
Pressemeddelelse 

Hjerm FIF Fodbold fik støtte til ”Mini Camps” 

Med støtte fra DIF og DGI's sommerpulje har Hjerm FIF Fodbold afholdt Mini Camps. 

Hjerm FIF Fodbold fik kr. 16.000 i støtte fra DIF og DGI's sommerpulje. Med bevillingen kunne 

fodboldklubben se frem til at komme i gang med de ansøgte aktiviteter her i oktober 2020. 

Formand Birthe Lystlund så 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. COVID 19, ville vi gerne 

tilbyde vores medlemmer en ”Mini Camp” som et lille plaster på det savnede.  

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. Tusind tak til sommerpuljen for at 

kunne realisere dette”. 

I Hjerm FIF Fodbold glædede 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 faste hjælpere 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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”Mini Camps” 
 

I Hjerm FIF Fodbolds ungdomsafdeling fik alle hold i oktober måned tilbuddet om afholdelse af en 
”Mini Camp”, med 1-2 timers inspirationstræning af Sport4 Academy fra Struer og socialt samvær 
som afslutning. Planlagt som en kompensation, for manglende træning og sociale arrangementer 
for holdene i foråret og sommeren 2020, med tildelte midler fra DIF og DGI’s sommerpulje.  

Træningens indhold blev bestemt af trænerne ud fra behovet på de enkelte hold, f.eks. 
koordinationstræning, omstilling, boldkontrol mv., som blev tilrettelagt af Sport4. Efter træningen 
var der arrangeret velfortjent og hyggelig pizzaspisning for hvert hold, som alle havde gjort en 
ekstra indsats for at lære noget mere på en lidt anderledes måde end ellers.  

Det var oprindelig planen, at de 5 hold, ud over 3-mands, skulle have haft en forlænget hyggeaften 
med overnatning, men pga. corona-situationen og begrænset tid med igangværende kampe og 
andre planer inden efterårsferien, blev det kun muligt at gennemføre, med hiv og sving og corona-
restriktioner, for U15 holdet. De andre hold må have dette til gode til foråret. 

Fedt at næsten alle kunne komme og være med! 

Evalueringen på oktober måneds ”Mini Camps” er, at både hold fik fuld valuta for midlerne. 
Udtryk som ”fedt”, ”gode øvelser vi kan bruge igen”, ”det var SÅ godt” og ”det vil vi gerne igen i 
foråret” er kommet fra spillere og trænere.  

Med slutkommentarerne ”med gentagelse af øvelser bliver de bedre og bedre” og ”de blev jo 
gode efter kun få minutters øvelse” fra Sport4 træner Hassan, kan vi kun sige, at det var en succes, 
og at alle har lært og prøvet, så godt de kunne, sammen. Pizzaspisning var fint on-time, og vi kan 
kun sige, at der blev gået til fadene, og at der alligevel var lidt rester, selv om der blev lagt en lige 

så ihærdig indsats som ved træningen        

Vi vil gerne sige tusind tak til DIF og DGI for støtten, samt tak til Sport4, Hjerm Pizza & Kebab 
House, Hjerm Hallen og de frivillige ledere og trænere for at få udført nogle gode ”Mini Camps” 
med både kvalitetstræning og socialt samvær med spisning for vores medlemmer.  

 

 

 

 



Nogle udvalgte fotos fra dagene med U7, U10, U12D, U13D, U13P og U15. 
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Seniorherrer oprykning 
 

Der kan tales om fremgang på det unge og voksende Serie 6 hold i Hjerm. 

Hyggeholdet i 2019 havde noget svingende resultater med bl.a. et tab på hele 18-0 og sejre med 
op til 7 mål, og endte med en placering som nr. 4 i foråret med 3 point, og placering som nr. 4 
efter forårets ombrydning med 7 point. I efteråret 2019 blev det til en flot placering som nr. 2 med 
7 point, og efter ombrydning desværre sidst som nr. 5 med 3 point. Nu skulle der ske noget mere.  

Der blev tilgang af spillere fra nærområdet, planlagt lidt mere fast træning, og et ønske om 
avancement i den kommende 2020 sæson lå som et nærliggende mål. Træningen kom i gang på 
kunstgræsbanen. Så kom coronaen desværre. Uden mulighed for træning eller kampe var 
avancement ikke lige at finde nogen steder.  

Ved genåbningen i maj med corona-træningen og de første cup-kampe kunne der nu mønstres 
godt 18-20 spillere. Cuppen mod rimelig gode modstandere, Mejrup, Herrup og Måbjerg endte 
efter tætte kampe med slutplacering som nr. 4 og 1 point. Ikke det bedste resultat, men der var 
vist gode takter, og kampene viste, at med lidt arbejde kunne det godt blive til noget mere. Efter 
sommerferien var truppen er nu oppe på 23 spillere.  

Efteråret så lovende ud. Med 3 sejre til start, 5-0, 3-1 og 4-1, blev det kun til et nederlag til 
Ørnhøj/Abildå på 4-1, inden stillingen blev cementeret med en sejr på 2-0 inden ombrydningen.   
Et flot resultat, der kunne videre bygges på med 3 point overført til næste pulje. 

 

Med NSKs afbud til første kamp med 3 point mere, blev det 
så Hjerm – Ulfborg 5-1, og de resterende resultater gjorde, at 
3. kamprunde allerede kunne afgøre oprykning med en 
udesejr over Vemb. Sejr blev 4-1, og nu var det kun kamp om 
1. og 2. plads, der skulle stå i Hjerm mod Måbjerg den 10/10. 

Måbjerg også kunne stille med et ungt hold. Det blev dog en 
forholdsvis ulige kamp i første halvleg, med hurtigt 1. mål til 
Hjerm efter få minutter. Måbjerg skulle lige have 1 mål ind, 
og det kunne have vendt kampen. Næste halvleg fortsatte 
dog med fornyede kræfter og endnu 2 mål.  



En sejr på 4-1 og dermed en solid 1. plads i puljen med 7 point ned til nr. 2 inden sidste spillerunde 
– og oprykning til Serie 5 en realitet, der skulle fejres med lidt bobler (4 spillere mangles på foto). 

TILLYKKE MED OPRYKNINGEN TIL SERIE 5! 

 

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 30-10-2020 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 U15 og senior betales inden 6. november. 
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