
”Mini-Camp 2.0” 
 

I Hjerm FIF Fodbolds ungdomsafdeling kunne vi i første weekend af marts byde de fleste af vores 
spillere og trænere velkommen til opstarten på forårstræningen med endnu en ”Mini-Camp”, som 
inspirationstræning før forårets 3 cup-træningskampe og kommende turnering. 

Denne gang blev campen afholdt lørdag og søndag formiddag til eftermiddag på en ekstern bane, 
nemlig på kunststofbanen ved Struer Energipark, og derinde træner de fleste også i øjeblikket pga. 
lukkede græsbaner i Hjerm og Linde indtil april. 

Træningen – som foregik som corona-træning holdvis hver for sig - var arrangeret med Sport4 
Akademi, som havde forberedt nogle gode øvelser i 1-2 timer, alder- og niveau-svarende, til alle 
hold, hvor boldkontrol, hurtige fødder, balance med og uden bold, omstilling og placeringsspil i 
afsluttende, korte småkampe kan nævnes. Det sidste for også at begrænse nærkontakt i tiden. 

Efter endt træning for hvert hold, fik alle hver især en ”to-go-pose” med, en bolle, en kakao og en 
muffin til dessert, til turen hjem, da forplejning i samlet flok jo desværre ikke var en mulighed med 
nuværende restriktioner, selv om det ellers var tanken i vores forberedelser. 

Vi kunne samle omkring 60 både ”gamle”, enkelte nye spillere og trænere til arrangementet. Efter 
en lang pause derhjemme med skolearbejde og uden ret meget fodbold, så de kort og godt ud til 
at trænge til at komme hinanden ved socialt, komme fysisk i gang og få lidt motivation til 
fodbolden igen. Tak til opbakning fra forældrene til kørsel. (De resterende hold, der måtte melde 
afbud, får muligheden for samme ”Mini-Camp” lidt senere på foråret).  

Ved spørgsmålet til flere spillere, om det var godt, var også: ”Det var fint. Men mest dejligt at se 
de andre og være sammen igen”. Dejligt at høre, for det var netop formålet. Imens spillerne fik 
trænet, fik trænerne samtidigt også set, hvordan de enkelte ting kan trænes.  

Vi vil gerne sige TUSIND TAK til DBU Ungdomsfonden for at give os tilskud til U13-U19-gruppen. 

For de, som overvejer at gå til fodbold, kan man selvfølgelig prøve at træne med. Se mere på vores 
FB eller hjemmeside og ring gerne til træneren inden planlagt fremmøde pga. restriktionsantal. 



Her er nogle fotos af spillere in action. 
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Træningstider 

Hjerm FIF Fodbold Forår 2021  

     

Hold Årgang 
Trænere & 
holdledere 

Dag & tid & sted Start 

       

U5 - U8 mix Årgang 2013-16 Peter Steenberg Torsdag kl. 16:00-17:00 08.april 

3-mands  Ida Damgaard    

  
   

  
U10 drenge Årgang 2010-12 Keld Vestergaard Mandag 17:00-18:00 08.april 

5-mands  Michael Jørgensen Torsdag 17:00-18:00   

  
   

  
U12 drenge Årgang 2009 Jens Mosegaard, LB Mandag 16:45-18:00 Hjerm 12-april 

8-mands, 
Linde/Hjerm 

 Hjælpetræner søges! Onsdag 16:45-18:00 Asp 
7.april, 
kamp 

  
   

  
U13 drenge Årgang 2008 Simon Danielsen, LB Mandag 16:45-18:00 Hjerm 12-april 

8-mands, 
Linde/Hjerm 

 Jørgen Andersen, LB Onsdag 16:45-18:00 Asp 7.april 

  
   

  
U13 piger Årgang 2008-09 Leif Mortensen, LB Mandag 16:45-18:00 Asp 12.april 

8-mands, 
Hjerm/Linde 

 Hjælpetræner søges! Torsdag kl. 16:45-18:00 Hjerm 8.april 

  
   

  
U15 drenge Årgang 2005-7 Mads Brander Tirsdag kl. 17:30-19:00 6.april 

11/9-mands  Gustav Nørbygaard Torsdag kl. 17:30-19:00 8.april 

  
   

  
Serie 5 Herrer 16+ 

Holdledere Filip 
Gøtzsche & 

Mandag kl. 19:00-20:30  

11/9-mands  Mads Brander Torsdag kl. 19:00-20:30 8.april  

  
   

  
Damehold 16+ Kontakt klubben Aftales, hvis interesse - 

  
   

  
Motion Senior D/H 40+ Kontakt klubben Aftales, hvis interesse - 

 

Forbehold for ændringer. Se hjerm-fif.dk under menupunktet "Fodbold" / Træning forår el. FB. Se tlf. i 
kontaktpersoner 

Nye spillere - meddel venligst navn, adresse, telefon, fødselsdagsdato til træneren, når I møder op. 

Tilmelding af spiller på Hjerm-fif.dk i menuen "Fodbold/Tilmelding" på det hold og årgang, spilleren tilhører. 
Gælder også Hjerm-spillere på samarbejdshold.  

Mulige trænere og frivillige til afstemte opgaver er velkomne til at kontakte formanden. 

Husk at få benskinnerne med - både til træning og kamp! Vi har nogle brugte fodboldstøvler på lager. 

/Hjerm FIF Fodbold 


