så mon ikke vi bare skal gå efter 121 år 
mere?

Peder Sørensen, 
formand for Ringkøbing IF

Ægte men 
stilfærdig stolthed
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Ringkjøbing Landbobank
ønsker RIF et stort tillykke! 
Ringkjøbing Landbobank har gennem rigtig mange år været en trofast  
hovedsponsor for Ringkøbing IF og ønsker klubben tillykke med jubilæet.

Vi kender værdien af at have det rigtige hold med kompetente,  
handlekraftige og ordentlige medspillere på holdet.

Kontakt os, hvis du vil have en uforpligtende  
snak om din økonomi.

Ringkøbing

Tlf. 9732 1166
landbobanken.dk

Privatkundeafdelingen i Ringkøbing:

Betina 
Mathiasen
Direkte 7624 9217

Bente
Rindom
Direkte 7624 9397

Anders Vester-
gaard Larsen
Direkte 7624 9215

Anne Overgaard 
Thygesen
Direkte 7624 9414

Anna-Marie
Jørgensen
Direkte 7624 9467

Allan Christian
Pedersen
Direkte 7624 9458

Anders Møller
Schmidt
Direkte 7624 9389

Mathias V. 
Klausen
Direkte 7624 9497

Mads Søe
Hansen
Direkte 7624 9227

Malene
Vinkel
Direkte 7624 9320

Marianne
Thomsen
Direkte 7624 9262

Jette Kjærsgaard 
Mikkelsen
Direkte 7624 9462

Jeppe Dahl
Overgaard
Direkte 7624 9468

Lars 
Knudsen
Direkte 7624 9312

Jeanett Høyer
Justesen
Direkte 7624 9387

Filip
Mortensen
Direkte 7624 9206

Helle Andbæk
Kaasgaard
Direkte 7624 9484

Frederik
Thorup
Direkte 7624 9563

Dina
Højbjerg
Direkte 7624 9266

Christina Graven 
Nielsen
Direkte 7624 9411

Henning 
Kærgaard
Direkte 7624 9225

Mathilde
Nørtoft
Direkte 7624 9465

Michael Kirk
Larsen
Direkte 7624 9415

Sabine
Stengaard
Direkte 7624 9469

Steen Kirk
Jensen
Direkte 7624 9463

Tanja Sig
Bernhard
Direkte 7624 9469

Susanne 
Fjederholt
Direkte 7624 9226

Tove
Biltoft
Direkte 7624 9228
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Hvis der er to, som holder sammen, er det 
hovedsponsor Ringkjøbing Landbobank 
og Ringkøbing IF – et tæt og stærkt for-
hold skabt over flere årtier

Da Klaus Gamst for 21 år siden trådte 
ind i Ringkjøbing Landbobank for første 
gang, modtog han selvfølgelig en spille-
trøje fra Ringkøbing IF.
Markedschefen husker det tydeligt, og 
trøjen var blandt meget andet et symbol 
på det tætte forhold mellem banken og 
områdets førende fodboldklub, men 
samtidig viste trøjen også, at relationen 
rækker langt ud over et hovedsponso-
rat.

I dag har hele 21 ansatte hos Ringkjø-
bing Landbobank RIF-rødder, enten 
fordi de tidligere har spillet i klubben, 
eller fordi de stadig er aktive, men som 
Klaus Gamst understreger, kommer fod-
boldkarrieren i anden række, når nye 
medarbejdere ansættes.

- Vi kigger først og fremmest på kvali-
teter og kompetencer såvel fagligt som 
menneskeligt, og så skeler vi lidt til, 
hvad vedkommende for eksempel bru-
ger sin fritid på, siger Klaus Gamst.
Én af dem, som lige nu gør sig i både 
Ringkjøbing Landbobank og Ringkøbing 
IF, er den stærke midterforsvarer 

Anders Vestergaard Larsen, og han er et 
fint bevis på, hvad samarbejdet rummer.

- Vi er i mange år lykkes med at have 
medarbejdere, som spiller fodbold på 
et højt niveau, og Anders er ansat, fordi 
han er dygtig. Der er dage, hvor han går 
tidligere end andre, men til gengæld 
møder han så tidligere end sine kolle-
gaer på andre dage, siger Klaus Gamst, 
som bakkes op af Henrik Olesen, der, 
udover jobbet som markedskonsulent i 
banken, er frivillig og flittig fotograf for 
Ringkøbing IF.

- Det er helt fair, at Anders bruger lidt af 
sin arbejdstid på at passe sin fodbold-
karriere, for han yder, det han skal – til 
tider bare på andre tidspunkter end os 
andre.

Anders Vestergaard Larsen har trods 
sine 28 år hele 15 års erfaring i Ringkjø-
bing Landbobank, da han indledte som 
piccolo i en alder af 13 år, og han befin-
der sig fint på en arbejdsplads, som sæt-
ter pris på, at medarbejderne er aktive i 
det lokale foreningsliv.

- Det handler om, at man giver mere, 
end man tager, og hvis man gør det, 
er det problemfrit at klare begge dele, 
siger Anders Vestergaard Larsen, som 

nyder at være en del af et miljø, hvor 
fodbold og sport generelt fylder meget.

- Det er selvfølgelig ikke så sjovt at svare 
på de mange spørgsmål, når vi har tabt, 
men til gengæld er det virkelig fedt, 
når vi vinder, og så mange interesserer 
sig for det, siger Anders Vestergaard 
Larsen, som understreger, at han gerne 
påtager sig rollen som ambassadør for 
banken – også når han trækker RIF-trø-
jen over hovedet.

Ifølge Klaus Gamst har ambitiøse fod-
boldspillere og andre sportsfolk mange 
egenskaber, som kan bruges på civile 
arbejdspladser – for eksempel viljestyr-
ke og vinderinstinkt – og det rimer fint 
på det, banken arbejder med hver dag.

- Vi vil gerne lykkes med at præstere på 
et højt niveau i forhold til god rådgiv-
ning for vores kunder, så på den måde 
stemmer tingene, siger markedschefen, 
som kalder samarbejdet med Ringkø-
bing IF for godt og dynamisk.

Det understreges yderligere af, at 
banken i dag rummer seks nuværen-
de RIF-spillere, mens seks tidligere 
RIF-spillere i dag varetager stillinger på 
chefniveau hos Ringkjøbing Landbo- 
bank.

Venner for livet på Vestkysten
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G. Bech-Hansen A/S
Peugeot - Citroën Ringkøbing
Enghavevej 21 - Ringkøbing

97321200 - wwww.bech-hansen.dk

Stolt sponsor af 
Ringkøbing IF
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En nummeret RIF-nål er det smukke og 
synlige bevis, men Ringkøbing IF’s nye 
støtteklub, RIF’s Hjerteklub, rummer så 
meget mere og andet

Livslange venskaber. Muntre minder. Sej-
re og nederlag. Menneskelig udvikling. 
Fællesskab. Kærlighed. Ordentlighed. 
Rummelighed.

En idrætsforening byder på så meget, og 
med sine mere end 120 år står Ringkø-
bing IF i dag med en unik historie, som 
involverer tusindvis af mennesker.
Måske har du været spiller, træner, leder, 
frivillig, sponsor, nabo eller tilskuer?
Det kan også være, du bare elsker klub-
ben for mange, gode oplevelser igennem 
tiden.

Uanset hvor du bor i dag, uanset hvor 
gammel du er, og hvad du arbejder med, 
så lancerer Ringkøbing IF nu en støt-
teklub, RIF’s Hjerteklub, som gør det 
muligt for dig at genopfriske minderne, 

få en endnu tættere relation til klub-
ben, og én gang om året møde de gamle 
venner, så I sammen kan støve de gamle 
røverhistorier af. Mens I spiser god mad.
For et årligt kontingent på bare 250 
kroner får du en nummeret RIF-nål, en 
årlig medlemsfest med fællesspisning, 
løbende nyhedsbreve og tilbud omkring 
aktiviteterne i klubben, tæt tilknytning 
til klubben og gamle holdkammerater, 
et passivt medlemskab af RIF samt ikke 
mindst visheden om, at du støtter den 
klub, du elsker.

RIF’s Hjerteklub begyndte faktisk et helt 
andet sted, da formand Peder Sørensen 
indkøbte 100 nummererede RIF-nåle, 
som han ønskede at sælge med henblik 
på at generere penge til etableringen af 
en fodtennisbane.

En ædel tanke, som bestyrelsesmedlem 
Torben Dahl tog et skridt videre, da han 
lancerede tanken om at danne en støt-
teklub, der endte med at blive til RIF’s 

Hjerteklub – og projektets grafiske ud-
tryk har Henrik Olesen fra Ringkjøbing 
Landbobank stået for.

Hjerteklubben appellerer til herboende 
RIF’ere, eksil-ringkøbingensere samt alle 
andre med kærlighed til og for klubben.
- Vi nyder altid stor opbakning, når dan-
marksserieholdet spiller på udebane i 
Jylland og på Fyn, og det er en kæmpe 
fornøjelse at mærke den kærlighed og 
dedikation til vores klub, siger Peder 
Sørensen.

Højdepunktet for medlemmerne af RIF’s 
Hjerteklub bliver utvivlsomt det årlige 
møde den første lørdag i november, hvor 
snakken om de gode gamle dage får gode 
kår over fin mad og gode drikke.

Hvis du ønsker at være med, eller 
høre nærmere, så send en mail til 
hjerteklub@rif1900.dk – og vi glæder 
os til at skabe noget unikt i fællesskab 
med jer. 

Nu er det muligt 
at støtte hjerteklubben

Nu over 130 medlemmer
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Hos Partner Revision er din virksomhed altid i centrum. 
Derfor har vi valgt at være store regionalt – og små 
lokalt. På den måde kan vi bruge vores store netværk til 
erfaringsudveksling og se tingene i det brede perspektiv. 
Samtidig er vi altid tæt på dig og din forretning, så vi 
kan opfylde dine individuelle behov og forstå dine lokale 
udfordringer.

Store nok til at have
alle kompetencerne.
Små nok til at have
lokal forståelse.

Rådg ivende  Rev iso re r  -  med  d ig  i  cen t rum

Ringkøbing | ringkoebing@partner-revision.dk | 97 32 10 55 
Skjern | skjern@partner-revision.dk | 97 35 18 11
En del af RevisorGruppen Danmark.  
Mød alle dine lokale rådgivere på partner-revision.dk - og lær os bedre at kende.
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Flere frivillige står højt på ønskesedlen 
hos Gitte Saaby Madsen fra Ringkøbing 
IF, og hun glæder sig over, at Vestjylland 
satser på kvindelige fodboldspillere

Viljen er der
Det samme er visioner og ambitioner.
Hvis der er en, der har et stort hjerte for 
pige- og kvindefodbold i Vestjylland, er 
det Gitte Saaby Madsen, og det er årsa-
gen til, at hun hver eneste dag arbejder 
for at skabe de bedst mulige rammer for 
fodboldglade piger og kvinder i Ringkø-
bing IF.

- Vi vil og skal prioritere pige- og kvin-
defodbold, og det handler blandt andet 
om at skabe de samme muligheder, som 
drengene har, og derudover ønsker vi 
at fremelske en rød tråd mellem de helt 
små piger op til de voksne kvinder, siger 
Gitte Saaby Madsen.

Hun sidder i breddefodbold-udvalget 
hos RIF med ansvar for U9 til U18, 
og hun har stor tiltro til fremtiden på 
vegne af kvindelige fodboldspillere, 
hvilket blandt andet skyldes et stærkt 
samarbejde med Rindum SU, hvor det 
overordnede mål er, at så mange Ring-
købing-piger som muligt spiller fodbold.
- Generelt kniber det klubber af vores 
størrelse at have spillere nok på de 
forskellige årgange, for eksempel har vi 
med succes lagt U14, U15 og U16 sam-
men, og derudover har vi fine samarbej-

der med Rindum SU på andre årgange, 
fortæller Gitte Saaby Madsen.

Mange klubber står med de samme 
problemstillinger, og ifølge Gitte Saaby 
Madsen handler det dels om at fasthol-
de piger, som er glade for fodbold, men 
også øge muligheden for at tiltrække 
nye spillere.

- Heldigvis laver Dansk Boldspil-Union 
(DBU) mange gode tiltag på vegne af 
pigefodbolden, og derudover ønsker vi 
også, hvis det er muligt, at lave fremstød 
på skolerne. Endelig kan det være en 
mulighed, at det fine samarbejde med 
Rindum SU udvides til omegnsklubber, 
som ligeledes har udfordringer med 
små årgange på pigesiden, siger Gitte 
Saaby Madsen, som også gerne ser flere 
frivillige til glæde og gavn for pige- og 
kvindefodbold i Vestjylland.

- Ingen frivillige, intet foreningsliv, som 
hun konstaterer.

På kvindesiden ser RIF-mandskabet et 
hårdt forår i møde, hvor der i jyllands-
serien er udsigt til én oprykker, ét hold 
som bliver, og hele seks hold der ryger 
ud.

- Det bliver en barsk omgang på grund 
af omstruktureringer, men heldigvis har 
vi en god stamme på cirka 16 spillere, 
som er klar til opgaven, og tilmed har vi 

i Michael Lauridsen en særdeles kom-
petent træner for holdet, siger Claus 
Scotwin.

På den lange bane ønsker han på vegne 
af RIF at have et førstehold på så højt et 
niveau som muligt, men lige så fokuse-
ret er han på at etablere et andethold.
- Realistisk bør vi i Vestjylland have et 
hold i Kvindeserien/Jyllandsserien, men 
vi skal også have et alternativ til dem, 
som ikke har en elitær tilgang til fod-
bold. Lige nu samarbejder vi med Dej-
bjerglund Efterskole, og det er et godt 
samarbejde, som vi gerne ser udvidet 
med henblik på at skabe et solidt fun-
dament for kvindefodbold i Vestjylland, 
siger Claus Scotwin.

Et stærkt alternativ til Varde IF og Vild-
bjerg SF – sådan kunne fremtiden godt 
se ud for Ringkøbing ifølge Claus Scot-
win, og til det strategiske arbejde er der 
nedsat et Q-udvalg, som skal udvikle og 
implementere gode idéer løbende.
- Corona har stoppet både træning og 
udvalgsarbejdet, men i RIF er vi opsatte 
på, at vi skal skabe noget unikt for fod-
boldspillende piger og kvinder i Vest-
jylland, og det unikke må meget gerne 
være i samarbejde med andre klubber. 
Det vigtigste for os er, at så mange som 
muligt får de bedste rammer og mulig-
heder – uanset om de sigter efter høje-
ste sportslige niveau, eller mere mod 
fodboldens sociale gevinster.

Samarbejde skal løfte pige- og 
kvindefodbolden yderligere
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SPORT 24  
RINGKØBING
ALGADE 10
TELEFON 97 32 04 08

MAN.-TORS. 10.00-17.30
FREDAG 10.00-18.00 
LØRDAG 09.30-14.00
SØNDAG  LUKKET

“ OP TIL KAMP 
FOR FLAGET ” 

TILLYKKE MED 
JUBILÆET

FRA SPORT 24 RINGKØBING
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Karsten Sandal er en mand, som inte-
resserer sig for Vestjylland og vækst, og 
det har blandt andre Ringkøbing IF nydt 
godt af i mange år .

På Green Arena i Ringkøbing står der et 
monument for vestjysk fællesskab.
Monumentet er lavet af beton, og der 
kan sidde 448 mennesker på det.
ØSB-tribunen, kaldes det.
Konstrueret og bygget af Ølstrup Spe-
cial Beton (ØSB), deraf navnet, men i 
dag bedre kendt under navnet Industri 
Beton A/S efter mange år med vækst og 
opkøb af lignende virksomheder.
Trods navneforandringen er følelserne 
for Vestjylland dog fortsat store hos 
Ølstrup-virksomheden, understreger 
direktør Karsten Sandal, hvilket blandt 
andet bevises med stor opbakning til 
både topfodbold og -håndbold i lokal-
området.

Noget som blandt andre Ringkøbing IF 
har nydt godt af i mange år.

- Det med den overdækkede tribune 
på Green Arena begyndte med, at Ivan 
Hansen fra One Collection kom på besøg 
for at snakke om projektet med os, og 
Søren (direktør Søren Bank Sørensen) 
er jo ikke så god til at sige nej, fortæller 
Karsten Sandal med et skævt smil.

Projektet blev indledt, da RIF-mand-
skabet befandt sig i jyllandsserien, så 
Industri Beton A/S har været med til en 
markant sportslig udvikling, som indtil 
videre kulminerede med 2. divisions-
fodbold.

- For os er det vigtigt at støtte og bakke 
op om de ting, der skabes i vores region, 
og for mig er Ringkøbing IF det rigtige 
sted at samle de bedste fodboldspillere 
i vores område. Vi kan måske ikke være 
med sammenlignet med Herning, men 
i fællesskab har vi skabt flotte rammer 
for fodbolden i Ringkøbing, mener Kar-
sten Sandal.

Står det til ham, er det ikke gjort med 
det.
Der er allerede tegnet på en udvidelse 
med endnu en tribune på den modsatte 
langside af Green Arena, og Karsten 
Sandal drømmer om, at tegningerne, 
som også inkluderer parkeringspladser 
og vej, forvandles til virkelighed.

- Gode faciliteter spiller efter min me-
ning en stor rolle i bestræbelserne på 
at fastholde og tiltrække mennesker. I 
vores område står vi med en kæmpe 
opgave, som ikke er løst ved udflytning 
af statslige arbejdspladser, og sporten 
bør, sammen med kulturlivet generelt, 
være et tydeligt indsatsområde for kom-
munen, mener Karsten Sandal, som var 

endnu tættere på RIF, da sønnen Jacob 
spillede på klubbens førstehold.

- Vi hjælper hjertens gerne med et nyt 
projekt på Green Arena, så vi løfter ram-
merne for topfodbold i Vestjylland til et 
endnu højere niveau.

I dag er han direktør for en virksomhed 
med fem lokationer og fire fabrikker, 
og Industri Beton A/S er involveret i 
byggerier i alle afskygninger over hele 
landet.
En virksomhed som har et rodnet, der 
rækker langt ud over den vestjyske 
base – uden at det på nogen måde går 
ud over interessen for og engagementet 
i Vestjylland.

Derfor tager han også gerne endnu en 
omgang med Green Arena – også selv 
om der blev sagt det samme mange gan-
ge i forbindelse med byggeriet af den 
nuværende tribune.

- Tidligere RIF-formand Mogens Mad-
sen, som var frivillig byggeleder på 
projektet, sad her hos os mange gange 
i forløbet, og hver gang sagde han: Det 
er for dyrt, husker en grinende Karsten 
Sandal.

- Men det lykkedes, og lad os da endelig 
fortsætte udviklingen af Green Arena.
    

Industri Beton A/S er en 
aktiv medspiller for sporten
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Han er en af de fineste spillere nogen-
sinde i RIF-trøjen, 28-årige Andrés Lope, 
men selv om en skade stoppede ham, er 
han fortsat en yderst vellidt del af Ring-
købing IF

De siger, han er den bedste spiller, der 
nogensinde har spillet for Ringkøbing 
IF.

Desværre stoppede en rygskade hurtigt 
den teknisk fremragende og fodboldin-
telligente Andrés Lope, men den 28-åri-
ge argentiner er på den jyske vestkyst 
endnu.

I dag står han med succes i spidsen for 
klubbens U19-mandskab, og træneram-
bitionerne er mindst lige så store, som 
drømmene var, da han selv spillede.

Han bor i Ringkøbing sammen med sin 
kæreste Valeria Romero Mestralet godt 
12.000 kilometer væk hjemmefra – han 
er opvokset med en storebror, mor og 
far i Mar del Plata ud til Atlanterhavet 
på den argentinske østkyst, men for fem 
år siden rykkede han til Sydspanien for 
at søge fodboldlykken.

- Det var ikke helt som forventet, men 
via min fætter, som bor i Hvide Sande, 
fik jeg kontakt til Ringkøbing IF, hvor 

jeg fandt tryghed og stabilitet, fortæller 
Andrés Lope, som har spillet fodbold 
hele sit liv.

I begyndelsen sammen med kammera-
terne på gader og i parker tæt på hjem-
met, men som femårig gik han hånd i 
hånd med sin far for første gang ind i en 
fodboldklub – og siden har spillet været 
omdrejningspunktet.

- Jeg kom alene til Sydspanien, men fire 
måneder efter kom min bror og hans 
kone også, og de bosatte sig i Torremoli-
nos, fortæller Andrés Lope.

Hjemme i Argentina begyndte Andrés 
Lopes mor at presse på for at flytte efter 
sønnerne, og forældrene endte med at 
sælge bil, bolig og virksomhed for at 
flytte til Sydspanien.

- I dag bor mine forældre i Marbella, 
hvor de driver grillrestauranten La Par-
rilla de Lopez, siger Andrés Lope.

Selv om Sydspanien ikke bød på det 
ventede gennembrud som fodboldspil-
ler, så var opholdet alt andet end spildt 
for Andrés Lope – for den sydspanske 
strand byder også på fine ting.

- En dag var jeg på stranden sammen 

med mine venner, og der var en ung 
kvinde, som genkendte vores argentin-
ske accent. Hun lagde også mærke til, 
at vi drak mate (sydamerikansk te-lig-
nende drik), så hun tog kontakt til os, 
husker Andrés Lope.

Kvinden var Valeria Romero Mestralet 
fra Villa Gesell, en badeby cirka 100 
kilometer nord for Mar del Plata, og hun 
var som Andrés Lope rejst til Europa på 
egen hånd.

- Vi blev hurtigt venner, og ”the rest is 
history”, siger argentineren grinende.

I dag er parrets base Ringkøbing, og de 
er begge vant til at have havet tæt på – 
først Atlanterhavet hjemme i Argentina, 
siden Middelhavet i Sydspanien, mens 
de i dag nyder Vesterhavet.

- Jeg holder meget af Ringkøbing og by-
ens placering tæt på havet, og der her-
sker en fantastisk ro, så vi nyder meget 
at være her, siger Andrés Lope.
Han har via Ringkøbing IF for længst 
skabt sig venskaber og netværk, og net-
op klubben rummer noget fascinerende, 
mener han.

- Fantastiske mennesker! Folkene i og 
omkring klubben skaber en helt speciel 

Først Atlanterhavet, 
så Stillehavet og 
nu Vesterhavet
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atmosfære, som man føler sig tryg og til-
pas i. Derudover er der et fint stadion og 
generelt gode faciliteter, så jeg er glad 
for, at jeg fortsat er en del af klubben.

Han erkender, at det var et hårdt slag 
for ham, da rygskaden gjorde ham fod-
boldinvalid, men Ringkøbing IF holdt 
fast i ham, og det er han taknemmelig 
for i dag.

- Som træner oplever jeg, at det er mu-
ligt at være tæt på spillet på en anden 
måde, og det har på alle måder betydet 
meget for mig. 

Tilgangen til trænergerningen er præ-
cis, som den var, da han selv spillede 
– det handler om at blive bedre hver 
eneste dag.

- Så må vi se, hvad fremtiden byder. 
Lige nu er jeg ung og grøn som træner, 
så det vigtigste for mig er, at jeg bliver 
ved med at lære nyt, og når der opstår 
muligheder, skal jeg gribe dem og holde 
fast i dem, lyder det ærgerrigt fra argen-
tineren.

En mand som via Atlanterhavet og 
Stillehavet nu lever på kanten af Vester-
havet, hvor han fortsætter jagten på en 
fremtid med fodbold.

Desværre er det ikke som spiller læn-
gere, men trænergerningen kan også 
noget, og hvis man kender Andrés Lope 
ret, er det overvejende sandsynligt, at 
han når samme høje niveau, som han 

havde som spiller. Hvilket siger en hel 
del.

”Vinteren i Danmark er det mest besvær-
lige ved at bo her …, men til gengæld er 
sommeren fantastisk med de lange sol-
nedgange” - Andrés Lope
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Det begyndte med noget 
så eksotisk som stempelkaffe
Tanterne er et unikt varemærke for Ring-
købing IF – dedikerede og engagerede 
kvinder, som får både værter og gæster 
på Green Arena til at nikke anerkendende   

Blot fire fra klubbens sponsorkreds 
dukkede op, da Ringkøbing IF første 
gang indbød sponsorer til en hjemme-
kamp. 
Lokkemaden var øl, stadionplatte og 
stempelkaffe.

- Ja, det var ikke bare almindelig kaffe – 
det var sørme stempelkaffe, hvilket var 
meget eksotisk dengang.
Lissa Klausholt har sammen med Lene 
Strunge været med hele vejen, og meget 
er sket siden med etablering af lounge 
og en industriopvasker. Blandt andet.
Med fra begyndelsen var også Kaja Rud, 
som nu er fast vikar, og med etablerin-
gen af loungen på Green Arena kom 
også Karen Madsen og Lene Juhl til – 
begge er stadig en del af den faste trup.
Navnet, Tanterne, er taget fra spejderbe-
vægelsen, hvor gruppen af mennesker, 
som hjælper spejderne med omsorg 
og praktiske opgaver som eksempelvis 
madlavning, kaldes Tanter, og det er lige 
præcis, hvad RIF-tanterne gør.

De servicerer, de drager omsorg, og den 
fine garniture tilberedes med ingredi-
enser som smil, sjove bemærkninger og 
effektivitet. Ganske frivilligt, naturligvis.

- I begyndelsen var vi der som mødre 
til spillere og tidligere spillere i klub-

ben, og så er vi bare blevet hængende, 
forklarer Lissa Klausholt, som er koor-
dinator for Tanterne og de frivillige i 
boderne på Green Arena.

- Det giver en stor tilfredsstillelse at give 
noget, og vi føler os som en værdsat del 
af klubben, fortæller hun.
Atmosfæren i loungen er afslappet og 
uformel, og hvis der kommer gæster, de 
ikke kender, spørger Tanterne ind til, 
hvem de nye gæster er.

- Alle skal havde den samme og gode 
oplevelse, jargonen ændrer vi ikke, og vi 
samler gerne ind på højskolemanér ved 
bordene, mens vi heller ikke er bange 
for at bede en sponsor om at tage en 
skål med ned til et bord.

Netop dét er hovedingredienserne i det 
miljø, Tanterne har skabt på kampdage 
– et sted gæstende klubber ofte forlader 
med benovelse efter kampen – hjulpet 
på vej af den kage, som Tanterne altid 
sørger for til udeholdet.

- Vi gør det på vores måde, og vi er sikre 
på, at det bidrager til den afslappede 
og glade atmosfære, vi altid oplever i 
loungen, siger Lissa Klausholt, som i 
lighed med de øvrige Tanter tripper for 
at komme i gang med arbejdet igen, når 
Covid-19 ellers giver sin tilladelse.

I dag er der ofte fuldt hus i loungen, 
og der var engang, hvor Tanterne va-
skede service til 80 mennesker op i 

hånden på kampdagene – indtil de 
søgte kommunale midler for at få en 
industriopvasker.

- Vi fik bevilget en sum, og jeg gik ned 
til Jens Byskov, for at se på en maskine, 
som dog kostede det dobbelte af det, vi 
havde til rådighed, husker Lissa Klaus-
holt.
Alligevel sluttede opvask i hånden for 
Tanterne, fordi Jens Byskov sagde: Vi 
sponserer resten, og så kommer vi og 
installerer maskinen.

- Et smukt billede på opbakningen til 
RIF, siger Lissa Klausholt.
Som minimum er fire Tanter på vagt på 
en kampdag, og udover det faste hold 
råder hun over en gruppe af vikarer, 
hun trækker på, når der en sjælden 
gang er afbud.

- Det er lidt som at gå til noget. Vi nyder 
samværet med hinanden, selv om vi 
ikke ses privat, og vi sørger altid for, at 
der også er tid til at se lidt fodbold. Det 
skal der være, slår Lissa Klausholt fast 
på vegne af RIF-varemærket.

Tanternes startopstilling:
Lissa Klausholdt, Lene Strunge, 
Lone Juhl og Karen Madsen 

Udskiftningsbænken:
Lone Cramon, Kaja Rud og
 Jette Vestergaard

Tidligere Tanter:
Alice Kristensen, Line Juhl, 
Birgitte Sandal, Judith Rokamp
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Ingen er uundværlig, siger man, men 
meget så utvivlsomt anderledes ud, hvis 
Ringkøbing IF ikke havde 22 modne her-
rer, som hvert år vinder fiduspokalen for 
frivilligt arbejde 

De slår græs og kridter baner. De samler 
affald og tømmer skraldespande. De 
fjerner ukrudt og sprøjter for alger. En-
gang fjernede de træer for at give plads 
til den nye tribune, og i samme ombæ-
ring fjernede de også lige den gamle 
ståtribune. De opsatte rammer af træ 
til sponsorskilte rundt om Green Arena, 
de skiftede loft og malede efter ombyg-
ning af klubhus, de malede også de nye 
omklædningsfaciliteter, de monterede 
stolene på ØSB-tribunen, og de står bag 
pølseteamet til alle hjemmekampe.
Plus det løse. Og alt det andet.

Ringkøbing IF har mange fine og gode 
hold, men det mest rutinerede hold i 
klubben er uden konkurrence Tirsdags-
holdet.

De spiller ingen kampe, men brutto-
truppen bestående af 22 modne og 
dedikerede herrer mødes én gang om 
ugen, hvor de løser praktiske opgaver 
for klubben, og der findes ikke ord, som 
dækker værdien af deres arbejde.

Det tog sin begyndelse, da Mogens Ska-
aning Madsen blev frivillig byggeleder i 
forbindelse med flere byggerier, blandt 

andet ØSB-tribunen og kunstbanen, og 
der kom hurtigt andre gode folk til.

- Jeg begyndte at spille fodbold i RIF i 
1964, så jeg kender naturligvis rigtig 
mange mennesker, og det var forholds-
vis enkelt at skaffe folk til de forskellige 
opgaver i klubben, husker Mogens Ska-
aning Madsen.

- Da vi var ved at være færdige med 
nybyggerierne, spurgte Jens ”Fisker” 
Christensen, om vi ikke skulle lave et 
team, som mødtes én gang om ugen til 
en kop kaffe og forefaldende arbejde på 
og omkring stadion. Sådan opstod Tirs-
dagsholdet, fortæller Mogens Skaaning 
Madsen.

I begyndelsen var de 10-12 stykker 
– i dag er de 22 mand.

Udover de mange opgaver som løses, 
spiller sammenholdet og det sociale en 
kæmpe rolle, og det samme gør de man-
ge røverhistorier og anekdoter, som er 
en vigtig del af de ugentlige møder for 
Tirsdagsholdet. 

Som dengang Mogens Skaaning Madsen 
var på en velfortjent ferie med sin kone 
Karen, mens resten af Tirsdagsholdet 
arbejdede med at male Loungen på Gre-
en Arena.

På et tidspunkt sendte de et billede til 

det ferierende medlem, hvor Loungen 
var malet i blå og hvide striber som 
klubbens spilletrøje.

En chokeret Mogens Skaaning ringede 
straks hjem for at høre, hvad i alverden 
det var for noget.

- De grinede deres røv i laser, for det var 
bare fotograf Henrik Olesen, der hav-
de arbejdet lidt i photoshop, fortæller 
Mogens Skaaning Madsen grinende og 
tilføjer:

- Corona har holdt os adskilt i lang tid, 
men vi håber virkelig, at vi snart kan 
komme i gang igen. Vi savner at mødes, 
erkender han på vegne af et RIF-hold, 
som vinder året rundt.

Tirsdagsholdet er klubbens 
mest rutinerede mandskab

Holdopstilling Tirsdagsholdet:
Anders Munk, Ebbe Vestergaard, 
Erik Lauridsen, Finn Hansen, Flem-
ming Jakobsen, Folmer Kallesøe, 
Jens ”Fisker” Christensen, Jens 
Osvald Jensen, Jørgen Rindum, 
Jørgen Ørskov, Knud Chr. Larsen, 
Kristian ”Kesse” Pedersen, Mogens 
S. Madsen, Niels Peder Pedersen, 
Ole Graversen, Ole Kristensen, Palle 
Simonsen, Peter Lund Andersen, 
Poul Carlsson, Poul Jensen, Viggo 
Nørgaard og William Jakobsen
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Et samarbejde til glæde for alle fodbold-
glade børn i Ringkøbing – det er essensen 
af det fine tiltag, som Ringkøbing IF og 
Rindum SU har etableret 

Vest for Herningvej holder Ringkøbing 
IF til, på den østlige side har Rindum SU 
sin base.

To fodboldklubber i en gammel købstad 
med cirka 10.000 indbyggere, og der 
har været masser af intense ungdoms-
kampe mellem klubberne igennem 
tiderne, men RIF og RSU er også stærke 
sammen.
I 2019 underskrev fodboldledelsen i de 
to klubber en samarbejdsaftale, hvor de 
store følelser for en stund var placeret i 
skrivebordsskuffen.

- Overordnet er samarbejdets mission, 

at der i Ringkøbing er så mange børn 
som muligt, der spiller fodbold.

Sådan siger Thomas Bjørnsgaard fra 
Ringkøbing IF – en mand som i sin tid 
trykkede hånd med kollegaen fra Rin-
dum SU, Mikkel Juulsgaard, som et sym-
bol på aftalens fødsel.

De står i spidsen for to visionære fod-
boldledelser, som fokuserer mere på 
fodboldlyst og -glæde end klubfarver og 
historisk rivalisering, hvilket kommer 
Ringkøbings fodboldglade børn til gode 
via den unikke og fremtidsskuende 
samarbejdsaftale.

- Vi lever i en tid, hvor faldende børnetal 
udfordrer alle fodboldklubber, og på 
samme tid accelerer konkurrencen om 
børn og unges opmærksomhed og tid, 

så derfor mener både Rindum SU og vi, 
at samarbejdet giver god mening, siger 
Thomas Bjørnsgaard.
Han har i mange år undret og ærgret 
sig over, at dialogen om samarbejde 
ikke fyldte mere i en by af Ringkøbings 
størrelse, for huller i forskellige årgange 
er ikke godt med henblik på at skabe et 
godt miljø for både bredde og elite.

- Det er jo ofte sådan, at hvis den ene 
klub er stærk i en række årgange, så er 
den anden klub stærk i andre årgange. 
Vi fokuserer på at skabe et fundament 
for fodbold i Ringkøbing, hvor både 
bredde og elite samt store og mindre 
årgange tilgodeses.

Thomas Bjørnsgaard hylder samarbej-
det med Rindum SU, og ikke mindst 
glæder det ham, at ledelsen i de to klub-

Så mange som muligt 
skal spille fodbold i Ringkøbing
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ber er enige om at arbejde med afsæt i den overordnede 
mission.

- Det kan hurtigt blive en diskussion om farvevalg til trøjer, 
navn på holdsamarbejder, lokalitet for træning og kamp, 
men fra begyndelsen var vi enige om, at det ikke måtte 
blive betydende temaer, fortæller Thomas Bjørnsgaard.

Han mener ikke, det er realistisk, at de to klubber hver for 
sig klarer at have tilbud om eksempelvis 11-mandsfodbold 
til alle årgange sæson efter sæson, men til gengæld er han 
overbevist om, at samarbejdspartnerne kan sørge for, at så 
mange som muligt af Ringkøbings børn og unge er glade 
for fodbold – uanset niveau.

- Selvfølgelig er der forskel på Ringkøbing IF og Rindum 
SU, for eksempel i den praktiske tilgang, men vi er i gang 
med at bygge bro og lære af hinanden, og i den proces le-
der vi hele tiden efter de løsninger, som giver mest mening 
for projektet.

Han nævner kamptrøjer og bolde som to områder, hvor der 
var forskel – i Rindum SU har spillerne ansvaret for egne 
trøjer, mens RIF-spillere har samlede kampsæt.

- Rindum-spillerne har også egne bolde, mens vi kører 
med klubbens bolde, men det med trøjerne er faktisk en 
god idé, da spillerne så kan få navne på trøjerne, hvilket 
betyder noget for dem. Til gengæld giver klubbolde en 
sikkerhed for, at alle bolde har det samme tryk i sig, når 
træningen går i gang, og på den måde bliver vi løbende 
enige om at gå med de mest optimale løsninger, fortæller 
Thomas Bjørnsgaard.

Hvilket allerede glæder mange fodbold-spillende børn og 
unge i Ringkøbing.

 

  



Mange nationaliteter og forskellige egne 
af Danmark har været repræsenteret hos 
Ringkøbing IF, men lige nu består trup-
pen primært af spillere med vestjyske 
rødder – et strategisk valg med henblik 
på fremtiden

Spillere fra Congo, Island, Argentina, 
Etiopien og Cameroun har blandt andre 
båret RIF-trøjen, men i dag er Ringkø-
bing IF’s bedste trup fyldt med Vestjyl-
land.

Spillerne kommer fra Ringkøbing, Hvide 
Sande, Tim, Lem, Spjald, Skjern, Holste-
bro og Vildbjerg, og det er til dels et ud-
tryk for et strategisk valg med henblik 
på at skabe en lokal stamme af spillere.
Én af dem er Andreas Lauridsen, men 
den 21-årige offensivspiller tog dog 
ikke den lige vej til RIF fra Boldklubben 
Klitten i Hvide Sande.

Var hos FC Midtjylland
- Da jeg var yngre, havde vi et stærkt 

hold i Hvide Sande, og som jeg husker 
det, tabte vi aldrig til Ringkøbing IF og 
Rindum dengang, fortæller Andreas 
Lauridsen.
I stedet rykkede han i første omgang 
fra Boldklubben Klitten til Skjern, hvor 
han på et endnu stærkere hold spillede 
sammen med blandt andre Christian 
Pinholt.

- Fra U13 til U15 spillede jeg hos FC 
Midtjylland, og derfra røg jeg videre til 
Randers FC, hvor min tid dog blev præ-
get af skader.

Blandt andet derfor vendte Andreas 
Lauridsen tilbage til hjemegnen og 
Ringkøbing IF som andetårs U19-spiller.
Dejligt gensyn med Vestjylland

For ham var det ikke et vanskeligt valg 
at vende tilbage til Vestjylland, og han 
var heller ikke i tvivl om, hvor han skul-
le spille.
- RIF stod med et stærkt set up, der var 
udsigt til 2. divisionsfodbold, og trup-
pen var virkelig god, fortæller den tek-
nisk stærke RIF-spiller.

Han har i dag etableret sig i DS-truppen, 
og med sit comeback til Vestjylland har 
han også igen sagt goddag til de mange 
venskaber, han skabte tidligere i livet.
- Jeg har rigtig mange venner i området, 
og i RIF oplevede jeg fra første dag et 
stærkt sammenhold og en seriøs til-
gang – den kombination er balanceret 
på den helt rigtige måde i klubben, 
mener Andreas Lauridsen, som glæder 
sig over vindermentaliteten i RIF – men 
også muligheden for at lære af truppens 
mere rutinerede spillere.

Nu er der en plan B
Tidligere arbejdede han ikke med en 
plan B for drengedrømmen om at skabe 
sig en levevej som professionel fod-
boldspiller, men det har ændret sig en 
smule.
- Jeg vil gerne spille på et så højt niveau 
som muligt, og man ved jo aldrig, hvad 
fremtiden bringer, men lige nu fokuse-
rer jeg udelukkende på at forbedre mig 
og hjælpe holdet, så vi kan få RIF tilbage 
i divisionerne igen, siger Andreas Lau-
ridsen, som går med tanker om at indle-
de en universitetsuddannelse.

- Det overvejer jeg, og med i overvejel-
serne er også at fortsætte i RIF, så hvis 
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Vestjysk fællesskab viser sig også i klubbens bedste trup
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Vestjysk fællesskab viser sig også i klubbens bedste trup
det på nogen måde lader sig kombinere 
med et studiejob i en anden by, bliver 
det sådan, slår Andreas Lauridsen.

Naturligt skifte fra Tim
En anden lokal spiller er RIF-anfører 
Mikkel Kjeldstrup, som, i lighed med 
Tobias Plauborg Jensen, fik sin fodbold-
opdragelse i Tim.

- Da jeg var yngre, var det helt naturligt 
at kigge mod RIF, hvis man havde ambi-
tioner om at prøve sig af på et højere ni-
veau, så mit valg var ikke så vanskeligt, 
fortæller Mikkel Kjeldstrup, som med 
egne ord var 10-11 år, da han første 
gang trådte i sin nuværende klub.

Der blev taget godt imod unge 
Kjeldstrup, som brugte lidt tid på at 
vænne sig til mange nye ting i forhold til 
fodbold i barndomsklubben.
- RIF var og er jo en større klub, og der 
blev trænet mere med bedre holdkam-
merater, så der var en del at forholde sig 
til, siger Mikkel Kjeldstrup og tilføjer:
- For mig var det let og ubesværet at 
komme ind i klubben – modtagelsen var 
virkelig fin, husker RIF-anføreren.

Fra sin position på den centrale midtba-
ne er han i dag leder på klubbens bedste 
mandskab, og den 23-årige RIF’er har 
også prøvet andet end Tim og Ringkø-
bing IF.
Han var halvandet år i Holstebro Bold-
klub, og derefter hos Randers FC kom-
bineret med et collegeophold, som dog 
blev afbrudt.

- Vi var en lille flok, som ikke helt fulgte 
reglerne, så jeg endte faktisk med at bli-
ve smidt ud af college, erkender Mikkel 
Kjeldstrup med et skævt smil.
For Ringkøbing IF var det held i uheld, 
for dermed vendte Mikkel Kjeldstrup 
tilbage til Vestjylland, og han har udvik-

let sig til have en både bærende og cen-
tral rolle i opbygningen af et hold med 
vestjyske rødder.

Lokale rødder skaber sammenhold
Det var ikke meningen, at han skulle 
tilbage, men han har ikke fortrudt, at 
det gik sådan.

- Jeg er fint tilfreds, og jeg befinder mig 
godt i klubben. Da jeg var yngre, tænkte 
jeg mere på et arbejdsliv med fodbold 
som det primære, end jeg gør i dag, men 
man ved aldrig, hvad der sker, som han 
siger.
At truppen i dag består af spillere med 

vestjyske gener, betyder meget på flere 
områder.

- Jeg er overbevist om, at vores stærke 
sammenhold bunder i, at vi kender 
hinanden så godt. Vi har virkelig et godt 
omklædningsrum i øjeblikket, og det 
kommer ikke mindst fra de mange lo-
kale islæt i truppen, slår RIF-anføreren 
fast.

Nedenfor ses spillerne i RIF’s 
nuværende førsteholdstrup, og 
efter hvert navn står den by, de
kommer fra:

Simon Brogaard – Holstebro
Anders Vestergaard Larsen 
– Ringkøbing
Johannes Paustian – Ringkøbing
Lennard Lauridsen – Ringkøbing
Klaus Moesgaard – Skjern
Zacharias Sørensen – Ringkøbing
Andreas Lauridsen – Hvide Sande
Christian Pinholt – Skjern
Andreas Jespersen – Vorgod/Barde
Kasper Thomsen – Ringkøbing
Mikkel Kjeldstrup – Tim
Tobias Plauborg Jensen – Tim
Johan Larsen – Spjald
Lauge Olesen – Spjald
Daniel Christensen – Ringkøbing
Mikkel Holk – Lem
Dennis Juelsgaard – Vildbjerg
Magnus Merrild – Ringkøbing
Elliott Baliti – Ringkøbing
Mads Overgaard – Ringkøbing
Jeppe Dal Overgaard – Ringkøbing
Kristian Bilberg - Skjern
Jeppe Graversen - Ringkøbing
Jeppe Jensen - Ringkøbing
Anders Vesterbæk - Spjald
Casper Jessen - Videbæk



76 77

22 • Ringkøbing IF jubilæumsmagasin
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Besøg Fiskehuset i 
Ringkøbing og nyd en 
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med fantastiske fiske-
retter, og byens bedste 
beliggenhed på havnen 
i Ringkøbing. Hos os kan
 du nyde et dejligt måltid 
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Tlf. 97 32 30 60 · www.fiskehuset-ringkoebing.dk
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I RIF bliver de ældste ungdomsspil-
lere mødt af faglige kompetencer og 
menneskelige kvaliteter – hvilket har vist 
sig at være en god idé

En egentlig strategi er der ikke bag, men 
succesen er til at få øje på.
I skrivende stund er der 35 U19-spillere 
i RIF, en overgang var tallet oppe på 50, 
og det i årgange, hvor det mange steder 
er en udfordring at fastholde unge spil-
lere.

Hos RIF er en levende U19-afdeling ikke 
et resultat af en nøje udtænkt plan – 
derimod har klubben de seneste tre-fire 
år fokuseret på dét, som betyder noget 
for de fleste mennesker.

- Det handler rigtig meget om relationer, 
og de voksne omkring U19-spillerne 
har været dygtige til den del af arbej-
det, siger Niels Henrik Larsen, som har 

været, og stadig er, involveret omkring 
klubbens ældste ungdomsspillere og 
unge seniorer.

- Spillerne skal føle og se, at der er noget 
til dem, at de bliver set og værdsat. Det 
kan for eksempel være i form af kom-
petente trænere og ledere, god træning, 
spisninger, tøj og omklædningsfacilite-
ter.

Niels Henrik Larsen understreger, at 
klubbens syn på de bedste og næstbed-
ste U19-spillere ikke afviger fra hinan-
den – alle bliver set.

- Vi forsøger efter bedste evne at skabe 
et miljø, hvor det sociale fungerer, hvor 
der er faglige input, og hvor det at have 
det sjovt også er et vigtigt fokuspunkt. 
Via den model er det muligt at skabe et 
fællesskab, som både menneskeligt og 
fodboldmæssigt er vedkommende for 

spillerne uanset niveau, siger Niels Hen-
rik Larsen.

Ud af det vokser kammeratskaber, og 
typisk får de næringen fra et stærkt om-
klædningsrum, hvor der er plads til alle.
- Kvalificeret træning i U15 og U17 ka-
pitaliserede vi ikke nok af i U19, men de 
seneste år har vi vendt den udvikling. 
Det er både glædeligt og positivt set 
i forhold til klubbens seniorafdeling, 
siger Niels Henrik Larsen, som interes-
serer sig meget for, at rammerne for 
U19-spillerne ikke dufter af ligegyldig-
hed.

Silas Leinum er én af U19-spillerne, som 
nyder godt af de gode rammer og den 
vedvarende opmærksomhed fra træne-
re, ledere og klubben, og han har i den 
grad mulighed for at se det som udefra-
kommende.

Fællesskabsfølelsen skaber 
succes i U19-afdelingen
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ØSB, Perstrup Beton Industri, Byggebjerg Beton Industri, 
Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne 
i Industri Beton A/S, der beskæftiger ca. 370 medarbej-
dere. Personalet er fordelt med ca. 105 ansatte hos ØSB, 
ca. 125 hos Perstrup, ca. 50 hos Byggebjerg, ca. 80 på 
fabrikken i Svinninge, ca. 10 på kontoret i Aarhus samt 4 
personer hos Abeo, der primært har fokus på udvikling, 
optimering og salg af SL-dækkonstruktioner.

Virksomhederne i Industri Beton A/S leverer alle slags 
betonelementtyper til byggeriet: Til nye projekter, til 
renovering og til ombygning. Vi tilbyder totalleverancer 
af komplette råhuse - inkl. projektering og montage. 
Derudover producerer vi elementer til anlæg, infrastruk-
tur, tanke og landbrug.

BETONELEMENTER  TIL HELE DANMARK

• Komplet program af betonelementer
•	 Produktion	i	beton,	højstyrke-	og	fiberbeton
•	 Specialforme	til	in	situ-støbning
•	 Indkøb,	projektstyring	og	montage

industribeton.dk

Totalleverandør
NYE BYGGERIER  |  RENOVERING  |  OMBYGNING

Blandeanlæg, Ølstrup Esbjerg Towers

Naturkraft, Ringkøbing

Frederiksbro, Hillerød

Sammen med sin familie rykkede han nemlig i 2020 fra Næst-
ved til den jyske vestkyst, og for ham var det naturligt at fort-
sætte sin fodboldkarriere hos Ringkøbing IF.

- Jeg har fået en meget fin modtagelse i klubben, selv om 
Corona naturligvis har spoleret en del, men generelt er jeg 
faldet godt til, siger den 18-årige offensive midtbanespiller.
Fodboldmæssigt mærker han ikke den store forskel på Syd-
sjælland og Vestjylland, men han nyder de rammer, han mød-
te ved sin entré i RIF.

- U19-holdet er rigtig godt, og der er gode trænere omkring 
os. Det giver mulighed for at udvikle sig som fodboldspiller, 
og det er det, jeg hele tiden søger, siger Silas Leinum.
Som mange andre unge fodboldspillere, drømmer han om at 
gøre fodbold til en levevej, men han ved også, at det kræver 
masser af hårdt arbejde samt en voksen portion held.

Det søger han nu på den jyske vestkyst, hvor RIF stiller de 
perfekte rammer til rådighed for missionen, og på den måde 
medvirker han til at opretholde en både stærk og velfunge-
rende U19-afdeling i RIF.
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Ringkøbing IF taber ikke, 
når Henrik Volf spiller
Musikeren, som blandt andet er kendt fra 
Rock i Ringkøbing, er udvalgt til at stå 
for den musikalske underholdning, når 
RIF Hjerteklub senere på året for første 
gang samler sine medlemmer 

Hvis Henrik Volf spillede fodbold, ville 
han være Vestjyllands svar på Allan Si-
monsen.
Men det gør han ikke, altså spiller fod-
bold, men til gengæld spiller han musik. 
Masser af musik.

Det har han stort set gjort hele sit liv, og 
selv om han voksede op i Herning, bor i 
Ikast i dag, så fylder og betyder Vestjyl-
land, Vesterhavet og Ringkøbing meget i 
musikerens tilværelse, og sådan har det 
stort set også været hele livet.
Fodbold har dog i forskellige sammen-
hænge rimet ret godt på Henrik Volf 
– for eksempel var han manden bag de 
første fodboldsange til FC Midtjylland, 
og han har i forskellige sammenhænge, 
blandt andet på kampdage, også leveret 
musikalsk underholdning i RIF-regi.

- Som jeg lige husker det, så taber RIF 
aldrig, når jeg spiller, siger Henrik Volf 
grinende.

Sit musikalske gennembrud fik han med 
egne ord i Vestjylland, og på et tids-
punkt havde han en fanklub med base i 
Ringkøbing.

- 

Det var helt vildt i den periode, og der 
kom for alvor gang i den, da jeg fik lov 
til at spille til Rock i Ringkøbing, husker 
Henrik Volf.
Det var langt fra tilfældigt, for Henrik 
Volf fortæller, at han bombarderede Jens 
Hebroe med telefonopkald for at få en 
rolle i forbindelse med Rock i Ringkø-
bing.

- Jens var en af de få, som tog telefonen, 
når jeg ringede rundt, og via Rock i 
Ringkøbing skaffede jeg mig et publi-
kum på den jyske vestkyst.

Det er et område, han kender indgåen-
de, hvilket blandt andet skyldes foræl-
drenes køb af et sommerhus i Sønder-
vig.
Det var i 1966, så mange af musikerens 
sommerminder fra de unge år smager af 
Vesterhavet.

- Så rendte jeg rundt og legede rock-
stjerne i Søndervig, lyder det grinende 
fra Henrik Volf, som ofte leverede musik 
til Brændingen i Søndervig og Rock-
kaféen i Ringkøbing.

Han overtog med tiden sine forældres 
sommerhus, og i dag er et nyt og moder-
ne sommerhus placeret på grunden – et 
hus som primært bruges til udlejning.

- Det har Corona dog spoleret for i en 
periode, men så nyder vi selv huset – jeg 
er her faktisk lige nu, siger Henrik Volf i 
forbindelse med interviewet.

I dag har han en lang, musikalsk kar-
riere med som ballast, og han glæder 
sig til, at Corona igen tillader livemusik 
med publikum – én af de fremtidige 
opgaver i kalenderen er for RIF Hjer-
teklub, som for første gang samler sine 
medlemmer i løbet af efteråret.

- Egentlig er jeg FCM-mand, jeg har leve-
ret sange til Superligaklubben flere gan-
ge, men jeg må sige, at min kærlighed til 
RIF har vokset sig til noget stort og helt 
særligt igennem årene.
Blandt andet skabt på baggrund af 
mange forskellige jobs i Vestjylland, 
hvor RIF har været med til at opbygge et 
netværk.

- Når jeg spiller for RIF, møder jeg jo 
også mange af de folk, som er i og om-
kring klubben, og det er fint, når begge 
parter får noget ud af det. Jeg nyder 
hver eneste koncert, jeg får lov at spille, 
både i Ringkøbing og Ringkøbing IF, for 
Vestjylland betyder rigtig meget for mig, 
siger Henrik Volf.
Det virker til, at RIF Hjerteklub har 
fundet den helt rigtige til at stå for mu-
sikken. 
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Engang skiftede Anders Agger fra Ring-
købing IF til Spjald IF, men han kom 
hurtigt hjem igen. For klubben betyder 
noget for tv-journalisten, der står note-
ret for omkring 300 førsteholdskampe i 
RIF-trøjen

I 1994 lavede Michael Laudrup det 
”forbudte” skifte – fra FC Barcelona til 
Real Madrid – og i efteråret 2020 kom 
endnu et eksempel, da den tidligere 
Brøndby IF-anfører Kamil Wilczek satte 
sin underskrift på en kontrakt med FC 
København.

Listen med spillere, som skifter til de 
værste rivaler, er lang, men ét skifte er 
gået lidt under radaren, selv om det i 
sin tid skabte en del hævede øjenbryn i 
Ringkøbing.

Det var dengang, i 1991, hvor Anders 
Agger skiftede fra Ringkøbing IF for i 
stedet at trække Spjald IF’s røde trøje 
over hovedet.

- Det var en meget svær beslutning, 
virkelig, men i RIF var vi lige rykket ned 

i serie 1, mens Spjald IF var rykket op i 
danmarksserien, og jeg husker, at Jens 
Nielsen spillede en rolle i mit skifte, 
fortæller Anders Agger med referen-
ce til den mangeårige RIF-træner og 
-sportschef, som havde og stadig har sin 
base i Spjald.

Anders Agger vendte dog hurtigt hjem 
igen, en enkelt sæson væk fra RIF blev 
det til, og siden betalte han tilbage, med 
fine renter, for sit ”forbudte” skifte.
I dag er ingen i tvivl om, at centrale 
dele i Anders Aggers hjerte er placeret 
på Fasers Led hos Ringkøbing IF – ikke 
mindst fordi han efter sin aktive kar-
riere som RIF-spiller i en årrække har 
været en del af den sportslige ledelse i 
en klub, han lidt tilfældigt kom ind i.

- Jeg var på trænerkursus med min bror, 
og på kurset var også Kaj Børge Simon-
sen. Han var en af de første trænere, 
som løftede RIF markant, fra serie 3 til 
serie 1, som jeg husker, og han spurgte 
mig i løbet af kurset, hvor jeg spillede, 
fortæller Anders Agger.

Han forklarede, at han spillede lidt hyg-
gebold i Hanning Boldklub, og den da-
værende RIF-cheftræner øjnede straks 
en mulighed for en transfer.

- Kommer du ikke ud og spiller serie 1 i 
RIF i stedet for?
Det gjorde han, og bortset fra den etåri-
ge afstikker til Spjald IF har Anders Ag-
ger og RIF lige siden rimet lige så godt 
på hinanden som Keld og Hilda.

Godt 10 år og cirka 300 kampe blev det 
til som aktiv spiller hos Ringkøbing IF, 
og Anders Agger husker med stor glæde 
tilbage på sin tid i klubben.

- I begyndelsen forvirrede det mig lidt, 
når jeg åbnede døren til omklædnings-
rummet, for det var et åbent rum. Der 
var ingen kliker, og der herskede et 
enormt omsorgsgen, husker Anders 
Agger, som blandt andre nåede at snitte 
navne som Niels Lodberg, John Troel-
sen, Henrik Gade, Lars Knudsen og Pe-
ter Cramon.

RIF har 
potentiale til 
at være 
Vestjyllands 
Hobro IK



Ringkøbing IF jubilæumsmagasin •  29

- Det er kendetegnende for RIF, at 
mange af de tidligere spillere stadig 
er i byen, og det er medvirkende til, at 
atmosfæren er speciel i klubben, mener 
han, og nævner i samme åndedrag Jens 
Nielsen som en person, der forvandlede 
RIF fra en serieklub til en klub med et 
større vingefang.

- Jeg har en stor svaghed for RIF som en 
breddeklub, hvor der er en lige linje fra 
førsteholdet til de yngste, men omvendt 
har jeg det også sådan, at der skal være 
plads til en divisionsklub i vores områ-
de.

Anders Agger betragter den nuværende 
status i klubben som en slags mellem-
fase, men han spekulerer jævnligt på, 
hvor langt det er muligt at bringe klub-
ben i forhold til sportslig status for det 
bedste hold.

- Der er noget i mig, som siger, at vi skal 
have modet til at ville noget mere med 
klubbens bedste hold, og jeg er stadig 
halvsur …

Pludselig holder han en pause, han læ-
ner sig tilbage i stolen, med hænderne 
trækker han håret tilbage, og overvejer 
næste verbale træk:

- Nej, jeg er faktisk ikke halvsur – jeg er 
hel-sur. Fordi FC Midtjylland ikke kig-
gede herud, da klubben søgte en sam-
arbejdsklub. I stedet blev det FC Frede-
ricia, og for både os og FC Midtjylland 
havde det givet så meget mere mening, 
hvis deres danske samarbejdsklub lå 
i den region, de altid nævner som helt 
central for FC Midtjyllands fundament.
Anders Aggers engagement i fodbold og 
Ringkøbing IF lever, og det handler ikke 
om, at den nuværende talentudvikling i 
klubben skal tilsidesættes.

- Hvis vi skal rykke os sportsligt, er 
der brug for fire-fem forstærkninger 
og støttepiller, og det kunne et samar-
bejde med FC Midtjylland give os. Så 
kunne vi løfte RIF, og gøre klubben til 
en attraktiv, dansk samarbejdspartner 
for FC Midtjylland, siger Anders Agger, 
som skeler mod øst, når han tænker på 
fremtidsperspektiverne for RIF’s bedste 
mandskab.

- For mig at se, har RIF alle forudsæt-
ninger for at blive Vestjyllands Hobro 
IK, og det kan ske samtidig med, at den 
fine talentudvikling fortsætter. RIF er en 
klub, som folk bliver i, eller søger tilba-
ge til, og sådan vil det altid være. 

Anders Aggers fodbold-cv
Aktiv fodboldkarriere: 
Juelsminde IF, Hanning Boldklub, 
B93, Spjald IF og Ringkøbing IF
Udenfor banen: Næstformand 
i Ringkøbing IF, medlem af 
eliteudvalget, koordinator for 
Rock i Ringkøbing, ambassadør for 
Ringkøbing IF

Favoritfodboldhold: Danmark: 
FC Midtjylland. England: Manche-
ster United. Spanien: Real Madrid. 
Verden: Argentina og Danmark

Største oplevelse som fod-
boldspiller: Første oprykning 
til danmarksserien med RIF – vi 
fejede soklen på klubhuset efter 
den fest. Sæsonen efter var jeg til 
prøvetræning i AGF, Ikast fS og 
Silkeborg IF, men jeg var alt for 
gammel …, nærmest 26 år.

Største skuffelse som fodbold-
spiller: Nedrykning fra danmarks-
serien med et forrygende hold i 
RIF. Vi lavede en ren AGF. Det kan 
godt skyldes vores træner den-
gang, Jens Nielsen …  
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Engang spillede Peter Thomasen på 
danmarksserie-holdet i RIF under ledelse 
af Jens Nielsen – og selv om basen nu er 
Odense, betyder klubben fortsat meget 
for ham

Sidst i 1970’erne traskede et par seks- 
årige, tynde ben ind på fodboldanlægget 
hos Ringkøbing IF.

De bar på Peter, som gerne ville begyn-
de til fodbold, og dén dag blev de første 
vævninger skabt til en fin, stærk og 
fortsat eksisterende forbindelse mellem 
en Ringkøbing-dreng og byens fodbold-
klub.

I dag er Peter Thomasen sidst i 40’erne, 
men når Ringkøbing IF’s bedste mand- 
skab gæster Fyn, hvor han har boet si-
den 1996, er han som regel på til- 
skuerpladserne, og det går sjældent stil-
le for sig, når han følger favoritholdets 
forsøg på at gøre sig fortjent til rejse fra 
Fyn med tre point.

- Klubben betyder stadig noget for mig, 
og RIF rører stadig ved mine følelser – 

både når det går godt og mindre godt, 
understreger Peter Thomasen med et 
skævt smil.

En farverig og hyggelig person
I dag er han erhvervsspecialist hos AP 
Pension, hvor han ligeledes er medar-
bejdervalgt bestyrelsesmedlem, og selv 
om basen de seneste mange år har væ-
ret Odense, er kærligheden til og sym-
patien for Ringkøbing IF på ingen måde 
stilnet af. 

Peter Thomasens RIF-karriere kulmi-
nerede, da han var en del af danmarks-
serie-holdet under cheftræner Jens 
Nielsens ledelse, og her var han kendt 
som en offensiv og teknisk stærk spiller 
med et fremragende skud – og et iltert 
temperament skabt af en enorm vilje og 
gejst.

- Til gengæld lykkedes det aldrig Peter 
at løbe fra nogen, husker daværende 
cheftræner Jens Nielsen grinende:

- Som menneske husker jeg Peter som 
både farverig og hyggelig, og han var en 

stor gevinst for vores hold – både på og 
uden for banen, siger Jens Nielsen.

Genoplivede de gamle minder
Lige siden Peter Thomasen forlod Ring-
købing, har han fulgt RIF og klubbens 
bedste mandskab, og det sker blandt 
andet via de sociale medier samt natur-
ligvis den lokale avis.

- Jeg var sgu’ sur, da vi rykkede ud af 2. 
division, og i denne sæson har jeg set 
DS-holdet tabe på Fyn flere gange, hvil-
ket ikke var festligt. Til gengæld var jeg 
på plads med min kammerat Rasmus, 
da RIF lige inden efterårets lockdown 
vandt 2-0 i Marienlyst, fortæller Peter 
Thomasen.

I mange år mødtes han med årgang 72 
og 73 i klubben, hvor der blev spillet lidt 
bold, hygget og snakket om gamle dage.
- Det var magisk. Vi var i de samme om-
klædningsrum, vi hængte vores tøj på 
de samme knager, og vi drak de samme 
bajere. Det var på en måde som om, at 
vi alle genoplevede vores ungdom, lyder 
det begejstret fra Peter Thomasen.

Ringkøbing IF rører fortsat 
ved følelserne...
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Haltek ApS er et automa-
tionsfirma i det vestjyske, 
vi tilbyder robuste ’skræd-
dersyede’ styresystemer og 
software løsninger inden for 
en bred vifte af områder 
fx størrer komplette styre-
sysstemer til:

• Processindustri
• Maskinanlæg
• Skibsstyresystemer 
• Special løsninger til 
 offshore branchen 

Vores tilgang til en opgave er god  aplikationsviden og 
forståelse, der er oparbejdet gennem mange år, hvilket 
sikrer problemfrie anlægsopstart og efterfølgende drift.

Haltek ApS er stiftet i 2006 af Lars Halkjær, der har mere 
end 25 års erfaring inden for automationsbranchen.

Lindevej 2, 6950 Ringkøbing
Tlf. 20 14 95 35 · www.haltek.dk

Sønnerne var med på Green Arena
Engang havde han sine to små sønner med til Green Arena i 
Ringkøbing, hvor en ny tribune knejsede på den ene langside, 
og det var en stærk oplevelse for drengene og deres far.

- Det var en fantastisk, og jeg kunne mærke på drengene, at 
de var lidt imponerede over, at deres far engang havde spillet 
på et så fint stadion, siger Peter Thomasen grinende, inden 
han tilføjer:

- Og jeg nænnede ikke at sige, at det ikke helt så sådan ud, da 
jeg i sin tid spillede i klubben.
I dag er de familiære forbindelser til Ringkøbing brudt med 
forældrenes død, men Peter Thomasen har fortsat et følelses-
mæssigt bånd til byen.

- Jeg tænker da tit på, om jeg på mine gamle dage skal tilbage 
til Ringkøbing, men der kan jo ske så meget, for der er jo lang 
tid til, at jeg bliver gammel …

En halv kasse Hancock er nok
Så måske bliver det også i fremtiden på afstand, når han føl-
ger Ringkøbing IF’s kamp for at skabe fundamentet til endnu 
en periode med divisionsfodbold.

- Det er superfedt, at der lige nu er så mange unge og lokale 
drenge på holdet – den strategi elsker jeg – men det åbner 
selvfølgelig for spørgsmålet om det er nok til at skabe de nød-
vendige resultater. Det er en svær balance, men hvis de mang-
ler lidt rutine på holdet, stiller jeg mig gerne til rådighed for 
klubben, siger Peter Thomasen, som har et velsmagende krav 
på plads i forhold til et eventuelt comeback:

- Jeg spiller for en halv kasse Hancock …, altså pr. sæson, siger 
han grinende. 

 
  

Anekdoter om Peter Thomasen fortalt af Jens Nielsen

• Vi spillede på udebane mod AaB’s andethold i dan-
marksserien, og i begyndelsen af anden halvleg skiftede 
jeg Peter ind. I sekvensen efter begik vi et frispark lige 
ud for vores udskiftningsboks, og Peter stillede sig i 
vejen for en hurtig afvikling af frisparket. Det gav et 
gult kort. Da bolden kom tilbage til åstedet, sparkede 
han bolden væk, hvilket udløste det andet gule kort og 
dermed marchordre - uden bolden overhovedet havde 
været i spil. Det var hans to boldberøringer i den kamp, 
og han var maksimalt på banen i et minut. Heldigvis end-
te det godt alligevel, for vi vandt 2-1.

• Vi var i bus på vej retur mod Ringkøbing efter en kamp 
mod AGF i Århus, og Peter blev sulten. Dengang var der 
ikke en McDonalds på hvert gadehjørne, men der var en 
i Herning, og Peter talte varmt for et stop, hvilket hold-
kammeraterne ikke var enige i – de ville bare hjem. Det 
endte med, at bussen stoppede i Herning, hvor vi læsse-
de Peter af, og så fortsatte bussen mod Ringkøbing, mens 
Peter fik sin McDonalds-mad og god tid til at tænke over, 
hvordan han på egen hånd skulle komme det sidste styk-
ke til Ringkøbing.
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Ungdomsfodboldturneringen i Ringkø-
bing er ikke slået omkuld af Covid-19 – 
anden udgave er flyttet til efteråret i år, 
men i 2022 bydes der atter på glæde og 
fodbold i pinsedagene

Debuten i 2019 var både flot og stærk, 
men siden fulgte store udfordringer for 
det nye ungdomsfodboldstævne North 
Sea Football Cup i Ringkøbing.

2020-udgaven blev aflyst, 2021-udga-
ven er flyttet til efteråret, men folkene 
bag stævnet tillader ikke Covid-19 at 
spolere glæden ved fodbold for op imod 
1000 ungdomsspillere.

- Da vi afviklede stævnet for første gang 
i 2019, gik der hårdt arbejde forud. 
Vi havde ikke en plan fra året før, så 
vi arrangerede og gennemtænkte alle 
detaljer fra bunden. Det giver os til 
gengæld et stærkt udgangspunkt for de 
kommende år, siger Søren Mortensen 
fra styregruppen bag stævnet.

I 2019 gennemførte godt 800 spillere 
242 kampe, og til formålet var der støtte 
fra 200 frivillige samt cirka 60 virksom-
heder.

- Vi fik et overskud på cirka 65.000 
kroner, men det vigtigste var de mange, 
gode tilbagemeldinger fra deltagende 
klubber, siger Søren Mortensen.
Fremtidsplanerne er uændrede, og de 
er ambitiøse trods Covid-19, for poten-
tialet er der ifølge Søren Mortensen.

- Vi har mange spændende ting i god-
teposen, som kan supplere et i forvejen 
godt produkt, som vi ved, der efterspør-
ges. Vores ambition er, at stævnet skal 
rumme endnu flere hold, også gerne fra 
udlandet.

Den kvalitative oplevelse for deltagerne 
er et centralt fokuspunkt for styre-
gruppen, og det gælder områder som 
eksempelvis organisering, matching, 
service, mad, præmier, nærhed og ind-
kvartering.

- Vi går ikke på kompromis med de kva-
litative værdier for stævnet, og derfor 
vil stævnet heller ikke vokse uhæmmet. 
Der er plads til flere hold, men vi er 
afklarede i forhold til, at der er et mak-
simum, for kvaliteten og den gode ople-
velse er afgørende for os.

Overordnet handler målsætningen om 
at skabe økonomiske resultater, som 
kan udvikle og give nye muligheder til 
ungdomsspillerne i Ringkøbing IF.

- Missionen med North Sea Football Cup 
er at give en flok fodboldglade piger og 
drenge fede oplevelser i Ringkøbing, og 
så får vi tilmed muligheden for at vise 
vores dejlige område frem for nye gæ-
ster. Vi bevarer ydmygheden, og vi ar-
bejder vedvarende på at hæve niveauet 
for stævnet til gavn for deltagerne, siger 
Søren Mortensen, som får fornøjelsen 
igen i den første weekend i september.

North Sea Football Cup 
lever efter flot debut i 2019
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INKL

INSTALLATION

Varmepumpe / Aircondition

Kr: 9.999,-

Narvik 25 luft til luft komplet varmepumpe er udviklet til det
Nordiske klima med kraftig kompressor, elektrisk varmeelement
og ekstra varmeelement på udedelen for at undgå frostskader. 
Med aktivt kul-/, Silver Ion-/ og Cold plastma �ltrene bliver luften
renset for lugt sammen med en stor del af bakterielle gener. 
Varmepumpen har indbygget Wi-Fi som er nemt at tilkoble og bruge. 

SCOP: A+ (4,0), kW: 2,6. 
kWh/annum: 910 
COP: 4,3 - testet ved outdoor temperatur +7°C 
SEER: A++ (6,8)
Max. opvarmningskapacitet: 5200W, op til 60 m2

Algade 22 - 6950 Ringkøbing - post@elektronikhuset.dk
Tlf: 7044 4470

Garant Ringkøbing 
Skaadsmosevej 8, 6950 Ringkøbing,  
Tlf. Gulve 97 32 54 44, www.garant.nu 
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 9.30 - 17.30, Fredag: 9.30 - 18.00, Lørdag: 9.30 - 13.00

ALT INDEN FOR:

• Gulvtæpper

• Løse tæpper

• Trægulve

• Laminatgulve

• Akustikgulve mm

Garant Ringkøbing 
Skaadsmosevej 8, 6950 Ringkøbing,  
Tlf. Gulve 97 32 54 44, www.garant.nu 
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 9.30 - 17.30, Fredag: 9.30 - 18.00, Lørdag: 9.30 - 13.00
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• Løse tæpper

• Trægulve

• Laminatgulve

• Akustikgulve mm

Garant Ringkøbing 
Skaadsmosevej 8, 6950 Ringkøbing,  
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• Trægulve
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Åbningstider: Mandag - Torsdag: 9.30 - 17.30, Fredag: 9.30 - 18.00, Lørdag: 9.30 - 13.00

ALT INDEN FOR:

• Gulvtæpper

• Løse tæpper

• Trægulve

• Laminatgulve

• Akustikgulve mm

Garant Ringkøbing 
Skaadsmosevej 8, 6950 Ringkøbing,  
Tlf. Gulve 97 32 54 44, www.garant.nu 
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 9.30 - 17.30, Fredag: 9.30 - 18.00, Lørdag: 9.30 - 13.00

ALT INDEN FOR:

• Gulvtæpper

• Løse tæpper

• Trægulve

• Laminatgulve

• Akustikgulve mm
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• Løse tæpper

• Trægulve

• Laminatgulve

• Akustikgulve mm

Garant Ringkøbing 
Skaadsmosevej 8, 6950 Ringkøbing,  
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• Gulvtæpper

• Løse tæpper

• Trægulve

• Laminatgulve

• Akustikgulve mm

Garant Ringkøbing 
Skaadsmosevej 8, 6950 Ringkøbing,  
Tlf. Gulve 97 32 54 44, www.garant.nu 
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 9.30 - 17.30, Fredag: 9.30 - 18.00, Lørdag: 9.30 - 13.00

ALT INDEN FOR:

• Gulvtæpper

• Løse tæpper

• Trægulve
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• Akustikgulve mm

Garant Ringkøbing 
Skaadsmosevej 8, 6950 Ringkøbing,  
Tlf. Gulve 97 32 54 44, www.garant.nu 
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Garant Gulve Ringkøbing
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Sammen med sin kæreste flyttede Line 
Bruhn Jørgensen i slutningen af 2020 
til Ringkøbing, hvor hun kun kender sin 
svigerfamilie – men det skal et trænerjob 
i Ringkøbing IF være med til at ændre

Fodboldkarrieren stoppede brat med 
en alvorlig korsbåndsskade i en alder af 
bare 16 år.
Siden har 26-årige Line Bruhn Jørgen-
sen gennemgået fire operationer i håbet 
om at kunne genoptage sin aktive fod-
boldkarriere, og sideløbende har hun 
vedvarende trænet for at styrke musku-
laturen omkring knæet, fordi hun, som 
hun siger, har så svært ved at lade være 
med at spille fodbold.

- Det føles bedre med knæet, og jeg vil 
bare så gerne spille lidt igen. Jeg har 
hørt, at der vist findes et lille 7-mands-
hold i RIF, og min drøm er at spille med 
der, siger hun.
I oktober 2020 flyttede hun til Ringkø-
bing sammen med sin kæreste Mette, 
og for sidstnævnte var der tale om 
et gensyn med barndomsbyen, mens 
Line Bruhn Jørgensen kom til med sine 
sønderjyske rødder tilsat en årrække 
i Århus, hvor hun boede sammen med 
Mette.

- Det er fantastisk at være tæt på min 
svigerfamilie, men mit eget netværk i 
byen er selvfølgelig begrænset endnu, 
og Covid-19 gør det ikke ligefrem let-
tere at etablere det, konstaterer hun 
knastørt.

Forhåbentlig ændrer det sig snart – 
for eksempel via hendes nye job hos 
Skattestyrelsen i Ringkøbing – men 
bestemt også når det igen bliver muligt 
for U13-pigerne i Ringkøbing IF atter at 
samles til fodboldtræning og – kamp.
Et fantastisk sted at møde mennesker
Med i trænerstaben omkring U13-pi-
gerne i RIF er Line Bruhn Jørgensen 
nemlig, og hun glæder sig helt vildt til 
at møde pigerne samt folkene omkring 
holdet og i klubben.

- En idrætsforening er et fantastisk sted 
at møde mennesker og skabe venskaber, 
siger hun med en vis erfaring, for hun 
har trods sin unge alder masser af ruti-
ne i trænerjobbet.

Allerede som 13-årig fik hun sit første 
job som hjælpetræner i barndomsklub-

ben, som 16-årig stod hun for første 
gang med sit eget hold, og senest har 
hun gjort det samme i VSK Århus, som 
er en stor klub med mere end 1200 
medlemmer.

- I hele mit liv har jeg som en meget na-
turlig ting engageret mig i foreningslivet 
med fodbold som omdrejningspunkt, så 
derfor ville jeg også gerne være en del af 
RIF, hvor jeg heldigvis fik lov til at være 
med omkring U13-pigerne.

Opbakningen til RIF er meget stor
Når de engang får græs under støvlerne 
igen, skal de ikke lede længe, hvis det 
ene hold mangler en spiller til træning 
– Line Bruhn Jørgensen spiller hellere 
end gerne med.

- Jeg udnytter enhver mulighed for at 
spille med, og lige nu tripper jeg bare 
for at komme i gang med træningen 
sammen med pigerne.
Indtil videre har mødeaktivitet fyldt det 
meste i RIF-regi, men allerede nu står 
hun med et fint indtryk af klubben.

- Min barndomsklub var meget lille, og 
senest har jeg været i VSK Århus, som er 
kæmpestor, og det er mit indtryk, at 

RIF er placeret midt imellem de to. En 
klub som favner bredden, men som også 
rummer de ambitiøse visioner, siger 
Line Bruhn Jørgensen, som ligeledes har 
noteret sig en anden væsentlig ting:

- Opbakningen til RIF er stor. Det havde 
jeg hørt lidt om fra min svigerfamilie, og 
der er i den grad noget om snakken, må 
jeg sige.
Lige nu glæder tilflytteren Line Bruhn 
Jørgensen sig til, at hun via Ringkøbing 
IF skaber sig et netværk i byen, og må-
ske kan hun ligeledes se frem til, at kæ-
resten overværer U13-pigernes kampe.
- Hjemme hos os er jeg alene med min 
fodboldinteresse, men i Århus var Mette 
sød til at se kampe med mit hold. Til 
gengæld er hun meget kreativ, hvilket 
man bestemt ikke kan beskylde mig for 
at være, siger en grinende Line Bruhn 
Jørgensen.

Fodboldklubben skaber både netværk og nye venskaber
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Ringkøbing Sushi laver frisk 
og velsmagende sushi 

Alt vores Sushi bliver lavt efter bestillingen, enten via telefon eller i butikken. 
Udover Sushi, har vi også Stegte nudler (Yaki Udon), og rød thailandsk karry ret.

Vester Strandgade 10, 6950 Ringkøbing · www.rkbsushi.dk · Telefon 97 33 88 88
Åbningstider: Mandag : Lukket / Juli - 11.30 - 20.00 (21.00) · Tirsdag til Lørdag: 11.30 - 20.00 (21.00)

Søndag: 16.00 - 20.00 (21.00)

Fodboldklubben skaber både netværk og nye venskaber
Opfordrer tilflyttere til et liv 
i en forening
Hendes historie vækker glæde hos 
Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor 
bosætningskoordinator Dorthe Fryden-
dahl dagligt opfordrer tilflyttere til at 
engagere sig i det lokale foreningsliv, 
som i kommunen tæller mere end 800 
foreninger, sammenslutninger og fælles-
skaber.

- Lines historie er lige præcis det, vi 
ønsker på vegne af nye borgere i vores 
kommune. Livet i en forening er en su-
per god måde at skabe sig netværk og 
venskaber, så det er meget vigtigt, at vi 
råder over et velfungerende og bredt 
foreningsliv, slår Dorthe Frydendahl 
fast.
Via fællesskabet FrivilligVest arbejder 
Ringkøbing-Skjern Kommune vedva-
rende på at skabe de bedste rammer og 
forhold for nye borgere, og en klub som 
Ringkøbing IF er en væsentlig aktør på 
den bane.

- Vi er jo lidt udfordret på vores geo-
grafiske placering, så en velfungerende 

forening som Ringkøbing IF har stor 
betydning for bosætningen, siger Dor-
the Frydendahl.

RIF skaber et fantastisk fundament
Ét af flere kendetegn hos Ringkøbing 
IF er, at mange i og omkring klubben 
har været med i mange år, enten som 
tidligere spiller eller træner/leder, 
men heldigvis bliver de fleste ved at 
bevare tilknytningen til klubben, hvilket 
giver et fantastisk fundament for nye 
tilflyttere.
Omkring 2200 mennesker flytter hvert 
år til Ringkøbing-Skjern Kommune, men 
omkring 30 procent af dem flytter igen i 
løbet af få år.

- Det har vi særligt fokus på. Hvorfor 
flytter de igen? Er det fordi, de ikke får 
et netværk og nye venner? Hvad kan vi 
gøre, så de bliver boende? Vi er sikre 
på, at Ringkøbing IF og det øvrige for-
eningsliv medvirker til at minimere fra-
flytningen, siger Dorthe Frydendahl.  
Line Bruhn Jørgensen har besluttet 
sig – hun ønsker at bruge sine kræfter i 
Ringkøbing IF, hvor hun både vil skabe 

glæde og sejre sammen med U13-piger-
ne, men også skabe et stort netværk og 
mange nye venskaber.

”Det, vi hver især gør, har en enorm be-
tydning for tilflyttere. Hvordan omtaler 
vi vores område, hvordan tager vi imod 
vores nye nabo, nye kollega, nye skole-
kammerat og så videre. Vi spiller alle en 
rolle, så tilflyttere føler sig velkomne”
Dorthe Frydendahl, Ringkøbing-Skjern 
Kommune

”Jeg ved af erfaring, hvad et trænerjob i 
en fodboldklub bringer med sig af glæ-
der – og som ny i en by er der endda en 
tillægsgevinst i form af muligheden for at 
møde mange nye mennesker. Det tror jeg 
på, jeg kommer til at opleve i Ringkøbing 
IF”

Line Bruhn Jørgensen, tilflytter
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HAVNEPLADSEN 7, 6950 RINGKØBING
WWW.KJAERSTRUP.DK

Ryevad & Henriksen A/S
VVS & BLIK - VENTILATION

Herningvej 76 · 6950 Ringkøbing
Telefon: 97 32 09 85

Æresmed-
lemmer af RIF
N. Schmidt Hindø
Svend Fastrup
Svend Nielsen
Gunnar Hindø
Åge ”Esbjerg” Jensen
Mogens Skaaning Madsen
Henning Bro
Niels Kornberg
Jens ”Fisker” Christensen

Formænd i RIF
1900-1902: Bogtrykker Christensen
1902-1905: Redaktør Berthelsen
1905-1913: Jens Sivert Nielsen
1913-1933: N. Schmidt Hindø
1933-1934: Jes Bech Nielsen
1934-1939: Svend Fastrup
1939-1941: Robert Nissen
1941-1942: Svend Fastrup
1942-1944: Hakon Ginnerup
1944-1945: Peder Ledgaard
1945-1947: Svend Aage Pedersen
1947-1948: Niels Stengaard
1948-1952: Holger Lauridsen
1952-1955: Gunnar Hindø
1955-1957: Knud Rud Hansen
1957-1959: Henry Kamp
1959-1971: Svend Nielsen
1971-1974: Carl Korsgaard
1974-1978: Carl E. Andersen
1978-1980: Erland Jensen
1980-1983: Finn Ebbe Jakobsen
1983-1989: Herluf Simonsen
1989-1995: Kaj Skovborg Andersen
1995-2003: Mogens Skaaning Madsen
2003-2007: Per T. Holm
2007-2018: Henning Bro
2018-2020: Andreas Leidesdorff
2020-          : Peder Sørensen
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Lange er en 2000 m2 stor, spændende og anderledes butik
med kvalitetsvarer til gode priser og parkering ved døren

Kig ind og lad dig inspirere eller se mere på www.hoslange.dk

Stolt sponsor af
Ringkøbing IF
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Ivan Hansen, medejer hos Onecollection/
House of Finn Juhl, er en af Ringkøbing 
IF’s største og mest loyale støtter, og 
sammen med sin kone bruger han yder-
mere masser af frivillige timer i forbin-
delse med førsteholdets hjemmekampe.

- Jamen, så har du lavet dit sidste inter-
view med mig.
Ivan Hansen er en munter mand med 
glimt i øjet, men der er ingen tvivl – han 
mener det.
Forud er gået en snak om en artikel til 
RIF-magasinet, og jeg foreslår, at histo-
riefortællingen handler om alt det, han 
gør for Ringkøbing IF.
Han dræber idéen, koldt og kynisk, med 
ovenstående citat.
Til gengæld vil han gerne snakke fod-
bold, visioner for Ringkøbing IF og ikke 
mindst fadølsanlægget i loungen på 
Green Arena.

- Fadølsanlægget styrer jeg til hjemme-
kampene, og sådan bliver det ved med 
at være så længe, jeg har lysten og kræf-
terne til at være der.
Dét mener han også.

Det er vel nærmest en livsstil
61-årige Ivan Hansen er medejer af 
Onecollection/House of Finn Juhl, og da 
han for godt 25 år siden kom til byen, 
indledte han straks et lidenskabeligt 
forhold til Ringkøbing IF, der ikke er 
aftaget i styrke, som årene er gået.
Snarere tværtimod.

- Jeg vil nok altid være involveret i en 
eller anden grad. Det er vel nærmest en 
livsstil, og jeg spiller ikke golf, så tiden 
er der. Hvis jeg ønsker at blande mig, 
skal jeg også involvere mig økonomisk 
og personligt, så det gør jeg.
Han følger klubben tæt, men han erken-
der, at det blev lidt specielt med Corona-
ens indtog.

- Før Corona kørte de fleste af de nuvæ-
rende førsteholdsspillere jo rundt på 
knallert, som han siger.

Selvfølgelig kan vi rejse pengene
De mange unge og ikke mindst lokale 
spillere er en dejlig udvikling, mener 
Ivan Hansen, og han vil ikke høre tale 
om, at Ringkøbing IF skal stille sig til-
freds med danmarksseriefodbold.

- Måske skal der to-tre spillere til med 
hår mellem tænderne. Det vil være et 
godt supplement til den solide stamme 
af unge, lokale spillere, og så bliver det 
igen muligt at række ud efter divisions-
fodbold. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, 
at vi kan rejse den nødvendige økonomi. 
Selvfølgelig kan vi det.
Et arbejde han gerne deltager i, og med 
udsigt til en mere normaliseret hverdag 
bliver det blandt andet et fokusområde 
for ham.

Kørselsordning til 
alle hjemmekampe
- Vi er den her lille gruppe af menne-
sker, som blandt andet arbejder på 
at finde økonomien til den sportslige 
vækst i klubben, og vi skal i arbejdstø-
jet igen på bagkant af Corona, slår Ivan 
Hansen fast.
Han stråler, når han står i sin RIF-trøje 
bag fadølsanlægget i loungen på Green 
Arena – der føler han sig tilpas – og han 
foretrækker til enhver tid miljø frem for 
netværk.
Onecollection/House of Finn Juhl en-
gagerer sig ellers bredt i den vestjyske 
elitesport, Ringkøbing Håndbold, Skjern 
Håndbold og FC Midtjylland nyder 
blandt andre godt af det, men Ivan Han-
sen har det bedst på Green Arena i et 
uformelt miljø.

- Min kone er en del af Tanterne, og nu 
må vi se, hvor længe jeg får lov til at 
bruge det meste af de søndage, hvor der 
er hjemmekampe på Green Arena. Vi 
har jo også børn og børnebørn, men jeg 
holder meget af at være der, siger Ivan 

Hansen, som grinende forklarer om 
kørselsordningen til hjemmekampene:
- Jeg kører derud, min kone kører hjem, 
siger han med glimt i øjet.

Vise ord fra en lille dreng 
På vegne af Onecollection/House of 
Finn Juhl har han kontakten til Ring-
købing IF, og det er også ham, der på 
vegne af klubben har kontakten til stor-
sponsor Det Faglige Hus.
Følelsesmæssigt er han dybt involveret,  

og når kampene bliver lidt for spænden-
de, lister Ivan Hansen ofte væk, fordi det 
simpelthen bliver for overvældende.
Han husker stadig tydeligt den forfær-
delige afslutning på 2. divisionssæso-
nen, hvor Ringkøbing IF på hjemmeba-
ne, i overtiden af sidste kamp, mistede 
sin divisionsstatus.

- Jeg sad omme på bagsiden af klubhu-
set med mit ansigt begravet i mine hæn-
der, afslører han.
På et tidspunkt kom en lille dreng forbi, 
og han stoppede op ved Ivan Hansen.

- Græder du, spurgte drengen.
Ivan Hansen kikkede op på den lille 
dreng.
- Nej, det gør jeg dog ikke.
- Voksne må altså godt græde, lød det 
stille fra drengen.
Den ordveksling satte, som Ivan Hansen 
siger, tingene i perspektiv.

- Det var ærgerligt og bittert, men det 
var ikke jordens undergang. 

De skal holde fingrene 
fra fadølsanlægget i loungen



- smag forskellen...

Det er filosofien bag vore produkter, og bl.a. derfor brygger vi stadig efter de 
gamle metoder. 

Traditionelt håndværk – tager tid 
Vore produkter er alle brygget med den dybeste re-
spekt for de naturlige processer, der ligger til grund for 
ølbrygning, f.eks. kold gæring og lagring ved 0 grader 

fra 7 uger og helt op til 2 år. Det er gammelt 
traditionelt håndværk uden industriprocesser 
og uden tilsætning af vand ved tapning.

Råvarer i rundhåndede mængder 
Til alle vore øl anvender vi kun malt af bedste 
kvalitet, ligesom verdens fineste og dyreste 
humle, den tjekkiske SAAZ, anvendes til alle 
varianter. SAAZ er i øvrigt, blandt øl kendere 
rundt om i verden, altid et tydeligt tegn på 
godt øl *).

Det er derfor, du kan smage forskel!

Vi brygger det bedste øl 
 - til dig der kan smage forskel ...

’)Alt vort øl brygges i kobberkedlerne.

Rigtige sodavand
- og som regel ”værtens” bedste!
  

Som i gamle dage laver vi alle vore produkter med 
en rundhåndet mængde af de bedste råvarer, bl.a. 
appelsinolier og saften fra rigtige appelsiner, lige-
som vore to colaer indeholder rigtig colanød.

Fadøl
til festenHusk Hancocksupasteuriserede  fadøltil din fest, bestilleshos din lokale
forhandler.

Kvalitet siden 1876

Vi er lokale og 

Forsikringer skal dække 
dine behov, hverken 
mere eller mindre. 

96 94 96 94  ·  vestjylland.dk

Harald Hagde - din lokale 
assurandør i Ringkøbing

Gør dine forsikringer det?

HVOR  
SKAL DU HEN?

Vælg den sikre løsning, når din bolig skal sælges.

65
12

2

Kirsrten
DavidJan-Ole

Alexander

RINGKØBING-SKJERN
v/ David Ørskov
Torvegade 6
6950 Ringkøbing
ringkobing@home.dk
Tlf. 97 32 08 99
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Med fokus på dialog og et bredt lokalkendskab,  
hjælper vi dig trygt videre og godt hjem. 

Kontakt os på tlf. 97 32 08 99 for en gratis  
og uforpligtende salgsvurdering.
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I sin tid var 46-årige Lars Berthelsen en 
af initiativtagerne til fanklubben Blå-
hvalerne – i dag bor han i Hammel med 
sin familie, men han følger stadig med i, 
hvad der sker i barndomsklubben

En oprykning til danmarksserien skabte 
fundamentet for Blåhvalerne.

En samling af inkarnerede RIF-fans 
stod bag fanklubben, som støttede hol-
det på hjemme- og udebane, og én af 
initiativtagerne var Lars Berthelsen.
I dag er han 46 år og familiefar i Ham-
mel med kone, to døtre og job i auto-
branchen, men Ringkøbing IF sidder 
stadig i ham.

- Som jeg husker det, var vi i Haderslev, 
hvor oprykningen til danmarksserien 
blev sikret, og vi var den her gruppe, 
som fulgte holdet tæt både ude og hjem-
me. Efter oprykningen blev vi enige om 
at stifte en fanklub, og den blev selvføl-
gelig døbt Blåhvalerne, fortæller Lars 
Berthelsen.

Savner det den dag i dag
Som juniorspiller skiftede han til Ring-
købing IF fra Rindum, og ønsket var at 
komme til en større klub.

- Det var et godt skifte for mig, selv om 
mit talent aldrig sigtede mod klubbens 
bedste seniorhold. Til gengæld fik jeg 
som ynglingespiller mange store op-
levelser, blandt andet udlands-ture og 
Dana Cup, men vigtigst af alt etablerede 
jeg en masse nye venskaber, fortæller 
Lars Berthelsen.

Som seniorspiller indledte han sin 
RIF-karriere på tredjeholdet, senere 
avancerede han til andetholdet, men det 
elitære var aldrig den primære motiva-
tionsfaktor for ham – det var til gengæld 
det sociale aspekt, der er i at spille i en 
stor klub.

- Når jeg tænker tilbage, brugte jeg jo 
vildt mange timer i RIF, og derudover 
var jeg frivillig til Fjordfesten, så der er 
virkelig mange gode minder fra den tid, 
slår han fast.

Derudover var der sammenholdet og 
det sociale liv i Blåhvalerne, som kaste-
de kaskader af muntre stunder, grin og 
smil af sig.

- Jeg savner det faktisk den dag i dag, 
erkender Lars Berthelsen.

Kommer jævnligt til Ringkøbing
Han flyttede fra Ringkøbing i 2001, først 
til Århus og siden Hammel, men han 
prøver fortsat at følge med i, hvad der 
sker i byen og ikke mindst Ringkøbing 
IF – og hvis der er mulighed for det, ser 
han gerne RIF-mandskabet spille, hvis 
de rammer en by tæt på ham.
Tilknytningen til Ringkøbing er dog 
fortsat stærk, Lars Berthelsens kone 
stammer også fra byen, så familien tager 
jævnligt turen mod vest.

- Hvis det passer med en fodboldkamp, 
ser vi gerne den, og så runder vi selv-
følgelig også Vesterhavet, fortæller Lars 
Berthelsen, som på den måde genopfri-
sker mange fine minder og ikke mindst 
den gode stemning, som herskede på 

Ringkøbing IF 
skaffede venskaber og netværk
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tværs af hele klubben dengang. Han 
erkender, at succesoplevelserne har 
manglet gennem en periode, men me-
ner der er grobund for optimisme.
Talentmassen i ungdomsafdelingen er 
stor. RIF har en stærk kapacitet i træner 
Claus Christiansen og hans stab, Nicolai 
Waels tilbagekomst til klubben, og de 
kompetente personer der står bag, giver 
håb for fremtiden.

- Jeg både håber og tror på snarlig til-
bagevenden til divisionsfodbold. Det er 
der, klubben hører til, og jeg ser frem til, 
at det massive arbejde, der gøres, bærer 
frugt, siger Lars Berthelsen.

Plejer de gamle venskaber
Han var selv en del af en klub, hvor alle 
var lige, og han nåede at være med på 
stort set alle niveauer – dog ikke første-
holdet, som talentet ikke rakte til, gen-
tager han med et skævt smil.
Oplevelserne har dog alligevel været 
både mange og store, og fællesnævne-
ren var hele vejen mødet med andre 
mennesker, og ikke mindst det sociale 
netværk han byggede op gennem mange 
år i klubben.

- Vestjyder har jo begge ben solidt plan-
tet på jorden, og det kan jeg egentlig 
meget godt lide. Jeg har stadig kontakt 
til flere fra tiden i RIF, og jeg er også 
hjemme til den årlige fest i Vesterhavs-
hallen, hvor de mange bekendtskaber 
og venskaber skabt i RIF plejes, siger 
Lars Berthelsen og tilføjer:

- RIF kan noget helt specielt, og klubben 
har betydet meget for mig.



42 • Ringkøbing IF jubilæumsmagasin

BYENS FØRENDE DAGLIGVAREBUTIK!

KVICKLY RINGKØBING

Siden 1994 har Henning Klausen fulgt 
Ringkøbing IF, ofte i selskab med sin 
kone, og der er ikke planer om at ændre 
hverken det ene eller andet

Den 20. juni 2015 er Henning Klausen 
til fødselsdagsbrunch hos sin mor, som 
samler familien i anledning af sin 80-års 
fødselsdag.
Dermed er det ikke muligt for ham at 
være på Green Arena, hvor favoritholdet 
Ringkøbing IF ellers spiller sæsonens 
sidste kamp – en afgørende skæbne-
kamp mod Brabrand IF hvor hjemme-
holdet som minimum skal bruge ét 
point for at sikre sig endnu en sæson i 2. 
division.

Det er atypisk, for Henning Klausen 
er normalt altid på plads for at støtte 
RIF-mandskabet, uanset om de spiller 
serie 1, jyllandsserien, danmarksserien 
eller 2. division, men denne dag er han 
tvunget til en alternativ model.
Efter veloverstået fødselsdagsbrunch 
ude i byen, står den på eftermiddags-
kaffe på terrassen, med en radio tændt, 
så han kan følge med i et opgør, der 
udvikler sig dramatisk i en vanvittig 
afslutning.

Trods sine rødder i Kjellerup er 62-åri-
ge Henning Klausen en loyal RIF-sup-
porter, og sådan her det været, siden 
han med familien flyttede til Ringkøbing 
i 1994.

- I begyndelsen kendte jeg ikke spiller-
ne, men det kom man jo til undervejs, og 

for mig var niveauet ikke det afgørende. 
Jeg så for eksempel også kampe i serie 
1, hvor vi godt nok ikke var ret mange 
på tilskuerpladserne, husker Henning 
Klausen.
I dag har han ofte selskab af sin kone 
til RIF-hjemmekampene, og de sidder 
nogenlunde samme sted på tribunen, 
mens pausen traditionelt bruges til en 
grillpølse og lidt at skylle ned med.
- Det er altid hyggeligt, og så får man 
lige en snak med dem, man kender.

Sin egen fodboldkarriere stoppede i 
teenageårene, da Henning Klausen i 
stedet fokuserede på håndbold og bad-
minton, men i Ringkøbing begyndte 
først sønnen og siden datteren at spille 
fodbold i RIF.

- Min søn ringede til mig, da han havde 
været til fodbold første gang, og sagde 
begejstret: Far, jeg har været til fodbold, 
og jeg fik et mål i hovedet, fortæller han 
grinende.
Senere indledte datteren fodboldkar-
rieren, og det var på et tidspunkt, hvor 
pigefodbolden for alvor udviklede sig i 
klubben.

- Det gav et fantastisk sammenhold at 
følge børnene, så det er bestemt ikke 
kun førsteholdet, jeg har fulgt, under-
streger Henning Klausen med et skævt 
smil.

Han har også haft fornøjelsen af at være 
inviteret i loungen med en sponsor, og 
det har imponeret ham hver gang – ikke 

mindst på grund af de frivillige, som 
forkæler samarbejdspartnerne og deres 
gæster.

- Både min kone og jeg har også været 
heldige at vinde præmier på Green 
Arena, og man må sige, at niveauet for 
præmier er meget højt i Ringkøbing, 
lyder det anerkendende fra den loyale 
RIF-fan.

Han kalder sig selv en engageret fan – 
og der er tidspunkter, hvor man hører, 
at Henning Klausen er til fodbold.

- Jeg klapper altid højt, og det sker da 
også, at dommeren lige får et par ord 
med på vejen, erkender en mand, som 
til daglig er turisme- og erhvervskonsu-
lent i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Tilbage til eftermiddagskaffen på 
terrassen, for det var en svær dag for 
Henning Klausen.

0-0 stod der, da kampen bevægede sig 
ind i dommerens tillægstid, og så lød 
det i radioen, at Brabrand fik et hjørne-
spark.

Efter 96 minutters fodbold. Absolut sid-
ste chance i kampen, og den udnyttede 
gæsternes Lukas Enevoldsen til at score 
et sent sejrsmål, som sendte Brabrand 
IF op over nedrykningsstregen, og Ring-
købing IF ned i danmarksserien.
Ikke at det ændrede alverden for Hen-
ning Klausen – for han holder altid med 
RIF. 

Sportsligt niveau betyder 
ikke noget for 
den loyale 
fan
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BYENS FØRENDE DAGLIGVAREBUTIK!

KVICKLY RINGKØBING
Stort udvalg
i isenkram hos 
Kvickly Ringkøbing

Ringkøbings
største vinafdeling 
finder du i Kvickly...

Friskbagt brød hver 
dag fra vores egen 
bager...

Lækkerier fra
vores delikatesse
hver dag...

Byens bedste 
slagterafdeling 
finder du hos os...

I vores velassorterede isenk-
ram afdeling finder du altid 
et stort udvalg af produkter.

Vinen er ofte prikken over i 
‘et så kom og få en snak med 
vores dygtige vinmænd, 
Finn og Jasmin. De kan helt 
sikkert guide jer til en god 
smagsoplevelse!

Vores bagere står tidligt op - 
så du lige fra morgenen kan få 
friskbagt brød og konditori i 
mange varianter. Bagerafde-
lingen åbner hver dag kl. 6.30. 

Vores store bemandede de-
likatesse sørger hver dag for 
lækre retter til både fest og 
hvis du er lækkersulten. Kom 
ned og hent vores store mad 
ud af huset brochure.

Vi tilbyder altid mørt og 
lækkert kød, der er valgt 
med omhu - spørg blot vores 
slagtere til råds! og vi skærer 
gerne din bøf i den størrelse 
du ønsker...

MØD OS PÅ  
FACEBOOK

Gratis
parkering 
lige udenfor 
butikken...

Tank billig 
benzin/diesel 
døgnet rundt...
På vores OK tank 
finder du altid gode 
priser på benzin og 
diesel.

Personlig pleje 
- kig forbi og se vores 
store afdeling

I vores personlige pleje afde-
ling finder du et bredt sorti-
ment i alt hvad du har brug 
for af cremer, shampoo m.v.
til hele familien.

RINGKØBING

Åbent alle dage
kl. 8.00-21.00

Bageren åbner 
kl. 6.30

KVICKLY 
RINGKØBING
Skaadsmosevej 11
Tlf. 9674 3800

HENT 
COOP APP’EN 

OG BRUG 
SCAN & BETAL
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120 år kan noget, og for Ringkøbing IF’s 
fodboldspillere har de mange årtier budt 
på et væld af opture, og der har, indrøm-
met, også været enkelte nedture – men al-
drig med styrke til at spolere fællesskabet

Når man har mere end 12 årtiers histo-
rie under armen, er der naturligvis man-
ge nedslag at fokusere på.

Både gode og mindre gode
Den første stribe af scenelys rammer 
den 23. juni 2012, hvor Ringkøbing IF’s 
bedste fodboldspillere skriver histo-
rie – og de gør det i Holstebro, hvilket 
bestemt ikke gør noget for en flok gæve, 
velspillende og stolte vestjyder.
4-2 vinder RIF-mandskabet over HB, 
men reelt sikrer RIF’erne den historiske 
oprykning til 2. division allerede ugen 
før, hvor det foran små 700 tilskuere på 
Alkjær Stadion bliver til en 1-0 sejr over 
FC Djursland.

Paw Bjørnkjær er manden bag historie-
skrivningen, da han efter et træk ind i 
banen banker bolden op i det fjerneste 
målhjørne efter en lille times spil, og det 
er måske ikke så uventet for de loyale 
RIF-fans, at det netop er manden med 
den fine sparkefod, der sørger for den 
forløsende scoring, men det gør ikke 

scoringen mindre smuk. Eller vigtig. 
Eller historisk.

Det er dog ikke dét, scenelyset søger.
I stedet er det busturen hjem fra Holste-
bro, hvor stemningen, selv efter vestjysk 
målestok, er forholdsvis fornuftig, fordi 
oprykningen definitivt er sikret.
Divisionsfodbold venter forude, for før-
ste gang nogensinde på kanten af Vester-
havet, og der venter også et brag af en 
oprykningsfest, men bussen kører ikke 
direkte hjem til klubhuset.

Divisionsfodbold er der til gengæld ikke 
mange, der tænker på en oktoberdag 
i 1983 – i stedet hænger en dyne af 
frygt over Kongevejens Stadion, hvor 
RIF-mandskabet er én kamp fra en hi-
storisk nedtur til serie 4.

For at gøre ondt værre …, Lem byder i 
samme spillerunde på en oprykning til 
serie 2 fra samme kreds, så morgenkaf-
fen skvulper af nervøsitet i de fodbold-
glade hjem i Ringkøbing, og denne dag 
ænser de færreste den smukke udsigt 
over fjorden, som Kings Road var og er 
garant for.

En sejr er nødvendig for værterne for 
at bevare sin serie 3-status -  en grotesk 

udvikling for en klub, som i sine unge år 
var Jyllands svar på det, Paris Saint Ger-
main er for Frankrig i dag.
Anders Aggers fine ord beskriver i 100-
års jubilæumshæftet smukt den drama-
tiske kamp mod Næsbjerg.

Stillingen er 2-2, der er et minut tilbage 
af opgøret, og lige nu er RIF i serie 4.
Men så finder Leif Bækby med en fin 
aflevering Jan Pedersen, og sidstnævnte 
fører den straks i retning af modstan-
dernes mål.
Han slutter sit soloridt af med en tvær-
pasning, som er tempereret på den helt 
rigtige måde.

Tiden står nærmest stille på Konge- 
vejens Stadion, mens de få men trofaste 
RIF-fans med store øjne følger boldens 
bane ind foran Næsbjerg-målet.
Palle Simonsen har luret muligheden, 
han rykker ind i feltet, og timingen i lø-
bet er klinisk i forhold til Jan Pedersens 
tanker bag afleveringen.
Palle Simonsens inderside møder bolden 
tæt under mål, og RIF-angriberen styrer 
bolden i netmaskerne til den forløsende 
3-2 scoring.

Katastrofen udebliver. RIF undgår akku-
rat en historisk ydmygelse. Eufori har 
normalt trange kår i Vestjylland, men 
denne oktoberdag er jubelscenerne 
euforiske - intet mindre.

Tak for målene, Palle Simonsen 
og Paw Bjørnkjær

Historiske milepæle på 
fodboldbanen

1906: 
Trofæet Luren vindes til ejendom
1920: 
Jyllandsmester - DM bronze 
1935: 
Oprykning til Mellemrækken og 
Jysk Mester i A-rækken
1960: 
Oprykning til serie 1
1990: 
Oprykning til Jyllandsserien
1995: 
Oprykning til Danmarksserien
2012: 
Oprykning til 2. division



Vestjysk Fællesskab
med vilje til mere

Hovedsponsor Elitesponsor Supersponsor Stjernesponsor

Guldsponsor

Sølvsponsor

Bronzesponsor

Citysponsor

FOR GULVE & GARDINER

Søndervig
Badevej 1, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 96 00
Mail: 075127@Meny.dk
www.meny-Sondervig.dk

RINGKØBING

autoforum, Ringkøbing A/S
www.autoforum.dk

Tlf. 97 32 42 22

www.ringkobingif.dkFølg os på: 

Platinsponsor

G. BECH-HANSEN A S/

Volkswagen Ringkøbing 

Peter Duun  
Kunster-Ringkøbing 

JH Holding ApS

TAK TIL KLUBBENS LOYALE SPONSORER

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS
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Da en gyngende og feststemt bus nærmer sig Ringkøbing i 
juni 2012, er kur- 
sen ikke sat mod klubhuset i første omgang.
I stedet kører bussen mod plejehjemmet, hvor et af klubbens 
store ikoner bor.

Selvfølgelig skal Åge ”Esbjerg” Jensen være en del af festen, 
når RIF for første gang nogensinde har udsigt til divisionsfod-
bold.
Selvfølgelig har truppen en opryknings t-shirt med til Åge.
Selvfølgelig bliver der taget et holdbillede på plejehjemmet.
I midten af billedet sidder en smilende Åge ”Esbjerg” Jensen.
Omgivet af jublende og, givetvis lettere beduggede, spillere, 
trænere og ledere fra RIF.

Fra 2008 til 2012 går RIF fra at være serie 1-klub til at være 
divisionsklub – et historisk højdepunkt med en herlig klang, 
mens den desperate kamp for at undgå degradering til serie 4 
i 1983, var det modsatte.

- Jeg gav engang Åge en tatovering i afskedsgave, og han fik 
lavet RIF-logoet på sin ene arm. Det var derfor, han altid gik 
med opsmøgede ærmer – så man kunne se logoet, fortæller 
Jens Nielsen, som sammen med Niels Henrik Larsen trænede 
RIF-mandskabet, da divisionsfodbolden kom til Vestjylland.
Med mere end 120 års fodbold i RIF, er der mange fine min-
der og mennesker, at tænke tilbage på – der var også peri-
oder, hvor fodboldlivet ikke var så festligt, men det var dog 
aldrig nok til at bryde det vestjyske fællesskab ned.
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Torvegade 1 b, 6950 Ringkøbing

FUN          FACTS
• I 1935 vandt RIF det jyske mesterskab 
i A-rækken med en finalesejr over Vejle 
Boldklub

• Angriberen Erik Andersen debuterede 
i 1958 på RIF-førsteholdet i en udekamp 
mod Lemvig, men som 15-årig var det 
ikke lovligt, så Erik Andersen hed noget 
andet på holdkortet …

• 24-årige Jacob Jay Andersen blev i 
2018 den første spiller, Ringkøbing IF 
solgte til en anden klub – topscoreren 
skiftede til norske Egersunds IK Fotball 

• I begyndelsen af 1960’erne bestod en 
del af spillernes træning af en løbetur til 
Velling og retur

• Sønderjyskes assistenttræner Niels 
Lodberg er født i Hvide Sande, og han 
indledte sin fodboldkarriere i BK Klitten og 
Ringkøbing IF

• Sidst i 1970’erne var Soda Stream ho-
vedsponsor i RIF, og når man opnåede syv 
førsteholdskampe, udløste det en Soda 
Stream-maskine

• Engang kørte RIF-spillerne til udeba-
nekampe i den Tvind-agtige bus med 
kælenavnet Valborg – ofte var chaufføren 
kriminalassistent Arne Pallesen

• Rygtet fortæller, at træner Bent Smidt 
Olesen i forbindelse med et spændende 
lokaldrama mod Spjald, røg en cigaret i 
ét sug 

• Anders Agger, TV-vært hos DR, står 
noteret for omkring 300 kampe på 
Ringkøbing IF’s bedste mandskab

• I 1954 blev Ringkøbing IF nævnt i sel-
veste Statsradiofonien – det skyldtes, at 
klubben var nået helt frem til sjette runde 
af Landspokalturneringen

• Da RIF-mandskabet i 2012 rykkede op 
i 2. division, var det via andenpladsen – 
førstepladsen tog FC Skanderborg sig af 
- med Claus Christiansen som cheftræner

• I 1950 havde RIF udgifter for 9.987,73 
kroner – 25 år senere var beløbet på 
370.457,86 kroner.

• Det første divisionsmål nogensinde 
i Ringkøbing IF sørgede Mustafa Arslan 
for – han udnyttede et straffespark i 
hjemmekampen mod Middelfart den 12. 
august 2012.

VIDSTE DU AT...
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TORVEGADE 1, 6950 RINGKØBING  97322066 
 

 

HAR DU FODBOLDTØJET KLAR?  

  Kom ind i butikken - vi har altid skarpe tilbud 
til dig og din sport. VELKOMMEN  

 

Vi står klar til at hjælpe. 

 

Overdel 250,- 
 

Knickers 200,- 

 
 

 

SUPER TILBUD  
KNICKERS SÆT 

 349,- 
 



En 121-årig skal behandles med re-
spekt, og det er præcis, hvad nuværende 
formand Peder Sørensen gør – uden at 
smide de fremadrettede visioner og am-
bitioner fra sig

121 fødselsdage
Det er de færreste forundt, men det er 
præcis, hvad Ringkøbing IF kan prale af, 
og nuværende formand Peder Sørensen 
er da også ydmyg i forhold til behand-
lingen af en forening med så mange år 
på bagen.

Ikke fordi RIF er skrøbelig med tendens 
til lårbensbrud, hvis der er sidevind, 
mere på grund af respekt for alder, 
erfaring og historik, men selv for en 
121-årig kan udvikling både være en 
god ting og en nødvendighed, som den 
nuværende RIF-formand siger.

- Tag nu fodbold for eksempel …, hvem 
siger, at den klassiske model med to 
gange træning og kamp i weekenden 
er den eneste brugbare? Hvad med fa-
miliefodbold? Når det passer familien. 
Eller hvad med dem, som kun ønsker at 
spille fodtennis?

Fremtidens RIF bliver en forening, som 
er omstillingsparat, lover Peder Søren-
sen, og det betyder blandt andet, at der 
løbende er stor lydhørhed for nye tiltag, 
modeller, samarbejder og så videre.

- Vi skal i høj grad tænke ud af boksen 
som forening, dels på grund af øget kon-
kurrence om de unges opmærksomhed, 
og på grund af den generelle samfunds-
udvikling, så det handler om at indrette 
os, så vi matcher den efterspørgsel, der 
er derude, siger Peder Sørensen.

Han slår fast, at RIF fortsat vil være en 
forening, som både rummer bredde og 
elite, og begge grupper skal have kvali-
tetstrænere og optimale rammer.
- På fodbolddelen vil vi i de kommen-
de år øge vores fokus på udviklingen 
af egne spillere, og derfor søsætter vi 
snart et eliteprojekt for klubbens mange 
unge spillere. Det sker i et samarbejde 
med ungdomsuddannelserne, og vi 
stræber efter at lancere en model, som 
også rummer boliger til de unge, så vi 
står med et projekt, der bliver Vestjyl-
lands bud på akademilignende forhold, 
fortæller Peder Sørensen.
Drømmen om divisionsfodbold i RIF 
lever sideløbende i bedste velgående, og 
det kan betyde, at der skal tilføres en-
kelte, rutinerede spillere udefra.

- Men ikke for enhver pris. Spillere ude-
fra skal købe ind på vores værdier og 
vores mission, og det rigtige dna bliver 
et afgørende parameter for os i de kom-
mende år.

Han står i spidsen for en forening, der 
har en god og sund økonomi, og den 
bliver der aldrig gamblet med.

- Selvfølgelig koster det penge at skabe 
fine rammer for såvel bredde som eli-
te, men det er en prioritet for os, og vi 
forvalter altid klubbens økonomi med 
respekt. Der skal være balance i regn-
skabet, siger RIF-formanden.

Han er garant for, at ledelsen vedvaren-
de har det kritiske blik rettet indad, og 
så håber han inderligt, at der i de kom-
mende år igen kan præsenteres divisi-
onsfodbold på Green Arena.

- Det er det, vi arbejder hen imod, og 
i den forbindelse drømmer jeg også 
om, at Green Arena udvikler sig til en 
endnu mere frygtet udebane for vores 
modstandere – et sted hvor tilskuerne 
møder op i RIF-trøjer og skaber en livlig 
stemning til gavn for hjemmeholdet. Vi 
vil altid være gode værter for vores gæ-
ster før og efter kampen, men trods vo-
res rødder i Vestjylland, og en alder på 
121 år, kan vi også stemningsmæssigt 
udvikle os yderligere, lyder det håbe-
fuldt fra Peder Sørensen.  

 

  

Fremtiden rummer bredde, 
elite og omstillingsparathed
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Mogens Kirkgaard  |  mokir@graakjaer.dk  |  T 2175 9221  

VILJESTÆRKT
FÆLLESSKAB

T R O V Æ R D I G H E D  O G  E K S P E R T I S E  I  T O T A L E N T R E P R I S E

Går du i bygge   tanker så kontakt mig…

Domicil
Produktionsfaciliteter
Showroom 
Lager og logistik
Boliger

BYGGERI
Erhvervs- og bolig-

ØNSKER TILLYKKE MED ET
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Han er en passioneret sponsor- og event-
chef - og tidligere manager for et old-
boyshold. Lars Bræmer har i førstnævnte 
job været udfordret af Covid-19, men han 
nægter at give op i respekt for den brede 
opbakning til klubben

Hvad gør en sponsorchef, når han 
mister sit vigtigste produkt?
Lars Bræmer, mangeårig sponsor- og 
eventchef i Ringkøbing IF, er ikke en 
mand, som sætter sig over i et hjørne og 
venter på det normale.

Covid-19 lammede i store dele af 2020 
og ind i 2021 blandt meget andet fod-
bold, og det havde den konsekvens, at 
det ikke var muligt at samle folk til spis-
ning, hygge og fodbold på Green Arena.
Netop dét er en central del af Lars Bræ-
mers arbejde – at samle klubbens loyale 
samarbejdspartnere til gode oplevelser 
og netværk – men pludselig eksisterede 
den mulighed ikke.

- I RIF har vi en stor og meget loyal ska-
re af samarbejdspartnere, hvilket har 
været ekstra tydeligt i en svær periode 
for alle, siger Lars Bræmer.

Han har forsøgt at finde på alternativer 
– for eksempel et spinningarrangement 
i efteråret, og senest har han været 
manden bag en goodiebag til alle sam-
arbejdspartnere.

- Jeg har forsøgt at udnytte tiden til at 
optimere Green Arena i forhold til ban-
dereklamer og lignende, for det handler 
om at holde gryden i kog.
Sponsor- og eventchefen går med 
samme drøm som samarbejdspartnerne 
– nemlig at bringe divisionsfodbold 
tilbage til Ringkøbing, og til det formål 
spiller loyalitet og optimisme afgørende 
roller.

- Det betyder noget for samarbejds-
partnerne, at vi arbejder med talentud-
vikling, fordi det fører til spillere med 
lokale rødder på førsteholdet, siger Lars 
Bræmer, som drømmer om, at det med 
tiden bliver muligt at invitere samar-
bejdspartnere til spisning på en tribune 
med integreret lounge.

- Det vil være fantastisk, hvis vi engang 
når så langt, og det er også vigtigt at 
huske på, at vores erhvervsklub er an-
det end resultater på banen. Den sociale 
betydning er vigtig, det samme er de 

forretningsmæssige forbindelser mel-
lem vores samarbejdspartnere, og det 
er det, vi kan dyrke i forbindelse med 
kampene, siger Lars Bræmer, som ef-
terhånden er blevet rutineret i at aflyse 
arrangementer grundet Covid-19.

De innovative gener er dog intakte hos 
ham, og han forsøger vedvarende at 
finde på nye løsninger og modeller, som 
kan give noget tilbage til samarbejds-
partnerne.

- Vi tænker på vores samarbejdspart-
nere hele tiden, også selv om det ikke 
er muligt at mødes med dem omkring 
kampe i øjeblikket. Heldigvis har vi 
over tid opbygget en velfungerende er-
hvervsklub, og én af mine opgaver er at 
fastholde de gode elementer i denne tid.

Lars Bræmers egen fodboldkarriere 
toppede i serie 1, som en stabil midtba-
nespiller, men til gengæld har han haft 
succes som manager.

Indtil sidste år fungerede han nemlig 
som manager for oldboysholdet i hjem- 

byen Mejrup for et hold, som blandt 
andre tæller Superligatræner Thomas 
Thomasberg, den tidligere Superliga- 
spiller Christian ”Speedy” Olesen samt 
de to tidligere RIF-spillere Michael Ja-
cobsen og Jacob Hurup, og der er fine 
meritter at berette om.

- For eksempel DM-semifinale for to år 
siden samt pokalsejr samme år, lyder 
det med stolthed fra Lars Bræmer, som 
i dag er angriber på holdet, mens han 
også er ansvarlig for de sociale arrange-
menter.

Det primære fokus er dog på Ringkø-
bing IF og klubbens samarbejdspartne-
re, og Lars Bræmer ser frem til, at det 
igen bliver muligt at samle folk til fod-
bold på Green Arena.
- Vi har i mange år nydt godt af en me-
get bred opbakning fra det vestjyske 
erhvervsliv. Han pointerer at vi gør alt 
hvad vi kan for at anerkende det. Men 
det er vigtigt, at man bakker op lokalt 
og bruger hinanden i det lokale net-
værk.

Loyalitet og divisionsdrømme
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Dobbelt op?

2for1 gælder ved køb af briller fra prisgruppe 795 kr. til 1895 kr. Du får det billigste par med i prisen, 
uanset valg af stel, glas og tillægsydelser i henhold til prisliste. Kan ikke kombineres med andre tilbud. 

Bestil tid på 
louisnielsen.dk

Ringkøbing  
Algade 14 · Tlf. 9632 5068

Altid 
2 års  

garantiYes! 
2for1 på alle briller 
fra 795 kr

Hornvarefabrikken er den eneste tilbageværende virksomhed, som fremstiller 
brugskunst af kohorn. Hornvarefabrikken blev etableret i 1935 i Bøvlingbjerg, 
hvor hornvareprodukterne også bliver fremstillet i dag.

      DEN ENESTE I DANMARK      DEN ENESTE I DANMARK
Fra rå kohorn til smukt kunsthåndværkFra rå kohorn til smukt kunsthåndværk

Hornvarefabrikken Ringkøbing
Shop - Håndværk & design

Havnepladsen 1, 6950 Ringkøbing
www.hornvarefabrikken.dk // +45 6144 2379

Åbent hele året: Man-fre kl. 11-17. • Lørdag kl. 10-14. 
Hornvarefabrikken

DENMARK - 1935

Sara fra tv-programmet
Made ind Denmark
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PEL IKANEN |   1940 finnjuhl.dk
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