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Så langt – så godt...
Vi er i al beskedenhed kommet rigtig
flot fra start i denne sæson. Holdet
med en yderst engageret Dalmose i
spidsen har leveret flotte resultater.
Dansk Kabel TV fyldes til bristepunktet, og vi har virkelig udfordringer
med at få plads til både vores VIP
og de mange fantastiske tilskuere,
og antallet af siddepladser i hallen
bliver hurtig udsolgt. Det er positivt,
vi mærker en fantastisk opbakning,
hvor vores tilskuere støtter flot op, og
lægger det nødvendige pres på modstanderne. Det har også gjort, at vi er
ubesejret i de seneste 4 hjemmekampe, der er skabt et fort med en samhørighed mellem hold og fans. Især de
to seneste sejre over hhv. Mors-Thy og
Ribe-Esbjerg udløste euforiske scener
i Dansk Kabel TV Arena. Det er positivt at se de små tiltag, hvor vi bygger
videre på et stærkt fundament, kan
aflæses i udbyttet af point. Det team
vi har omkring truppen, er vi enormt
stolte af. Vi optimerer og jagter de små
procenter, der kan vende udfaldet til
vores fordel.
På plussiden er også to forlængelser,
så truppen allerede nu er slagkraftig
næste sæson. Med Joachim og Lau-

ritz, har vi netop den type DNA, som
fremtiden skal bygges på. Unge sultne,
med en stærk træningsmoral, der
stadig kan lægge lag på deres spil. Dalmose har vist, han kan udvikle spillere
til større stationer. Vi har kæmpet en
vanvittig hård kamp for at beholde
Oscar, men når det er, de ypperste
klubber i Danmark som melder sin interesse, så er det stadig svært for os. Vi
kan dog konstatere, at endnu en ung
spiller er blevet udviklet hos os, det er
et klap på skulderen til alle de personer, som arbejder med ham til daglig.
Opgøret mod Nordsjælland bliver en
drabelig kamp om magten i øst. De
har fået en udfordrende start og været
uheldige med skader. Men er sikker på
de kommer med alt hvad de har. De
er unge og sultne, og rigtig dygtige på
talentarbejde i klubben. De har kniven
på struben, og det skal vi have respekt
for. Vi skal være 100 % klar! Er sikker
på holdet og Dalmose kommer med
den rette indstilling.
Vi vil også byde velkommen til TV2
sport, vi er oprigtig glade når de
kommer og besøger os. Det skal være
med til at brande vores sponsorer, og

vi glæder os til at give seerne hjemme
i stuerne den oplevelse, det er at spille
hos os. Den stemning der har været på
det seneste, skal genskabes gerne endnu heftigere. Og jeg kan godt allerede
nu love en fuldstændig udsolgt hal. Vi
skal vise Håndbold Danmark, at TV2
skal komme igen.
På Sponsorfronten er vi også godt
med. Vores investering i nye LED
bander på kortbaneren, for at følge
med udviklingen er blevet modtaget
positivt, og vi er allerede i fuld gang
med salget anført af Thomas Frisbjerg
vores salgschef.
Vi har samlet en flot portefølje ind til
vores auktions fest, det er rigtig gode
gaver der bliver doneret lokalt, til
gavn for Selskabet og ungdom. Men
vi skal stadig have flere der bakker
op økonomisk, hvis vi skal nå vores
mål om at være etableret på den lange
bane. Hertil hører også en udbygning
af hallen, vores tilskuertal, viser det er
den vej det skal gå.
Med ønske om en rigtig stærk kamp,
og lav noget larm, vi skal bruge de to
point.

Ian Marko Fog
Administrerende direktør

En gammel håndbold mand er gået bort
en årrække spillede han på klubbens
første hold. Palle var stregspiller selv
om højden og fysikken efter nutidens
stregspillere ikke rigtig havde sammen mål, men han var intelligent og
fiks og rykkede i hullerne.
Efter sin aktive karriere sad Palle i
bestyrelsen i håndboldklubben, hvor
jeg selv første gang kan huske Palle
og hans arbejde i klubben, Palle sad
ligeledes i en længere årrække i bestyrelsen for Ringsted Sportscenter, hvor
han repræsenterede håndbolden.
I timen op til sidste hjemmekamp fik
vi informationen om, at Palle Rasmussen som blev 80 år efter kort tids
sygdom var gået bort.
Palle har været en del af Ringsted
IF og TMS Ringsted håndbold i en
menneskealder. Han kom til Ringsted
håndbold i tresserne fra Sandby, og i

Da jeg sidenhen selv blev senior og vi
trænede efter oldboys’erne i B hallen, husker jeg primært nogle ældre
mænd, som virkelig gik op i håndbolden, måske ville kroppen ikke helt det
hovedet ville, men de havde en mening om tingene, som ofte kom højlydt til kende. Efter træningen kan jeg
huske de hyggede sig med smørrebrød
og lidt at drikke, jeg kan huske den-

gang, at jeg så frem til oldboys tiden.
Desværre har vi aldrig selv formået,
at få organisereret det som Palle og
Co fik sat sammen. Det var ikke kun
for sjov de trænede, de vandt et hav af
landsmesterskaber i årene fra midten
af firserne til lidt ind i halvfemserne.
Det var også i Ringsted Palle mødte
sin kone Henny, som ligeledes var
håndboldspiller, og fortsat ser en
masse bold i Dansk Kabel TV Arena
Sammen fik de pigerne Dorthe og Susanne, og de spillede selvfølgelig også
håndbold, og mødte igennem sporten
deres mænd, Dorthe Lars Mikkelsen
en af mine gode håndboldvenner
og Susanne Flemming Larsen, som
godt nok ikke var håndboldmand,
men legendarisk fodbold mand her i
byen – Jo sporten kan noget, ikke kun
oplevelser og udlevelse af ambitioner,
man kan også finde sin partner for
livet her.

De sidste mange år - rent faktisk 30 år,
havde Palle ansvaret for dommerbordet på senior og specielt Ligaholdet,
dvs. tidtager, sekretær, teknisk møde,
indløb etc. styrede Palle med sikker
hånd, først til indeværende sæson
meldte Palle pas, og andre har taget
over.
Jeg fik heldigvis selv mulighed for før
sommerferien i år, at komme forbi
Palle og Henny med en god flaske
TMS gin og blomster til Henny, og
sige tak til Palle for hans kæmpe
indsats igennem mange år - ja rent
faktisk en menneskealder i Ringsted
håndbolds tegn.
Vores tanker går til Henny, hans
døtre, svigersønner og hele hans store
familie – ære være hans minde.
Henrik Dudek
Formand
TMS Ringsted A/S

shc.dk

BORUP KEMI ER HOVEDSPONSOR FOR TMS RINGSTED DAMER OG HERRER I SÆSON 2021/2022

Produceret i Danmark

EN REN VINDER
NÅR TMS RINGSTED LØBER PÅ BANEN, ER BORUP PÅ PLETTEN

Vi ønsker håndbolddrengene og -pigerne fra TMS Ringsted held og lykke, og håber de
rammer plet med en masse sejre. Vi er stolte over at være sponsor for en håndboldklub i
rivende udvikling – og ønsker de grønblusede held og lykke med sæsonen. Borup Kemi’s
sortiment af rengøringsprodukter er stort og dækker alle behov til de danske husholdninger.
Besøg os på borupkemi.dk eller Facebook “Gør det selv – bedre” og få en
masse tips og tricks til rengøring.

fagforening
i 3 mdr.

Betina Jakobsen

Administrativ a-kassekonsulent

Danmarks
billigste fagforening

Det Faglige Hus er Danmarks billigste fagforening med a-kasse
for alle. Prisen er kun 556 kr. pr.
måned. Bliver du medlem i både
fagforening og a-kasse, er fagforeningen gratis de første 3 måneder.

Kendt
for god service

Det Faglige Hus er kendt for god
service. Vi tager telefonen inden
for 2 minutter, og vi er venlige og
forstår din situation. Vi udbetaler
dine dagpenge til tiden, og vi har
forstand på det, vi arbejder med.

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

Gratis
karriererådgivning

Når du er medlem, tilbyder vi dig
gratis karriererådgivning og hjælp
til jobsøgning. Vores dygtige vejledere kan give dig sparring om
drømmejobbet og inspiration til at
gå nye veje.

Få 1.000 kr.
til din klub

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

*sms info: Pris 0 kr. + trafiktakst. Udbyder: Det Faglige Hus, John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø

gratis

Fagforening og
a-kasse pr. md.
kun 556 kr.

Anchersen - din lokale busvognmand.

Har du brug for persontransport så kontakt os på
3888 1070 eller turist@anchersen.dk

Et Crew medlem
er gået bort

Dygtige og motiverede
fagfolk til byggeri
og industri
MEDLEM AF

tagning af bander, gulvreklamer etc.,
og det var først de sidste par sæsoner,
Ole og Inga meldte fra. Crew jobbet
blev i stedet udskiftet med sæsonkort,
interessen for håndbolden fejlede ikke
noget.
I slutningen af oktober gik Ole Hansen bort i en alder af 83 år. Ole var
et fast medlem af vores uundværlige
Crew team i mange år.
Klubbens gamle cheftræner Poul Højbo (vi er tilbage i firserne) fik ham ind
som videomand for Dameholdet for
17-18 år siden, som gammel elektriker
og tidligere formand for Ringsted
antenneforening, havde Ole styr på
teknikken.
De sidste mange år har Ole sammen
med sin kone Inga været en del af vores faste Crew team, dvs. op- og ned-

Ole og Inga er et godt eksempel på
det helt uundværlige team af frivillige
folk, der møder op kamp efter kamp,
og som hjælper klubben med at holde
os på det niveau, vi gerne vil være på.
Nu er Ole her ikke længere ære være
hans minde, og vore tanker går til
Inga og familien.

Henrik Dudek
Formand
TMS Ringsted A/S

Tlf. +45 7020 9043
www.viktech.dk

Oliver har fået et imponerende comeback
til elitesporten. En voldsom hjernerystelse
gjorde ham ukampdygtig i et par år, og det
har været en lang hård kamp tilbage.
Sidste sæson viste han prøver på, at han var
på vej tilbage. Men i år har han taget sit spil
til næste niveau. Han startede sæsonen i god
form, og har vist en fantastisk arbejdsmoral.
Hans tempo i kampene, gør det svært for
modstanderne at følge med, hvilket ofte resulterer i straffekast og udvisning.

#79
Udenfor banen er han smilende, vellidt og
altid klar til at give en hånd med når man
spørger. Han er med til at samle holdet, og
havde selvfølgelig en finger med i opstartsfesten, for herrer og damer.
En spiller som er et rigtig godt match for
os, og som vi forventer at have mange år i
klubben.

Trænerteamet

Han er en evig trussel, sætter både spillet
flot op, og spiller sine medspillere gode.
Også han ligger på en flot scoringsprocent,
og tæt på 4 mål i snit. Han har udviklet sig
til en absolut nøgle spiller på holdet, med sit
store engagement og sin vinder attitude har
han sin del af æren for den flotte start.

Ian Marko Fog
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TMS Ringsted Festen
Fredag den 19. november kl. 18.00
afholder vi TMS Ringsted festen.
Der vil være musik, mad og drikke fra
Forni’s, et foredrag med vores succesfulde landstræner Nikolaj Jacobsen - og
ikke mindst en auktion over super gode
varer doneret af det lokale erhvervsliv.
Vi giver 10 % af auktionspengene videre
til vores ungdomsafdeling.
Følg med på vores SoMe, for at følge alle
de spændende varer I kan byde på til
festen.

Fredag d. 19. november 2021
fra kl. 18:00
Foredrag med
Nikolaj Jacobsen
Mad & drikke
Billet bestilling:
billet.tms-ringsted.dk

Se video: https://fb.watch/8W52wbSv-e/
Festen holdes i Ringsted Sportscenter,
lokation vælges efter antal af tilmeldte.

SPILLERPROFIL

Oliver
Klarskov
Knudsen

BLIV MEDLEM AF
HÅNDBOLDVENNERNE
I RINGSTED
Håndboldvennerne i Ringsted
er en kreds af håndboldinteresserede,
der søger at hjælpe/støtte
håndboldafdelingens ungdomsafdeling
Medlemskab koster 225 kr. pr. år, og kan tegnes hos bestyrelsen.
Ligeledes kan du hos bestyrelsesmedlemmerne tegne målatktier, og
derigennem støtter du ungdomsafdelingen.
Ved tegning af målaktier deltager du i lodtrækningen om et rejsegavekort og om 20 gavekort til Ringsted Handelsstandsforenings forretninger.

Kontaktperson:
Steen Pedersen,
Østre Parkvej 88,
4100 Ringsted
Telefon 57 61 32 95

PAS PÅ HINANDEN
- OGSÅ TIL HÅNDBOLD
SYMPTOMER? SÅ BLIV
HJEMME!

VASK HÆNDER TIT ELLER
BRUG HÅNDSPRIT

Bliv hjemme, hvis du har
symptomer på COVID-19, hvis du
er i risikogruppen, eller hvis du
har været i kontakt med eller bor
sammen med en person, der er
testet positiv.

Alle bør vaske eller afspritte
hænder både før og efter
træning, og når man har rørt ved
et kontaktpunkt. Alle materialer
skal rengøres efter træningen.

Har du endnu ikke fundet dit outfit til
årets julefrokost?
BEGRÆNS
FYSISK KONTAKT

UNDGÅ STØRRE
FORSAMLINGER

BRUG AF FÆLLES
REKVISITTER

Tilrettelæg træningen, så
der veksles mellem øvelser
med og uden kropskontakt.
Undgå håndtryk og kram, og
forsøg generelt at begrænse
den fysiske kontakt – også i
omklædningsrummet.

Vær opmærksom på at overholde
det gældende forsamlingsforbud
og følg retningslinjerne for
forsamlingstæthed. Hold afstand
og bed andre tage hensyn.

I må gerne bruge fælles rekvisitter
som bolde, overtrækstrøjer,
kegler osv. Men vi anbefaler, at
hvert hold har egne rekvisitter og
sørger for, at de bliver rengjort før
og efter brug.

Kom forbi MB Fashion og oplev det store
udvalg af modetøj til kvinder i str. 32-56
Her kan du finde julegaven og
ALT til festen
Besøg vores Facebook eller Instagram for inspiration

God start på sæson
2021/2022 for Damerne
I skrivende stund er det blevet til 12
point for 7 kampe, hvilket er særdeles
godkendt.
Holdet består af en flok dedikerede
piger med et meget stort fighter gen.
Kombinationen af meget unge piger,
hvor tre af dem stadig kan spille U19
og så piger med efterhånden en del rutine, har i de sidste 6 kampe, resulteret
i fuldt udbytte.

der er til denne sæson trænet meget
tempo, både i forsvar og angreb. Dette
har naturligt sat større krav til pigernes fysiske form og krav til det rent
taktiske.
Sæsonen er stadig lang, men vi forventer stadig en udvikling af holdet og
håber at slutte sæsonen i den bedste
halvdel af tabellen.

Pigerne har en stor træningsiver og
forlanger noget af hinanden, og de har
det super godt socialt med hinanden,
og det gode humør hos alle, skaber
gode præstationer på banen.

Dameteamet

Trænerteamet har i forhold til sidste
sæson, ændret lidt på spillestilen, og

TILBYDER:

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

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

Ingen ventetid
Vi tilbyder hurtig undersøgelse
til både private og til patienter,
som benytter deres sundhedsforsikring eller henvises via det
offentlige.
Aleris-Hamlet
– dit lokale privathospital

RING OG FÅ EN SNAK
CAFE FORNIS
TVÆRALLE 8
4100 RINGSTED
TLF. 57 61 46 42
MOBIL: 29 80 04 35
EMAIL: info@fornis.dk
MØD OS PÅ

www.fornis.dk

Aleris-Hamlet Ringsted

Haslevvej 13, 4100 Ringsted

MØDEFACILITETER
FEST
MAD UD AF HUSET

Tlf. 5761 0914

www.aleris-hamlet.dk

Stilling Herre
Håndbold Ligaen

DET FAGLIGE HUS
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14 Mors-Thy Håndbold
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Patrick Bols
Tobias Lantz
Joachim Møller
Mark Nikolaisen
Sebastian Thor
Anton Bramming
Christian Wacher
Valdemar Graversen
Mathias Qvortrup
Lauritz Lèger
Oliver Wosniak
Martin Risom
Oskar Rasmussen
Anders Agger
Oliver Klarskov
Pelle Schilling
Martin Mauer

HÅNDBOLD I DANSK KABEL TV ARENA
KL. 20.00:
HERRER LIGA

TMS Ringsted - Nordsjælland Håndbold

Christian Dalmose: Cheftræner
Holdleder: Michael Kehr
Holdleder: Peter Rasmussen

VIBEVEJ 20 - RINGSTED - TLF. 57 66 25 00
VVS INSTALLATIONER  SMEDEARBEJDE
OLIEFYR- OG NATURGASSERVICE

Logo + payoff
skal danne for- og bagkant.
Anvend viste luft mellem bunden af logoet (B) og toppen af vognnummeret
(Dvs. højde på B’et i BELFOR)

TILBYGNING

Frederik Andersson
Tobias Jørgense
Carl-Emil Haunstrup
Andreas Magaard
Julius Mørch-Rasmussen
Hakan Sahin
Andreas Dysseholm
Rasmus Madsbøll
Nichlas Hald
Magnus Kronborg
Thomas Kjærgaard
Jesper Dahl
Malthe Vibe
Kasper Kisum
Jeppe Cieslak
Jimmi Andersen
Matias Campbell

www.tms-ringsted.dk

NYBYG

TERASSE

TAG

Tømrermeste
Haslevvej 24D, 4100 Ringsted · Tlf. 20 97 62 84 · www.gulv-byg.dk

EDC Ringsted
Enemærke &
Petersen a/s

Simon Dahl: Cheftræner
Laurits Søgaard: Assistent træner
Hans Christian
Hæsum Pedersen: Holdleder
Mikkel Thorsen: Fysioterapeut
Peter Boye Christiansen: Fysioterapeut
Marlene Søby Vestergaard: Fysioterapeut

Følg TMS på klubbens hjemmeside

· RENOVERING
RENOVERING
· TAGKONSTRUKTION
TAGKONSTRUKTION
·VINDUER
VINDUER· OMBYGNING
· OMBYGNING
TILBYGNING
· NYBYGNING
· TILBYGNING
· NYBYGNING

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

Rugvænget 15 · 4100 Ringsted · Tlf. 57 67 11 88

HÅNDVÆRKERBUTIK
& TRÆLAST

www.henryhansen.dk

ÅBNINGSTIDER:
MAN-TORS:
FREDAG:
LØRDAG:

SKRIFTTYPE: FLORA-BOLD

6:00-17:00
6:00-16:00
LUKKET

TMS Ringsted vs. Nordsjælland Håndbold
REVIS RTEAMET.DK
Få din ejendom
administreret hos os
Tlf. 30 64 79 13

Efter vores første 10 kampe, er vi nu klar til at tage i mod Nordsjælland håndbold i Dansk Kabel TV Arena. Nogen vil kalde det
kampen om Sjælland, men for os er det en normal kamp som alle
de andre kampe i denne sæson.

vores lyst og energi meget afgørende, da disse kampe ikke altid
finder det bedste spil frem, men vi vil gøre alt hvad vi kan for at
ramme det spil som vi kan, og som vi ved skal til for at vi får
sejren hjem til Ringsted.

Vores spil har virkelig været godt, og tanker til nye ideer er stadig
tilstede i vores træninger, hvor der virkelig bliver arbejdet hårdt,
så vi hele tiden kan udvikle spillet og være tilstede og klar mod
nye udforinger. Hvis vi skal have 2 point i dagens kamp, bliver

Giv gas det bliver spændende.

west-presenning.dk
Ringsted

Christian Dalmose

Vi arrangerer selskaber til alle formål
kontakt os for uforpligtende tilbud på
ristorante@italy-italy.dk

Torvet 1 c
4100 Ringsted

Ringsted - 57 52 86 58

vognmandkurthansen.dk

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

MOGENS
RASMUSSEN A/S
Tal med ek spertise...

Tlf.
57 61 53 53

Energikonsulenterne

TILBYGNING
Statsautoriser et
revisionsinteressentskab

Nørregade 6 b
4100 Ringste d
Telefon 5761 4540
Statsautoriser et

www.ecovis.com

Tømrermeste

· RENOVERING
RENOVERING
· TAGKONSTRUKTION
TAGKONSTRUKTION
·VINDUER
VINDUER· OMBYGNING
· OMBYGNING
TILBYGNING
· NYBYGNING
· TILBYGNING
KAMPSPONSOR· NYBYGNING

Tal med ek spertise...

Videncenter
for revision
og rådgivning
Videncenter
for revision
og rådgivning

com

revisionsinteressentskab

Støt vore annoncører
- de støtter os

BOLDSPONSOR

NYBYG

TERASSE

VI KOMMER OVER
HELE SJÆLLAND
VI TA’R MÅL - VI MONTERER

TAG

Tømrermeste
Haslevvej 24D, 4100 Ringsted · Tlf. 20 97 62 84 · www.gulv-byg.dk

SCHEIBEL TÆPPER
HASLEVVEJ 24 D . RINGSTED
TLF: 57 61 00 73 . WWW.GULV-BYG.DK

Stefani er ny i truppen, og det er hendes
første sæson i den grønne trøje for TMS
Ringsted.
Stef (som hun kaldes) kommer fra FIF/København håndbold, hvor hun sidste sæson
spillede U19, og samtidig var en del af København håndbolds træningsmiljø, og hun
fik derigennem prøvet liganiveauet lidt af.

SPILLERPROFIL

Stefani
Stojkovic

#8
håndbolden og kæmper altid til sidste fløjt.
Stefanis favorit position er som playmaker,
men hun kan også spille back. Generelt udfylder Stefani den rolle, som trænerne sætter
hende til, hun er en rigtig holdspiller.
Vi glæder os til at følge hende gennem sæsonen i Dansk Kabel TV Arena.

Stefani er en teknisk dygtig spiller, og vi har
allerede fået fornøjelsen af, at se hendes store overblik og gode samarbejde med stregen.

Trænerteamet

Stefani er en pige med godt humør, som altid møder ind til træning med smil, og hun
er faldet rigtig godt til i truppen. Hun arbejder seriøst til træning og hun lægger lag på
hele tiden, og har også i de seneste kampe
vist sin værdi for holdet, hun brænder for
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OTOGRAF
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58 52 51 85
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Fit&Sund Ringsted
Vestervej 2E, 4100
ringsted@fitogsund.dk

WWW.EVANFOTO.DK
BOX 2 · 4200 SLAGELSE

Tlf.: 56 76 73 66
MOBIL 21 68 58 54 · STUDIE 58 52 51 85 www.fitogsund.dk

EVANFOTO.DK

BOX 2 · 4200 SLAGELSE

MOBIL 21 68 58 54 · STUDIE 58 52 51 85
· 4200 SLAGELSE
8 54 · STUDIE 58 52 51 85

Har du mål
for din træning
og sundhed?
Vores dygtige personlige
trænere, diætister og
fysioterapeuter står alle
klar til at hjælpe DIG
hele vejen!

Masser af
fede hold
DØGNÅBENT
alle årets dage

Medbring
annoncen og
spar 299,- på
din intropakke!

LØRDAG DEN 20. NOVEMBER 2021
TMS Ringsted

Roskilde Håndbold

1
2
5
6
8
9
10
11
12
15
16
23
37
44
55
66
77
88
95

1
12
20
4
5
6
7
10
11
13
17
19
21
23
25
31
33
36
48

Christina Gregersen
Sylvie Gamys
Natascha Wollesen
Laura Bjaldby
Stefani Stojkovic
Amalie Bjaldby
Katrine Thomsen
Anne Cathrine Lundbye
Julie Munkø
Frida Svingholm Pedersen
Josephine Togsverd
Anna Nørgaard
Rebekka Kurland
Louise Hansen
Louise Wendelbo
Charlotte Bisser
Sofie Andersen
Sofie Johansen
Rie Haslund

HÅNDBOLD I DANSK
KABEL TV ARENA
KL. 15:00:
1. DIVISION KVINDER

TMS Ringsted
- Roskilde Håndbold

Tomas Laursen: Cheftræner
Claus Vinding: Ass. Træner
Clara Iding: Holdleder

Maria-Teresa Grønning Faurhøj
Emilie Jacobsen
Ida Thrane
Viktoria Kagan
Kamille Hauge Rasmussen
Caroline Kliver
Viola Tranberg
Mathilde Kagan
Ida Handreck
Amalie Bjørneboe Tolderlund
Mollie Marie Edelved
Silje Selstad
Sarah Vabø-Rasmussen
Christina Søndergaard
Sarah Blyme Grundtvig
Matilde Dalbo Kirkegaard
Cecilie Oldenburg
Julie Gottschalksen
Matilde White

Daniel Rensch Nielsen: Cheftræner
Kasper Stoltz Godiksen Jensen:
Assisterende træner
Morten Fager: Målmandstræner
Lars Ringvad: Skadesbehandler

TMS Ringsted vs Roskilde Håndbold
Først et rigtig stort velkommen til
publikum, dommere og dagens modstander fra Roskilde Håndbold.
Roskilde håndbold er ligesom os selv,
kommet rigtig godt fra start med
sæson 2021/2022.
Dagens kamp er det nærmeste vi
kommer et lokalopgør og vi forventer
helt klart, at det bliver en kamp, hvor
alle kneb gælder.

Kampe mod Roskilde har sit eget liv,
spillerne kender hinanden på kryds og
tværs ,og flere spillere har enten spillet
i den ene eller anden klub, så der står
mere end 2 point på spil.
Det betyder også at dagens kamp bliver
en “mandfolkedyst”, hvor der vil blive
givet og taget af et godt hjerte.
Begge hold ligger godt i tabellen, men
med hjemmebanefordelen, håber vi i

TMS Ringsted, at de 2 point bliver i
Dansk Kabel TV Arena.
Som noget nyt i denne sæson, arbejder
vores ungdomsafdeling med at skabe et
grønt hjørne til vores hjemmekampe.
Det er et arbejde, vi sætter meget stor
pris på og vi er både stolte af og glade
for, at I alle støtter op om vores kampe.
Vi håber, at det grønne hjørne slår
rekorden i dag, med et meget stort

Dato

Lør

Tid

Hjemmehold

Udehold

11-09-2021 15:00

TMS, Ringsted

DHG

Søn

26-09-2021 15:00

TMS, Ringsted

EH Aalborg

Lør

16-10-2021 15:00

TMS, Ringsted

Rødovre HK

Lør

23-10-2021 13:30

TMS, Ringsted

Lyngby HK

Lør

06-11-2021 15:00

TMS, Ringsted

AGF Håndbold

Lør

20-11-2021 15:00

TMS, Ringsted

Lør

18-12-2021 13:00

Lør

Dameteamet

Stilling
1. Division Kvinder

Kampprogram, TMS Ringsted
1. Division Kvinder
Dag

fremmøde.
Vi håber også dagens kamp bliver
spændende og at I alle får en god
oplevelse.
Velkommen til alle.

Hold

K

V

U

T

Score

P

1

TMS, Ringsted

7

6

0

1

202 - 170

12

2

Bjerringbro FH

7

6

0

1

227 - 208

12

3

SønderjyskE

7

6

0

1

187 - 157

12

4

Roskilde Håndbold

7

6

0

1

212 - 187

12

5

EH Aalborg

7

4

0

3

202 - 187

8

6

Vendsyssel Håndbold

7

3

1

3

201 - 159

7

7

Hadsten Håndbold

7

3

0

4

176 - 184

6

Roskilde Håndbold

8

AGF Håndbold

7

3

0

4

169 - 180

6

TMS, Ringsted

SønderjyskE

9

DHG

7

2

1

4

186 - 182

5

22-01-2022 15:00

TMS, Ringsted

Hadsten Håndbold

10

Gudme HK

7

1

0

6

160 - 169

2

11

Rødovre HK

7

1

0

6

146 - 202

2

Lør

26-02-2022 15:00

TMS, Ringsted

Bjerringbro FH

12

Lyngby HK

7

0

0

7

139 - 222

0

Søn

06-03-2022 15:30

TMS, Ringsted

Gudme HK

Lør

19-03-2022 15:00

TMS, Ringsted

Vendsyssel Håndbold

Fuglebakken 1, 4100 Ringsted

YES YOU CAN
Kontakt fysikken@fysikken.dk eller 57612465

OSTEOPATI - FYSIOTERAPI - FITNESSHOLD KROPSANALYSE - ZONETERAPI - AKUPUNKTUR MASSAGE - ERGOTERAPI - PILATES - YOGA FUNKTIONEL MEDICIN - PRIVATTRÆNING

Velkommen til sæsonen 2021/2022

FORKÆL DIG SELV –
OG EN DU HOLDER AF

Skodsborg.dk

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

Vel mødt til en god oplevelse i Ringsted Kongrescenter

PINK FLOYD PROJECT
19. november kl. 20.00
Pink Floyd Project er på ny klar med deres berømte store lyd- og lysshow.
Denne gang dykkes der ned i Pink Floyds ursuppe når der stilles skarpt på det
sagnomspundne værk ”Echoes” fra 1971. Et stykke der på én og samme tid
er mystisk, uskyldigt, poetisk og episk. Et værk hvor almindelige spilleregler
går i opløsning mens nye viser sig. Et stykke der skulle vise sig at være
afgørende for Pink Floyds fremtidige lyd og approach.
Det er 50 år siden i år.
KØB BILLETTER VIA: WWW.RINGSTEDKONGRESCENTER.DK

PAUL POTTS – CHRISTMAS DREAMS
30. november kl. 20.00
Paul Potts vender endnu engang tilbage til Danmark og giver denne gang
julekoncert med danske Kirsten Siggaard som gæstesolist. Publikum kan se frem
til en varm og underholdende aften, hvor man kan svømme hen til engelske og
danske juleklassikere og nyde duetter med de to solister. Kirsten Siggaard og
Paul Potts indspillede i 2011 duetten ’More Than A Dream’, der var at finde på
julealbummet Min Jul, og de ser nu begge meget frem til at skulle på turne
sammen for at synge julen ind i Danmark.
KØB BILLETTER VIA: WWW.RINGSTEDKONGRESCENTER.DK

VINDUER FOR LIVET
– MONTERET AF SPECIALISTEN

SØMÆNDENE – 20 ÅRS JUBILÆUM
4. december kl. 20.00

Vælg en certificeret VELFAC VinduesMester til at montere
dine nye VELFAC vinduer. Så er du sikker på, at det bliver gjort
professionelt. Kontakt os for gratis opmåling og rådgivning.

Sømændene og deres charmerende ”mole-punk” har i mere end
15 år været er et af de mest originale indslag på den danske musikscene og med musikalske referencer til Otto Brandenburg, John
Mogensen m.fl kan man undre sig, men så absolut glæde sig, over,
at spillestederne, festivalerne og det helt brede publikum har taget sømændene fra Karrebæksminde til deres hjerter siden starten
af 00’erne og tildelt de 9 sømænd flere guld –og platinalbums,
Danish Music Awards og masser af udsolgte spillesteder.
KØB BILLETTER VIA: WWW.RINGSTEDKONGRESCENTER.DK

Nybygning, renovering
og vedligeholdelse.
T: 57 61 7-9-13
www.7-9-13.net

Billetter på www.billetnet.dk
eller ring til 70 15 65 65

Erhvervsjord til salg i
Business Park Ringsted
Tilgængeligt: En unik placering midt i mulighederne.
Rummeligt: Sjællands store nye erhvervsområde på 136 hektar.
Synligt: Fri eksponering til 52.000 forbipasserende biler dagligt.
Robust: Et grønt og imødekommende erhvervsområde med plads
til virksomheder op til højeste miljøklasse.
Læs mere på www.businessparkringsted.dk

LEJ DINE MASKINER HOS LOXAM
- LOXAM har udstyret til dine store og små projekter
LOXAM - altid tæt på dig
Kig forbi LOXAM Køge, Mimersvej 2
Ring til os på tlf. 56 36 54 00

Thestrup

Ogs
udlejn å
ing
privat til
e

Tøjsponsor for
TMS Ringsted Herrer
Sæsonen 2021-2022
loxam.dk

STOLT PARTNER I TMS

STOLT PARTNER I TMS

