
Hvorfor kan herrerne gå i sort? 
Herreholdet mangler selvfølgelig kvindelige modstykker!  Se her kampglade tøser og damer.  

 

Savner du også at få noget frisk luft her i corona-tiden?? 

Hvis du er en pige eller dame på 16 år +, så passer du perfekt til dameseniorholdet i Hjerm FIF fodbold!!  

Om du før har spillet fodbold eller ej er ligegyldigt, alle starter et sted. 

 

Er du interesseret i frisk luft, god holdånd og motion til lattermusklerne, så kontakt holdleder Ida Damgaard 

Mobil: 42 26 55 03  Mail: ida@byskovdamgaard.dk 

 

Træning vil blive en gang i ugen, startende i maj. 

Vi glæder os til at starte og til, at du bliver en del af holdet!!  

 ----------------------------------------------  --------------------------------------------- 

FC Midtjylland skrabelodder 
I begyndelsen af maj vil vores spillere komme rundt i Hjerm by for at sælge FCM skrabelodder til kr. 25/stk. 
som støtte til ungdomsfodbolden. Hvis man gerne vil købe og få bragt min. 2 stk., kontakt formanden J 

Præmierne spænder fra gavekort til diverse butikskæder, billetter til WOW- Park, Jyllands Park Zoo, 
gavekort til Bones, Thiele, McDonalds og til FCM Ulveshoppen.  

Tag godt imod de unge spillere – og støt gerne ungdomsarbejdet i klubben og FCM klubsamarbejde.  
Evt. resterende lodder sælges ved f.eks. opslag på FB. Alternativ støtte kan gives ved tegning af målaktier. 



Forårskampe - Hjerm Stadion 
Dag Dato Tid Hold Hjemme Udehold 

torsdag 29-04-2021 18:00 U10 Drenge Hjerm FIF Resen/Humlum IF (2) 

torsdag 29-04-2021 18:00 U13 Drenge Linde B Thyholm IF 

søndag 09-05-2021 11:00 U15 Drenge Hjerm FIF FC Fri 

søndag 16-05-2021 10:00 U15 Drenge Hjerm FIF Ringkøbing IF 

mandag 24-05-2021 17:30 U15 Drenge Hjerm FIF RLK 

søndag 06-06-2021 11:00 U15 Drenge Hjerm FIF Mejrup GU 
*Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden eller følg med på DBU app for Hjerm FIF 

 

Forårskampe - Langhøj Stadion 
Dag Dato Tid Hold Hjemme Udehold 

torsdag 15-04-2021 18:00 U12 Drenge Hjerm-Linde Skive IK (E) (2) 

torsdag 29-04-2021 18:00 U12 Drenge Hjerm-Linde Holstebro B (2) 

mandag 10-05-2021 18:30 U12 Drenge Hjerm-Linde Lemvig GF 

torsdag 20-05-2021 18:00 U13 Piger Hjerm-Linde Resen/Humlum IF 

tirsdag 25-05-2021 18:30 U13 Drenge Linde B Vinderup IK 

mandag 31-05-2021 18:30 U13 Drenge Linde B Team Tangen 

mandag 07-06-2021 18:30 U13 Piger Hjerm-Linde Thyholm IF 

mandag 14-06-2021 18:30 U13 Drenge Linde B Måbjerg IF 
*Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden eller følg med på DBU app for Hjerm FIF 

De yngste spillere er endnu ikke gået i gang med stævnerne, som starter 5.-6. maj. Så man kan sagtens nå 
at være med endnu på U5-U8, årgang 2016-2013.  

Der vil være ombrydning i nye puljer i uge 18 (9/5) for seniorherrer og uge 20 (pinsen) for ungdom U10-
U12, så der vil komme nye kampdatoer. 

PS Hvis der afholdes byfest i Hjerm i uge 22, vil vi forsøge at afvikle kampe i den uge, ud over søndag 6/6. 

Vigtig information tilskuere:  Vi er meget glade for jeres opbakning til træning og kampe, men Indtil 
videre er 0 tilskuere / forældre / chauffører mv. tilladt iflg. Corona-regler. Vi håber på snarligt gensyn J 

/Hjerm FIF Fodbold 


