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Carsten Petersen, 
redaktør,  
I dagens Leder Y 18

høJRESvINGSuLyKKE. Man kan ikke få sagt nok gange, at når 
der holder en lastbil, der skal svinge til højre, så er det ikke sikkert, 
at chaufføren kan se alt, hvad der foregår på cykelsti og fortov!

Ta’ med OM på  
sensorisk vandring  
i Bjørneskoven

Nye positive vinde i 
Ringkøbings  

butiksliv

s k j e r n - ta r m  Y 10-11

u l f b o r g  Y 16-17

r i n g kø b i n g  Y 2-3

Af Anne-Mette Skaanning
skaa@bergske.dk

Herning-Stadil: Der var tale om vold, da 
en nu 50-årig oldboys-spiller på Stadil-Vedersøs 
hold knaldede hovedet sammen med en modspil-
ler fra BK Klitten under en kamp for tre måne-
der siden.

Det blev slået fast af  en domsmandsret i Her-
ning, som i går kendte den 50-årige mand fra Ulf-
borg skyldig i overtrædelse af  straffeloven.

Alt tyder på, at den 50-årige familiefar ikke 
bliver straffet for det ureglementerede hoved-
stød. Dommeren valgte nemlig at give ham et 
års prøvetid, men uden at fastsætte nogen straf, 
så overholder han loven ét år frem, forbliver vol-
den ustraffet.

Havde den 50-årige nikket en skalle i natteli-
vet, ville det have udløst op mod 40 dages ubetin-
get fængsel, men dommeren valgte altså at væg-
te dét, at episoden foregik på en fodboldbane, at 
skaderne på modstanderen var begrænset til tre 
sting og mandens gode personlige forhold tungt 
i strafudmålingen.

Poul Poulsen, der er bestyrelsesmedlem i Vest-
jysk-Holstebro Fodbolddommerklub, mener ik-
ke, at den manglende straf  for lovovertrædelsen 
er væsentlig. Derimod er han godt tilfreds med, 
at retten har sagt, at der var tale om vold.

»Vi har instrueret vores dommere i at opfor-
dre til politianmeldelse for en sikkerheds skyld, 
når der sker den slags episoder. Som fodbold-
dommere skal vi ikke forholde os til, om det er 
vold eller ej, men lade en domstol afgøre det, 
præcis, som det er sket her,« siger Poul Poulsen.

Han understreger, at der gælder andre regler 
på en fodboldbane end udenfor.

»Der bliver sagt og gjort ting i kampens he-
de, og det skal der være plads til, men grænsen 
går ved vold, som vi ikke skal acceptere,« siger 
bestyrelsesmedlemmet fra fodbolddommerklub-
ben.

Dagbladet har i dag forsøgt at få en kommen-
tar fra BK Klitten-spilleren, som fik en flænge 
over øjet efter episoden. Men det har ikke væ-
ret muligt.

Oldboys-spiller 
slipper for straf 
for fodboldvold
En 50-årig familiefar fra Ulfborg blev i går kendt skyldig i vold, 
efter at have nikket en modspiller en skalle på fodboldbanen. 
Men overholder han loven det næste år, undgår han straf.
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Erling Halkjær og Anders N. Andersen foretog 
afsløringen af Lancaster-propellen, der nu står 
som et mindesmærke på flyvergraven i Stadil. 

150 gæster overværede højtideligheden .  
Side 6-7  

avis: Jyske  
Bank på vej til  
at overtage  
Vestjysk Bank

TORSDAG-FREDAG-LØRDAG:

Åbningstider: Mandag-fredag 8.00-20.00 - Lørdag-søndag 8.00-18.00 • Bageren åbner alle ugens dage kl. 06.30.

Pr. flaske

2995
Spar

4000

Gran Rosso
Negroamaro/
Primitivo
Italien. 75 cl.
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Åbningstider: Mandag-fredag 8.00-20.00 - Lørdag-søndag 8.00-18.00 • Bageren åbner alle ugens dage kl. 06.30. 

Pr. fl aske

2929

Gran Rosso
Negroamaro/
Primitivo
Negroamaro/
Primitivo
Negroamaro/

Italien. 75 cl. 1/2 kg

1695
Kg-pris
33,90 1/2 kg

3995
Kg-pris 79,90

Premium

Roast-
beef

Kun for medlemmer
Kun for medlemmer
Kun for medlemmer

HANDEL FOR 260 KR OG FÅ 

HANDEL FOR 260 KR OG FÅ 

HANDEL FOR 260 KR OG FÅ 

500 EKSTRA 
500 EKSTRA 
500 EKSTRA 

POINTPOINTPOINT***

9674 3800
RINGKØBING CENTRET • Skaadsmosevej 11 Ringkøbing

9674 3800
RINGKØBING CENTRET • Skaadsmosevej 11 Ringkøbing

Yderligerenedsat

Ribben-
steg


