
Fodbold 

Det er snart forår, og vi er ved at melde klar til udendørs træning med opstart i marts-april. 

Programmet for udendørs træning findes også i denne udgave. 

DBU Trænerrådgiver 

Ud over at fastlægge træningen forbereder vi besøg af en trænerrådgiver for vores trænere, 

spillere, forældre og klubben. Sammen med rådgiveren vil vi sammen bruge en del timer på at 

videreudvikle træning, spillere, samarbejde mv. 

Der følger et DBU C1 kursus i marts med, hvor vi inviterer nye frivillige med.  

Så meld din interesse til Birthe på mobil 21276650 hurtigst muligt, hvis du kunne 

tænke sig at være en del af vores klub, sammenholdet og være med til at skabe nye 

aktiviteter - som hjælpetræner, træner, frivillig eller måske bestyrelsesmedlem.  

Gør Maj Sund projektet – hyggefodbold? 

I marts kigger klubben, i forbindelse med projektet Gørmajsund, på muligheden for at tilbyde 

fodboldhygge / træning med socialt samvær et par gange i maj måned. Dette kunne f.eks. være for 

Old Boys 32+ og/eller Senior 50+, både med og uden fodbolderfaring, som eventuelt kunne 

fortsætte i de efterfølgende sommermåneder juni og juli, hvis der er opbakning. 

Dette projekt foregår i hele Struer Kommune med både 

styregruppen og kommunen i ryggen, hvor aktiviteter fra mange 

forskellige foreninger tilbydes alle i kommunen, lige fra lille til stor. 

Se mere på GoerMajSund på Facebook eller i Ugeavisen uge 4. 

Aktiviteterne kommer i en samlet kalender, så man kan se, hvad 

man kunne tænke sig at være med til. Vores aktivitet vil være med 

tilmelding.  

Hvis du allerede nu tænker, at du har en idé, og det er lige 

noget for dig, så meld dig til Birthe på mobil 21276650. 

 



Nyt fra holdene 

U13-holdet skal til den sidste udendørs vinterturneringskamp i Ikast den 23. februar mod Ikast FC, 

Liga 4. Seneste kamp mod Morsø FC den 30. januar endte med et nederlag på 6-2, så til kampen 

mod Ikast er der mulighed for oprejsning, inden det går løs med træningsturnering den 16. marts i 

Vinderup, i 11-mands Liga 4/5. 

Indendørs futsal sluttede for U13 den 22. februar. 

U11 og U10 Hjerm-Linde holdene, drenge og piger, har deltaget i flere indendørs stævner. 

Revision Limfjord Cup 

Lørdag den 2. februar 2019 deltog et U11-U10 Hjerm-Linde pigehold I Vestervig-Agger (HVAIF), 

hvor det lykkes at få en flot 3. plads. Tillykke til pigerne!  

Kamp Resultat 

Linde-Hjerm - Lemvig 3-3 

Linde/Hjerm – Vorupør 1-2 

Linde/Hjerm – HVAIF 5-0 

Semifinale mod HVAIF 2-2 

 

Med lidt held og fokus var det blevet til mere. 

De opnåede 3-3 mod Lemvig efter havde 

været bagud 0-3. I anden kamp tabte de 

desværre knapt med 1-2.  

Den tredje kamp vandt de stort og til slut i 

sidste kamp blev resultatet 2-2, hvor de andre 

fik udlignet på afretning. Et meget intenst 

stævne med de tætte kampe. 

Pigerne er i skrivende stund nærmest på vej til det næste stævne, Bording Cup, den 16. februar. 

Borbjerg Sparekasse Cup 

To U11 Linde-Hjerm hold måtte stå tidligt op for at deltage i dette stævne søndag den 20. januar. 

Kl. 8 startede de i pulje 1 og 2 ud af 3 i række B/C. Der var stærke deltagere med, som nærmere 

var i række B end C i forhold til vores spillere, og et enkelt dygtigt U9 hold. Holdene nåede begge 4 

kampe til og med mellemrunden. 

Pulje 1 Resultat Pulje 2 Resultat 

Løgstrup 2 - Linde/Hjerm 1 6-0 SHN/Ulfborg - Linde/Hjerm 2 2-2 

Linde/Hjerm 1 - Borbjerg U9 0-3 Linde/Hjerm 2 - FC Tim-Hee 2-4 

Linde/Hjerm 1 - Team Salling Jun. 1-4 Linde/Hjerm 2 - Team X Pro 0-5 



 

Mellemrunde C 3 Resultat Mellemrunde C 2 Resultat 

Spar´s drenge - 
Linde/Hjerm 

5-2 
Linde/Hjerm 2 - 
Team Xc 

1-3 

 

Sevel-Mogenstrup IF Cup 

Her deltog 2 Linde-Hjerm U11-hold søndag den 3. februar. Ikke lige dagen, hvor holdene rent 

resultatmæssigt fik metal med hjem, men der blev kæmpet godt og hygget. 

Pulje Hold 1 Hold 2 Resultat 

Pulje 1 Linde/Hjerm 1 Tjørring 2 1-2 

Pulje 1 FC Tim-Hee Linde/Hjerm 1 2-0 

Pulje 1 Team Salling 
Junior 

Linde/Hjerm 1 5-3 

Pulje 2 Måbjerg IF Linde/Hjerm 2 3-0 

Pulje 2 Linde/Hjerm 2 Tjørring 1 0-2 

Pulje 2 Linde/Hjerm 2 Brande drengene 0-6 

C semifinale 1 FC Tim-Hee Linde/Hjerm 2 7-1 

C semifinale 2 Tjørring 1 Linde/Hjerm 1 3-1 

 

Tjørring FC Tim-Hee blev 1. og 2. i C-finalen. 
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Hold også øje med FB Hjerm FIF Fodbold, FB for hold og hjemmesiden. 
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