
Fodbold indendørs 
Der var rigtig godt gang i indendørs træning i både Hjerm Hallen og i Struer Energi Park for hhv. 
seniorherrer, U15 drenge, U13 og 12 drenge og piger, lige indtil nedlukningen før jul. Vi fortsætter 
dog med træning og forhåbentlig stævner efter jul, hvis ellers det tillades og er forsvarligt. 

Coronarestriktionerne for spillerne over 21, som rammer seniorherrerne, og samlet antal, der pt. 
ikke kan helt udfylde 2 træningstider, gør desværre at spillere over 21 ikke deltager ret meget eller 
slet ikke, da der overvejende er spillere under 21. Hvis der er større interesse og det tillades, kan 
der selvfølgelig åbnes op for mere indendørs, under de givne regler. I øjeblikket er lidt op ad bakke 
med restriktioner for mange, men generelt set skal man vist bare være glad for at kunne dyrke lidt 
sport sammen her i vintertiden. 

Seniorherrerne, dvs. op til U21, har nu trænet indendørs siden oktober. Der er som sagt pæn stor 
interesse, også for en del nye spillere under 21, hvilket er super positivt.  

Der blev indbudt til U21 senior indendørs turnering i Region 2 her i november. For første gang i 
mange år blev der afholdt en runde i Hjerm Hallen med hele 2 hold. Desværre har vi ingen fotos fra 
stævnet, hvor senior selv stod for arrangementet, med tidstagning og fuld musik – så thumbs op 
for underholdningsværdien lørdag den 21. november. Nedenfor resultaterne for Hjerm-holdene. 

Pulje 11    

Hjemme Ude Score 
hjemme Score ude 

Hjerm FIF (1) Spjald IF (1) 3 3 
Vridsted IF (1) Hjerm FIF (1) 6 3 
Borup IF Hjerm FIF (1) 8 3 
Spjald IF (1) Hjerm FIF (1) 6 4 
Hjerm FIF (1) Vridsted IF (1) 3 3 
Hjerm FIF (1) Borup IF 2 4 

 

Stilling  K V U T SCORE P 
1 Borup IF 6 5 0 1 34-22 15 
2 Spjald IF (1) 6 4 1 1 30-20 13 
3 Vridsted IF (1) 6 1 1 4 23-33 4 
4 Hjerm FIF (1) 6 0 2 4 18-30 2 

 

Pulje 12    

Hjemme Ude Score 
hjemme Score ude 

Hjerm FIF (2) Vridsted IF (2) 6 4 
Spjald IF (2) Hjerm FIF (2) 4 2 
Hjerm FIF (2) Lem B 1 6 
Videbæk IF Hjerm FIF (2) 7 3 

 

 



Stilling  K V U T SCORE P 
1 Spjald IF (2) 4 4 0 0 18-6 12 
2 Videbæk IF 4 3 0 1 20-15 9 
3 Lem B 4 2 0 2 16-14 6 
4 Hjerm FIF (2) 4 1 0 3 12-21 3 
5 Vridsted IF (2) 4 0 0 4 16-26 0 

 

U15 drenge er næsten fuldtallige til indendørs. Det er superflot – og fedt. Her et par billeder fra 
indendørstræningen fredag 4. december. Lige nu hygges der med spil, og i januar – februar er der 
nogle få stævner, der måske er chance for at deltage i. 

 

 

/ Hjerm Fodbold 



Opstart udendørs 2021 
Der er, indtil videre, arrangeret opstart på udendørs for senior og U15 drenge. 

Det vil foregå på kunstgræsbanen i Struer. 

Sæt X i kalenderen 

Senior 16+ Opstart lørdag 30/1 kl. 10-12 & kl. 12-13 suppe 

 Træning  Torsdage fra 4/2 - 25/3 kl. 20.00-21.30 

U15 drenge Træning Torsdage fra 25/2 - 25/3 kl. 18.30-20.00 

Dertil kommer evt. kampe i træningsturnering og inspiration fra samarbejdspartnere. Mere om det 
senere. 
 
I marts – april starter de øvrige ungdomshold. Information følger i februar. 
 

Foråret – sammen med dig fra Hjerm?… 
 
Meld jer gerne, hvis der er interesse for f.eks. at danne andre slags hold i foråret, eller hvis man 
kunne tænke sig at være en del af holdet omkring vores medlemmer som træner, assistenttræner 
eller en frivillig hånd til småopgaver eller projekter i klubben. Der er både stævner og EM i 2021, og 
vi har planer…. 
 
Vi er super-glade for både ros og ris, vi har modtaget i vores lille medlemsundersøgelse i maj 
måned og undervejs - og den store opbakning fra trænere og forældre, vi oplever i dagligdagen. 
Stor tak til alle, der har svaret.  
 
Der er helt sikkert mulighed for flere tiltag og forbedringer. Nogle punkter kan vi gøre noget ved, i 
det omfang vi har ressourcer. Andre punkter kan vi forsøge at påvirke. Vi som klub er en del af 
paraplyen i Hjerm – både lokalt og kommunalt. Vi vil – som tidligere skrevet på FB, også fra FIFs 
hovedbestyrelse, og i flere opslag her på Hjerm Posten – gerne meget være flere til at sikre, at vi 
kan tilbyde fodbold som en del af de lokale tilbud i Hjerm. Det kommer ikke af ingenting. Det 
kommer af interesse, positiv tilgang og engagement. Vi fortsætter også ufortrødent som bestyrelse, 
så længe vi kan se, at vores medlemmer har det godt og kan spille fodbold sammen med 
kammeraterne. 
Hvis du synes, der skal ske mere inden for fodbold - og du kan være med til at gøre en forskel for 
vores medlemmer, så er det dig, vi mangler! 
 
/ Hjerm FIF Fodbold 


