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Håndbold i højsædet 
 

TMS Ringsted er håndboldens kraftcenter på Midtsjælland, og vi sætter derfor håndbold i 
højsædet. Vi satser på at være en klub for spillere gennem hele karrieren fra U4 til 1.div.  
 
Ungdomsafdelingen er følgende hold 2016: U14-spillere (2004/2005) og U16-spillere (2002/2003) 
 
Vores målsætning er at skabe et åbent, rart og trygt træningsmiljø med sammenhold og 
fælleskab. TMS sætter fokus på udvikling af det enkelte talent og lysten til at spille håndbold på 
såvel elite- som motionsplan. 
 
I kan som forældre og spillere i TMS være med til at støtte og udvikle spillerne, holdet og klubben. 
Vi har lavet en klubhåndbog ’Den Grønne Tråd’, hvor I kan læse meget mere. I finder den på 
vores hjemmeside, når I er logget ind som medlem. Men her en kort appetitvækker: 
 
Håndbold i TMS er også 

- Fysisk træning – individuelt tilrettelagt efter alder og udvikling - herunder 
o Løbetræning 
o Styrketræning 

- Mulighed for gratis vejledning/rådgivning hos fysioterapeut – cheftræner skal henvise 
o 1½ time hver onsdag i hallen 

 
Forældrehjælp 
Det er af stor betydning for klubben, at I som forældre støtter jeres børn i interessen for håndbold 
og bakker op om de praktiske opgaver. 

Som forælder kan du spille ind på mange måder: 
 

- holdmanager (holdadministration og bindeled til TMS ungdomsudvalg) 
- holdleder (hjælp ved kampafvikling og evt. træning) 
- dommerbord 
- chauffør 
- vaske tøj og medbringe frugt ved kampe 
- hjælpe til ved sociale arrangementer, afslutningsfest, juleafslutning og kampdag. 
- hjælpe klubben med afvikling af diverse aktiviteter (Forni´s Cup, Håndboldskole) og herre- 

og damekampe  
 

På nogle hold har forældre lavet sociale arrangementer som bowlingtur, videoaften eller 
overnatning for hele spillertruppen. Denne form for arrangementer er af stor betydning for 
spillernes sociale liv og er altid populære. 
 
Kontakt holdets trænere for nærmere information. 
 
Medlemskab 
Spillere skal være medlem af TMS for at kunne spille kamp for klubben. Indmeldelse og bindende 
betaling foregår via klubmodulet på vores hjemmeside. Spillere opretter en profil. Her kan de 
angive egen mail-adresse og forældres. Det er vigtigt, at forældreadresser noteres her, da 
kommunikation fra TMS til spillere og forældre går via klubmodulet, som også fås som APP. 
Udover e-mails vælger nogle trænere at kommunikere med spillerne via lukkede facebook-
grupper. 
 

 
 



 
 
 
Årshjul  

   
AUGUST 
Træningsopstart uge 32 
Forældremøder 
U16-18: Forni´s Cup 
 
 

SEPTEMBER 
Niveaustævner 
Månedens spiller 
U14 GOG Cup 
 

OKTOBER 
Turnering starter uge 40 
Uge 42 efterårsferie  
Månedens spiller 

NOVEMBER 
Tilmelding til Lundaspelen 
Salg af skrabelodder 
Månedens spiller 
 

DECEMBER 
Turnering første halvdel slutter 
Lundaspelen  
Månedens spiller 

JANUAR 
Turneringsopstart anden 
halvdel 
Tilmelding påskecup 
Månedens spiller 

FEB 
Uge 7: Vinterferie  
Månedens spiller 

MARTS 
Påskecup i Vejle 
Månedens spiller 

ARPIL 
Månedens spiller 

MAJ 
Turnering slutter 
Opstart nye hold 
Kåring af årets spillere mv. 

JUNI 
Ørslev Cup 
 

JULI 
Håndboldskole 
Elitecamp 
Sommerferie og selvtræning 

 
Alkohol og rygepolitik 

Alkohol og sport er en rigtig dårlig kombination. I TMS har vi en alkohol - og rygepolitik for 
ungdomsafdelingen, der er helt entydig: Ingen indtagelse af alkohol eller rygning i forbindelse med 
træning, kamp og cups.  
 

Fairplay 

Vi forventer, at vores spillere opfører sig pænt og repræsenterer TMS på bedste vis. Usportslig 
optræden i form af verbale overfald på andre spillere, dommere, trænere eller ved ”dumme 
skriverier” på nettet er meget negativt signal over for kammerater, hold og andre klubber. TMS 
kan selvfølgelig ikke acceptere dette. Derfor vil spilleren enten få en advarsel eller risikere 
karantæne både mht. træning og kampe.  
Dette gælder selvfølgelig også forældrene, hvor vi henviser til de 10 bud om god opførsel, som I 
finder i vores Grønne Tråd. 
 
Sponsorer 

I alle klubber er der altid brug for flere sponsorer og dette gælder selvfølgelig også for os. Det kan 
være svært at finde sponsorer til ungdomshold og især hold 2 og et evt. hold 3. Hvis du selv har 
lyst til at blive sponsor eller kender nogen, der gerne vil hjælpe os, så henvend jer til 
ungdomsformand Ole Andersen på mobil: 22886822. 
Hvis du er i tvivl om noget så kontakt holdets trænere eller manager, så vil de prøve at hjælpe dig. 
 



Børneattester 

Der vil blive indhentet børneattester på alle, der har noget med vore spillere at gøre, trænere, 
holdledere, udvalgsmedlemmer m.fl.  
Vi ser frem til en aktiv, sjov, hyggelig og spændende sæson og glæder os til at positivt med- og 
modspil fra jer spillere og forældre.  
 
Venlig hilsen 

TMS Ringsteds Ungdomsudvalg     
 
Teams bag holdene 
 
Ungdomsansvarlig: 
U14 og U16:   

 
U14-drenge:  
Cheftræner: Karsten Bøttern – mobil:2925 5741 
Manager: Michael Bødtker – mobil: 53565049  
 
U14-piger:  
Cheftræner:  Thomas Brønd – mobil:23281114 
Manager: Henrik Green – mobil: 42214552 
  
U16-drenge:  
Cheftræner: Henrik Fog – mobil: 40337898 
Manager: Malene Lund – mobil: 60227781 
  
U16-piger: . 
Cheftræner:     Jeppe Blume Thøgersen – mobil: 2263 3679 
Manager:  Maria Berner Rømer – mobil: 25796109 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Ungdomsudvalget:  Navn Tlf.nr. Mail 

Formand:  Ole Andersen 2288 6822 ole@sonderuprevisorer.dk 

       

Sekretær:    Karin Bødtker 21255049 Karin3347@mail.dk  

Sportsansvarlig:  Jørgen Alnor 2242 2588 jalnor@hotmail.com 

Kontaktperson for U4 – U12: Anja Wollesen 25671224 awo@bupl.dk 

Kontaktperson for U14 – U16:    

IT, kommunikation og presse: Jan Berner Rømer 60788311 webmaster@tms-ungdom.dk 

Kontaktperson HRØ  Henrik Sundahl  2835 1797 hs@bico.dk 

Børnekonsulent  Nicolai Nøddebo Hockerup 30680833 nnc66@hotmail.com  
 

Materialer: Henrik Thomsen 2092 3684 Fam.dhthomsen@mail.dk 

Breddeansvarlig Karina Kristiansen 22404477 Kristiansen-8@hotmail.com 
 

 
 
 

Yderligere information kan hentes på hjemmesiden:    www.tms-ungdom.dk  
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