
Fodbold 

 

Trænere / assistenter & udvalgsmedlemmer søges – er det dig? 
 

Når vi starter sæsonen op i marts-april, mangler vi trænere samt assistenttrænere.  

Trænere og assistenter må gerne have lidt erfaring fra fodbold eller anden sport. 

Kurser tilbydes, specielt i januar-marts, før sæsonen fortsætter. 

Desuden ville holdledere på vores hold - eller meget gerne dommere på turnus til vores 3-mands, 

5-mands og/eller 8-mands kampe, være fantastisk.  

 

 

 
 

Vi søger medlemmer til vores bestyrelsesarbejde. Som vi siger, flere hænder – flere mulige 

oplevelser til vores spillere, vi godt kunne tænke os at have hænder til i den kommende sæson. 

Herunder kan nævnes FCM aktiviteter, stævner, aktivitet også for ikke-fodboldspillere og andre 

opgaver, der ikke kræver fodbold-kunnen, men interesse for foreningsarbejdet og glæden ved at 

kunne give vores medlemmer gode oplevelser her i Hjerm. Kurser tilbydes.  

 

 

 

Skriv eller ring til Birthe Lystlund på 21276650 for nærmere information. 

Se også Hjerm FIF Fodbold på Facebook eller mere information på websiden hjerm-fif.dk. 

 

 

  



Indvielse af Struer Kunstgræs lørdag den 18. januar 

 

Lørdag den 18. januar afholder Struer Kunstgræs en ”spille-og-hygge” dag for alle klubber i Struer 

Kommune og deres spillere. Forældre, familie og venner er selvfølgelig også velkomne. 

 

Hjerm FIF Fodbold stiller også med et par hold, man kan tage ind og heppe på, når de skal spille 

venskabskampe imod de andre klubbers hold.  

 

Program for dagen lægges op på Facebook, Hjerm FIF Fodbold og Struer Kunstgræs, når 

spilleplanen er på plads. 

 

  



Indendørs fodbold 

Vores indendørs hold er i fuld gang med både træning og ikke mindst stævner. 

 

U11 drenge lagde ud med deltagelse i Landbobank Cup (Spjald) den 16. november. Det blev til en 

flot 3. plads i C-finalen, efter en tæt finale 3-4 mod Holstebro Boldklub.  

 

U12 drengene deltog også i samme stævne. De blev nr. 4 i C-finalen. Desværre ingen fotos herfra. 

 

U12-U11 pigerne startede også ud med Landbobank Cup den 23. november, hvor de blev flot nr. 3 

i B-finalen. Her et godt foto fra en af pauserne med snacks. Næste stævne er Vestjysk Cup i 

Harboøre for piger i december. 



I den følgende weekend 30/11 og 1/12 blev det lokale SB Cup afhold med 4 hold fra Hjerm og 

Linde-Hjerm. 

 

Om lørdagen spillede U15 drengene. Det blev en lang aften, da de spillede så godt, at de efter 1. 

plads i puljen på knap målforskel hev en fortjent og superflot 2. plads hjem i B-slutspillet mod Sills 

drenge fra Ikast FC. Der blev dog også plads til lidt hygge med en pose knas undervejs. Næste 

stævne er nok Borbjerg Sparekasse Cup i januar. 

 

 

Om søndagen var det U11, U12 og U16 drengenes tur.  

 

U11 drengene havde godt gang i puljespillet, men kom desværre ikke med i slutspillet efter 

mellemrunden, selv om de kæmpede godt.  

Det kneb en smule for U12 drengene, der på trods af godt puljespil og et holdafbud, kom videre i 

slutspillet, hvor de desværre tabte kampen om 3. pladsen.  

Begge hold havde dog en god dag derinde, og vi må ønske bedre held næste gang. Der er et kort 

glimt af U12 i kamp på TV Midt Vest fra dagen. 

Desværre ikke nogen fotos. 

U12 og U11 deltager i LA Travel Cup i Vildbjerg i december. 



Næsten samtidig med U12 drengene begyndte U16 drengene kampene i deres lille pulje med 2 

kampe mod hver af de 2 andre hold. De formåede at spille 75% uafgjort – altså 3 kampe. Men den 

ene kamp tabte de desværre med 1-5, hvilket gav dem en fin 2. plads. Næste stævne er ikke 

bestemt endnu. 

 

 

 

/Hjerm FIF Fodbold 

 


