
Fodbold – hvordan gik så i 2019? 

Denne gang en status over de 2 udendørs hold, der spiller 11-mands i klubben. 

Seniorherrerne, Serie 6, blev startet op igen af et par unge spillere fra Hjerm og omegn, efter at 

de var begyndt på diverse ungdomsuddannelser og sabbatår med arbejde i området. Ja, det lyder 

lidt bekendt fra en halv snes år tilbage, hvor nogle andre unge knægte også genfandt glæden ved 

fodbold og ikke mindst sammenholdet lokalt, hvilket gav et par spændende år op til Serie 3.  

Det er fedt at opleve, at sådan et initiativ fra spillerne selv, igen kan samle unge til sport hjemme i 

Hjerm, og lidt efter lidt trække et par ældre fra byen med. Vi måtte jo med vemod opgive seriehold 

for nogle år siden og desværre efter foråret også opgive Old Boys-holdet for nuværende pga. 

manglende spillere med tid og lyst. Så solstrålehistorien om de unge, der næsten uanset 

fodboldniveau, selv skaber et hyggehold til at dyrke noget breddebold og have det sjovt, det er 

bare fantastisk.  

Sjovt nok fandt vi lige et ældre foto af de to, 

der satte gang i dette hold - igen. 

Fodboldniveauet er for nogle af spillerne fra 

den årgang er måske også fra dengang, men 

det er uvæsentligt       

Kan I kende dem? 

 

 

Resultaterne nedenfor taler heller ikke om, hvor godt et hold de er – men de bliver bedre, og viser 

at vi i Hjerm har lokale unge, der både vil og kan, og ikke helt har glemt den gamle klub. 

Hvis der nu er flere unge og lidt ældre fra området, der kunne tænke sig at være med, så slå på 

tråden til Filip til venstre – se på hjemmesiden under Serie 6. Eller kom over i hallen om fredagen 

kl. 18:30, for de har også lige fået gang i noget indendørs fodbold. 

Hvornår Serie 6 starter udendørs igen, vil blive meddelt her i Hjerm Posten til februar. 

Forår: 

Dato Tid Hjemme Ude Score 
hjemme 

Score 
ude 

16-04-2019 19:00 Naur-Sir-Krunderup (1) Hjerm FIF 7 1 

18-04-2019 15:00 Hjerm FIF Herrup BF 2 13 

22-04-2019 15:00 Hjerm FIF Kjeldbjerg UIF 2 3 

30-04-2019 18:30 Hjerm FIF Ejsing B 7 0 

05-05-2019 13:00 Hodsager UF Hjerm FIF 18 0 

 



 

Efterår – efter ombrydning: 

Dato Tid Hjemme Ude Score 
hjemme 

Score 
ude 

11-08-2019 15:00 Hjerm FIF Aulum IF 1 2 

15-08-2019 19:00 Hodsager UF Hjerm FIF 4 4 

24-08-2019 15:30 Hjerm FIF Feldborg/Haderup IF 4 1 

04-09-2019 19:00 Ejsing B Hjerm FIF 5 7 

 

 

U14, er det næste udendørs hold. Selv om der er et lille spring ned til det næste hold i U14, så er 

dette hold blandet U13-U14-U15, med der er en lille for at bære det unge seniorhold foroven videre 

med disse unge, når de også er færdige med folkeskole eller efterskole mv.       

U14 holdet har lige afsluttet 1. halvdel af den første, hele sæson med 11-mands bold. Det er ikke 

så nemt, som det ser ud på FIFA eller TV, men de gør det godt. Resultaterne forneden er fra U13 i 

foråret med starten, hvor niveauet lige skulle findes for rækkerne, og nederst efteråret. 

Dato Tid Hjemme Ude Score 
hjemme 

Score 
ude 

05-04-2019 17:30 Vildbjerg SF Hjerm FIF 2 1 

22-04-2019 11:00 Hjerm FIF Hammerum IF 5 0 

29-04-2019 18:00 Herning KFUM Hjerm FIF 2 1 

05-05-2019 11:00 Hjerm FIF Ikast FC 1 6 

11-05-2019 12:15 Vinderup IK Hjerm FIF 3 1 

19-05-2019 11:00 Hjerm FIF Vildbjerg SF 2 5 

26-05-2019 10:00 Hammerum IF Hjerm FIF 1 1 

08-06-2019 11:00 Hjerm FIF Herning KFUM 5 0 

11-06-2019 18:30 Ikast FC Hjerm FIF 3 2 

15-06-2019 11:00 Hjerm FIF Vinderup IK 0 6 

 



 

Efterår: 

Dato Tid Hjemme Ude 
Score 

hjemme 
Score 
ude 

17-08-2019 11:00 Hjerm FIF Aulum IF 0 1 

07-09-2019 11:00 Hjerm FIF Vildbjerg SF 1 5 

10-09-2019 18:00 Ringkøbing IF (2) Hjerm FIF 1 2 

14-09-2019 11:00 Hjerm FIF Spjald IF 3 0 

17-09-2019 19:00 Mejdal-Halgård  Hjerm FIF 3 5 

21-09-2019 12:00 Aulum IF Hjerm FIF 9 0 

01-10-2019 17:45 Hjerm FIF Ringkøbing IF (2) 3 1 

05-10-2019 11:00 Hjerm FIF Mejdal-Halgård  1 3 

09-10-2019 18:30 Vildbjerg SF Hjerm FIF 3 0 

26-10-2019 11:00 Spjald IF Hjerm FIF 1 1 

 

 

Som det ses af ovenstående resultater, var det nogle spændende kampe i efteråret og et par gode 

sejre, der rakte til en flot 3. plads i puljen. 

Som afslutning på sæsonen deltog holdet så i Verona Cup i Italien, hvor ikke lige resultater, men 

sammenholdet var i top. 



 

U14-holdet starter udendørs igen den 17. marts på Struer Kunstgræs indtil slutningen af marts. 

Indendørs  

Indendørs og futsal er nu i fuld gang med 3 hold, U14-U13-U12, et nyt samlet U16-U15 hold og 

seniorherrerne, om fredagen, og der er god tilslutning. De 3 hold er ikke tilmeldt den lokale 

indendørsturnering, men de deltager i en række stævner henover vinteren, bl.a. SB Cup i Struer 

den 30. nov.-1. dec.  

U11-U12 piger og drenge er af samarbejdsklubben Linde Boldklub blevet tilbudt at deltage i 

indendørs træning, der foregår i Struer Energi Park.  

 

Med ønsket om en rigtig God 

Jul og et Godt Nytår – og på 

gensyn i det nye år  

– til alle spillere, forældre, 

trænere, hjælpedommere og 

støtter       

 

  

 

 

 

/ Hjerm FIF Fodbold 


