
Fodbold 

Vi vil gerne byde velkommen til alle nuværende, nye spillere samt nye ansigter i trænerstaben og 

bestyrelsen i forårssæsonen 2018-2019. Vi glæder os til at komme i gang og se alle igen - og 

selvfølgelig nye – og håber I heller næsten ikke kan vente 😊 

De ældste ungdomshold hos os er faktisk allerede gået i gang med træning en gang om ugen og 

vinterturnering i marts, mens de yngre årgange starter op med træningen her i april. Selve 

turneringen begynder først i april for 11-mands, ca. midt i april for 8-mands og først i maj for 5-

mands og 3-mands. Old Boys lægger ud med turnering først i maj. 

Vi har fået alle trænere på plads til alle ungdomshold og finjusteret en smule på opstarter og 

træningsdage for holdene, så vi kunne få træninger og trænernes tid til at passe sammen. 

Opdateret oversigt over hold og tider findes også i denne udgave. 

Hvis der skulle være et par unge piger/drenge, gerne over 16 år, eller forældre, som kunne tænke 

sig hjælpe med træningen af  

- dejlige U5-U7 drenge & piger, om onsdagen fra og med 10. april, eller med  

- skønne U8-U9 drenge & piger om mandagen og torsdagen fra og med 11. april,  

ville det være kanon for børnene. Henvend jer gerne til hhv. Claus på 20715810 eller Birthe på 

21276650. PS Mulighed for kursus lige først i april måned samt rådgivning ved DBU-instruktør i 

april-maj. 

 

Trænerrådgiver 

Vi har sammen med den tilknyttede trænerrådgiver og instruktør fra DBU fastlagt trænerkursus i 

april og efterfølgende rådgivning og støtte for de enkelte trænere og hold.  

 

Der er også planlagt en fællestræning for alle hold den 6. maj 18-19:30 på Hjerm Stadion. Dertil 

pusler vi med en mulig aktivitet med skolen, måske fælles kampdag og andre initiativer. Det er altid 

godt med et par professionelle og friske øjne, der kan give en ny vinkel på sagerne og pust til ilden. 

Kan stærkt anbefales. 



 

Gør-Maj-Sund 

I forbindelse med projektet Gør-Maj-Sund i Struer kommune i maj 2019 – og med inspiration fra 

Bevæg-dig-for-livet inviterer Hjerm Fodbold til 

 

 

Motionsfodbold 

Onsdag den 8. maj kl. 18.30-19:30 

Onsdag den 15. maj kl. 18:30-19:30 

For alle 60+, damer og herrer – yngre må også gerne være med 

Absolut ingen fodboldkendskab nødvendig 

 

 

 

Formål:   Opvarmning, lette øvelser og spil – hvor alle kan være med, der kunne 

 tænke sig at få motion med plads til smil og humor – som gør noget godt 

for helbredet og det sociale samvær 

Sted:  Hjerm Stadion 

Omklædning:  Hallen, indgang ved klubhus 

Påklædning:  Gummisko eller fodboldstøvler, behageligt sportstøj som shorts eller 

træningsbukser, trøje, evt. drikkedunk, altså tøj efter vejret - og tag evt. 

støttebind med for ”kendte” dårlige led/skader mv. 😉 

Tilmelding nødvendig: Ring eller skriv til Ann Nørbygaard på mobil 26378510, inden 5. maj. 

Det er gratis at prøve. Vi samles efter træning i klubhuset, får noget at drikke og en snak. Hvis der 

er interesse, snakker vi om, hvornår og hvordan træning kan foregå efter 15. maj. 

Velkommen! 

Følg gerne GoerMajSund på Facebook. Aktiviteterne fra hele kommunen kommer i en samlet 

kalender, så man kan se, hvad man kunne tænke sig at prøve.  



Nyhed - Kvindefodbold 

Den 26. marts blev der afholdt fyraftensmøde omkring interesse for kvindefodbold i Hjerm. 

 

Er du til hyggebold – så mød op – 16 til 40? år. 

Både for nye og gamle spillere, bare du har lyst til  

motion, grin og lidt kampgejst. 

Mulighed for 5-mands hold, på lille bane og 7-mands mål, til turnering i Region 2, med lokal 

dommer. Mere info på mødet. 

Dette blev annonceret på Facebook som begivenhed under Hjerm FIF Fodbold. 

Nåede du ikke lige mødet, så skriv eller ring til Birthe på 21276650, gerne hurtigt, da tilmelding til 

evt. ønsket turnering er senest 7. april. 

Kom frisk 😊 

 

 

/Hjerm FIF Fodbold 

  



 
 

Hold også øje med FB Hjerm FIF Fodbold, FB for hold og hjemmesiden. 

 

/Hjerm FIF Fodbold 


