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Hjerm FIF Fodbold 

HVEM ER VI? 

Klubben Hjerm FIF Fodbold blev grundlagt i 1948, og i 1984 blev klubben en del af Hjerm 
Forenede Idræts Foreninger, Hjerm FIF. 
Vores medlemmer er ungdomsspillere i alderen ca. 5-13 år og seniorspillere fra 30-45 år, der 
dyrker udendørs og indendørs fodbold. Nye hold og årgange – kontakt bestyrelsen.  
Desuden har vi et holdsamarbejde med Linde Boldklub for U8 drenge og U10 piger, hvor der ca. er 
en halvdel af spillere og trænere fra hver klub, og der spilles i begge klubdragter. 
Klubben er medlem af sportsunionerne DBU og DGI - og er også FC Midtjylland samarbejdsklub. 
 
Vores trænere, hjælpetrænere og holdleder – ud over forældre & andre, der også hjælper til:  

HVAD ER VI? 

Klubben er en breddeklub, hvor der er plads til alle – nybegynder til øvet. Vores motto er: 

FÆLLESSKAB   FODBOLD   RESPEKT 

Vi har selvfølgelig til formål at lære alle at spille godt fodbold, men forsøger også at skabe og pleje 
det fællesskab og miljø – sammen med spillernes forældre, der fremmer holdenes sammenhold, 
sammenspil og præstationer. Alle kan blive bedre, have det sjovt – og ikke mindst behandle 
hinanden med respekt – sådan at der plads til alle. 

Dig som vores nye 

hjælpetræner eller 

holdleder eller 

dommer? 

Dig som vores nye 

frivillige – 

arrangementer, 

stævner, 

bestyrelse mv.?  

Hej! Jeg hedder Kim 

og er træner for 

spillerne 5-7 år 

Hej! Jeg hedder Lars 

Ulrik og træner U10 

pigerne 

Hej! Jeg hedder 

Peter og er 

hjælpetræner for 

U5-U7 

Hej! Jeg hedder 

Martin og træner 

U10-U9 drengene 

Hej! Jeg hedder 

Henrik og træner 

U12-U11 drengene 

Hej! Jeg hedder 

Gustav og hjælpe-

træner for U12-U11 

Hej! Jeg 

hedder 

René og er 

holdleder & 

spiller for 

Old Boys 

Man er sammen 
med sine venner, vi 
hygger os og griner. 
Vi lærer også at 
spille fodbold rigtig 
og samarbejde - og 
det er rigtig godt 
(Oliver, U10) 

 

I fodbold lærer man 

meget, fx at dække 

modstandere, score 

mål, og så er det sjovt 

og være der med mine 

venner. Vores træner 

er også mega gode til 

at træne os (Philip, U9) 

Jeg går til fodbold, 
fordi det er sjovt, 
og vi hygger os til 
træning og kampe. 
Har lært nogle nye 
venner at kende og 
så sidder man ikke 
bare derhjemme 
(Lidunn, U10).  
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HVAD KAN DU? 

Hvis du godt kunne tænke dig at blive enten træner, hjælpetræner, holdleder, dommer, 
bestyrelsesmedlem eller frivillig til at løse opgaver for klubben og dens medlemmer, vil vi forsøge 
at tilpasse dine opgaver til det, du kan bidrage med og måske gerne vil lære mere om. 
Ring til formanden og aftalt et møde - vi kan altid bruge flere hænder! 
 
Alt efter typen af frivillighed, er der også forskellige egenskaber, der kan være nyttige. 
   
 Som person sætter vi generelt stor pris på, at du er: 

- Positivt indstillet, omgængelig og har et godt humør – det smitter! 
- Hjælpsom og samarbejdsvillig – så vi sammen kan få tingene til at ske 

- Fleksibel - så der kan ændres på planer af og til, hvis det passer bedre med andre  
- Villig til at lære - og god til at kommunikere og bibringe andre noget 
- Er aktiv – i fællesskabet, har fodboldinteresse og evt. kendskab til PC, apps og media 

 
Som træner, hjælpetræner, holdleder, dommer, der alle har med det rent fodboldmæssige at gøre, 
er det ikke et must, men bedst, at du har kendskab til fodbold og gerne regler.  
 
Vigtigst, for enten at begynde eller fortsætte i disse hverv, er nok at kunne se en ære i at få lov til 
at lære andre noget, få et sammenhold til at blomstre og spillerne til at blive bedre. 
Personligt kan du udvikle dig selv og bruge erfaringen til andre jobs og skrive det på dit CV. 
 
Vi har samlet et par udtalelser fra 2 af vores tidligere trænere, der sætter ord på, hvordan det er at 
være træner, og hvad man kan få ud af det.  

 

HVAD KAN VI? 

Vi vil gøre det bedste for at kunne opfylde dine behov, men grundlæggende tilbyder vi følgende: 
- Træneruddannelse – oplæring ved en træner og fodboldtrænerkurser ved DBU/DGI/FCM 
- Holdlederoplæring – både af træner og bestyrelse, hvad der kan være nyttigt at kunne 
- Dommeruddannelse – som er med delvis selvbetaling pga. tilknytning til dommerklub 

- Bestyrelsesoplæring – både ved bestyrelse og evt. DGI/DBU-kurser 
- Oplæring i arrangementer og stævner, opsætning og nedtagning af net, omdeling af lodder mv. 
- Vederlag for hverv – fornøjelsen er løn i sig selv, og ellers gavekort og tøj fra vores sponsor 
- Socialt samvær med medlemmer, forældre og bestyrelse 

Jeg har været træner i mange år pga. det sociale ved at se sine egne og andres børn 
sammen. Og min egen drivkraft ved at se dem udvikle sig, rent fodboldmæssigt. 

Motivationen er glæden ved at se en masse glade piger og drenge til træning, med lysten 
til at spille fodbold, alle oplevelserne og et kanon-sammenhold mellem spillere, forældre 
og trænere. 
 

I min hverdag er det "guldkorn" fra børnene som gør, at selv en dårlig dag bliver god😊 

(Jan Østergaard, ungdomstræner i ca. 20 år) 
 

Som frivillig får du mulighed for at give nogle af de ting, som du selv kan, videre til en 
masse børn, som tit og oftest er der for selv at have det sjovt. Det gør, at det er en evig 

fornøjelse at komme op til en flok drenge/piger, som er lige så tosset med at spille 
fodbold som dig selv. 
 
Jeg har været både hjælpetræner og træner, for drenge og piger i alle aldre, og det er 
selvfølgelig meget forskelligt, hvad man får ud af det, og hvad det kræver af én. De ældre 

kræver knap så meget opsyn, mens det for de yngre måske mere handler om at holde 
koncentrationen. For mit eget vedkommende hjalp det mig også en del her, med min 

tålmodighed, som må siges ikke altid at have været lige god 😉  

(Mikkel Gøtzsche, hjælpetræner og træner i ca. 5 år) 
 



Hjerm FIF Fodbold 

BESTYRELSEN – ring eller skriv, hvis du har spørgsmål: 

 
Hjemmeside: www.hjerm-fif.dk/index.php?id=20   Facebook: Hjerm FIF Fodbold 

Formand, ansvarlig for frivillige & FCM- & DBU-repræsentant 

Birthe Lystlund  

Mobil: 21 27 66 50 Mail: birthe@lystlund-steenberg.dk 

Kampfordeler & DBU/DGI-kontakt 

Claus Kjeldsmark Lind  

Mobil: 20 71 58 10 Mail: clauslind8@hotmail.com 

Sekretær & sponsoransvarlig 

Pia Stig Kristensen  

Mobil: 26 64 44 80 Mail: pskristensen81@gmail.com 

Kasserer & dommeransvarlig 

Ann Dorow Nørbygaard  

Mobil: 26 37 85 10 Mail: ann@parsberg-dorow.dk 

Banemand, FCM-repræsentant & -billetansvarlig 

Peder Jakobsen Burkarl  

Mobil: 51 21 32 09 Mail: burkarl@gmail.com 


