
Mini Camps fodbold 
Pressemeddelelse 
Hjerm FIF Fodbold får støtte til Mini camps 

Med støtte fra DIF og DGI's sommerpulje kan Hjerm FIF Fodbold nu sætte gang i Mini Camps. 

Hjerm FIF Fodbold har fået kr.16.000 i støtte fra DIF og DGI's sommerpulje. Med bevillingen kan 
fodboldklubben se frem til at komme i gang med de ansøgte aktiviteter her i oktober 2020. 

Formand Birthe Lystlund ser især frem til at fodboldklubben nu kan tilbyde nogle hyggelige dage: 

”Vores medlemmer har, som så mange andre, måttet undvære træning, stævner og sociale arrangementer 
som fælles afslutning i corona-tiden, fra foråret og hen til opstarten her i efteråret. Da træning, kampe og 
forsamlinger lige nu også maner til forsigtighed og specielle foranstaltninger ift. corona, ville vi gerne tilbyde 
vores medlemmer en ”Mini Camp” som et lille plaster på det savnede og lidt mere end det sædvanlige.  

Derfor har vi arrangeret, at de enkelte fodboldhold – dog hver for sig i denne tid - kan få glæde af 
skræddersyet inspirationstræning ved den lokale udbyder Sport4, som også indeholder forplejning og evt. 
samvær om aftenen for de ældste. Beløbet gør, at det kan gøres uden brugerbetaling, og så håber vi, at de 
alle får både glæde af en anden slags træning og socialt samvær ud over træningen og kampene. Samtidigt 
vil vi også gerne kunne gentage dette, hvis det viser sig at være en succes”. 

I Hjerm FIF Fodbold glæder formanden og medlemmerne sig over at kunne komme i gang med aktiviteterne 
– og forhåbentlig også kunne byde velkommen til nogle nye ansigter i klubben på sigt. 

”Vores formål med det lille projekt er først og fremmest at kunne give vores medlemmer en lille oplevelse. 
Men hvis dette kunne appellere til nye spillere, nye frivillige eller nye samarbejdsmuligheder i lokalområdet, 
der kunne tænke sig at være med i klubben for at være træner, arrangere aktiviteter som samvær, 
afslutninger eller stævner, ville det være en sidegevinst, der kunne hjælpe os med at få flere aktiviteter i 
gang. Vi har nogle fantastiske forældre, der hjælper til med diverse små opgaver, men det kunne være fedt 
at have flere til specifikke, måske lidt større opgaver i løbet af året”. 

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt 

Hjerm FIF Fodbold har modtaget bevillingen på kr. 16.000 fra DIF og DGI's sommerpulje, der årligt uddeler 
ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI's foreningspulje kan støtte lokale projekter i 
idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. 
Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 
30.000 kr. 

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative 
Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til 
støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark. 

Om DIF og DGI's foreningspulje 

• Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen 
• Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk 

Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider 
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Efterårskampe Hjerm Stadion 
Dato-tid* Række Hjemmehold Udehold 

24-09-18:00 U12 Drenge** Hjerm-Linde Lemvig GF 

26-09-15:30 Serie 6 Hjerm FIF SHN/Ulfborg 

28-09-17:45 U13 Drenge** Hjerm-Linde Team Tangen 

01-10-17:45 U15 Drenge Hjerm FIF Herning KFUM 

10-10-15:30 Serie 6 Hjerm FIF Måbjerg IF (2) 

22-10-17:00 U15 Drenge Hjerm FIF Lemvig GF 

*Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden eller følg med på DBU app for Hjerm FIF 

** Samarbejdshold U12, U13 piger og drenge har hjemmebane i Langhøjskolen i Asp. 

 

Indendørs fodbold 
Efter efterårsferien startes der op på indendørs fodbold, som varer indtil vinterferien 2021. 

Hjerm-Linde hold i Struer Energipark ved Linde Boldklub (se de enkelte holds FB grupper). 

Hjerm hold har indendørs / futsal i Hjerm Hallen, undtaget 25/12, 1/1 og 8/1. 

Dag Dato start Tid Hold Trænere 

fredage 23-10-2020 17-18:30 U15 drenge Gustav D. Nørbygaard 
Mads Brander 

fredage 23-10-2020 18:30-20 Senior herrer Mads Brander  
Filip Gøtzsche 

fredage 23-10-2020 16-17:00 U12-U13 piger Leif Mortensen 

mandage 19-10-2020 17-18:00 U12-U13 drenge Jens Mosegaard  
Simon G. Danielsen 
 Jørgen Ø. Andersen 

  

Tilmelding på hjemmesiden under Fodbold/Tilmelding. Der tilmeldes efter behov til turnering eller 
stævner. Kontingent Hjerm hold betales inden 6. november. 
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Damefodbold 
 

Tirsdage på stadion 

kl. 21:00 - 22:00 

For alle piger / damer 16+ med lidt spark i støvlerne😊 

 Smut i sportstøjet og benskinner - og tag drikkedunken med. 

Der trænes og hygges – med fare for at være useriøs 😉  

Ved spørgsmål, kontakt Ida Damgaard på  
mobil 42 26 55 03 

Psst Det vil også være et tilbud i foråret 2021 J 
 

 

/Hjerm FIF Fodbold 

 


