
Skøn efterårsbold 
Der er godt gang i fodboldtræningen og kampe. Næsten alle ugens dage. 
 
Dejligt at se, at alle hold også er kommet godt i gang, også for de hold, der er helt nye, har nye 
spillere, nye holdstørrelser og større baner. Og vejret har vi da ikke kunnet klage meget over J 
 
For de hold, hvor der føres resultater, ser situationen også ganske håbefuld ud.  
Serie 5 og vores nye Serie 6 Herrer har klaret det flot, dog med enkelte afbud fra andre hold, og er 
kommet i nye puljer, hvor de har fået maksimumpoint med over. 
Disse 2 nye puljer ser sådan ud, og mon ikke der bliver et par gode lokalbrag at se frem til? 
Følg evt. med på DBU app. 
 
Serie 5 

 
 
Serie 6 

 
 
U16 er havnet i en pulje med krudt i, så de får kamp til stregen. Der må kunne hentes lidt hjem. 

U16 Liga 5 

 



U14 pigerne er et nyt sammensat hold på 11-mands. Holdet klarer sig rimeligt, men arbejder sig 
godt fremad i den nye ombrudte pulje, hvor de møder et par af de første hold igen. 

U14 Piger Liga 3 

 

U14 drengene oplever også nyt land i et sammensat hold, også med nye spillere på 11-mands. Det 
går rigtig godt, og lige nu ligger de godt til i puljen. 

 

U14 Liga 5 

 

 

U11-holdet har spillet 4 kampe som nyt 8-mands, og det er ikke faldet ud til deres fordel med 
resultater. Til gengæld har holdet et ukueligt hygge-gen, som nok skal bære dem fremad. 

Holdene i årgangene U5-U8 er startet op med en del nye spillere. Der er indtil videre blevet spillet 
nogle stævnekampe, hvor der hygges, men også hvor det går bedre og bedre med spillet, 
efterhånden som de får trænet, lært hinanden at kende og få lidt erfaring i spillet. 

Vi ønsker alle pøj-pøj med resten af efterårssæsonen – og måske kan vi med lidt held – og 
forhåbentlig med god lokal opbakning – håbe på en oprykning eller to? 

Forneden ses et par fotos med U7-holdet til stævner. Et par spillere er ikke med på foto. 

  



 

Efterårskampe Hjerm Stadion 
Dato Tid Række Hjemmehold Udehold 

03-10-2021 13:00 Herrer Serie 6 Hjerm FIF Herrup BF 

03-10-2021 15:30 Herrer Serie 5 Hjerm FIF Naur-Sir-Krunderup 

04-10-2021 17:30 U11 Drenge C Hjerm-Linde Linde B 

04-10-2021 17:30 U14 Drenge Liga 5 Hjerm-Linde Lemvig GF 

07-10-2021 17:00 U16 Drenge Liga 5 Hjerm FIF Herning KFUM 

07-10-2021 17:45 U14 Piger Liga 3 Hjerm-Linde* Vildbjerg SF 

09-10-2021 16:00 Herrer Serie 5 Hjerm FIF Linde B 

14-10-2021 17:30 U14 Drenge Liga 5 Hjerm-Linde Team Tangen 

16-10-2021 15:00 Herrer Serie 6 Hjerm FIF Aulum IF 

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

*Denne kamp spilles på Linde Stadion ved Langhøjskolen i Asp. 

  

Vil du gerne være ”kaffetanter/onkler” til hjemmekampene –> kontakt Birthe, 21276650. 

/Hjerm FIF Fodbold 



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

Hjerm hold spiller indendørs / futsal i Hjerm Hallen, undtaget 24/12, 31/12 og 7/1. 

*Hjerm-Linde hold i Struer Energi Park (se de enkelte holds FB-grupper). 

Dag Dato start Tid Hold Trænere 

Fredage 29-10-2021 15-16:00 U5-U8 Brian Højhus 
Mads Ulrich Rasmussen 

Karen L. Steenberg 

Fredage 29-10-2021 16-17:00 U11 Keld Vestergaard 
Michael Jørgensen 

Fredage 05-11-2021 17-18:30 U16 drenge Mads Brander 
Filip Gøtzsche 

Fredage 05-11-2021 18:30-20 Senior herrer I Mads Brander  
Filip Gøtzsche 

Fredage 05-11-2021 20-21:30 Senior herrer II Alin Sisteanu 

Lørdage? ? ? U14 drenge* Jens Mosegaard  
Jørgen Ø. Andersen 

Mandage 25-10-2021 17-18:00 U14 piger* Leif Mortensen 
Thomas Bilde 

 Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden for Hjerm FIF, under Fodbold, Indendørs 

Holdene kan tilmeldes 1-5 ad hoc turneringsstævner og diverse indendørsstævner med 
deltagerbetaling. Op til 5 turneringsstævner for U5-U12, hvor hold er arrangører på skift og der 
afsluttes med medaljer til alle. Op til 4 stævner for U13-senior, hvor de første 3 er kvalifikation til 
regionsfinale for de 2 bedste/pulje, og det 4.stævne er for resten af holdene. 

Tilmelding på hjemmesiden under Fodbold/Tilmelding. 

-> Kontingent Hjerm-hold, betales senest 19. november. 

Kontingent for U16 og Senior vil dække både indendørs og forårsopstart på kunstgræs. 

Forårsopstart for U14, U16 og Senior vil foregå på kunstgræs, da Hjerm-baner er lukkede til april. 

Der trænes på kunstgræs i Struer torsdage efter vinterferie til slutning marts 2022. Tider meldes 
ud senere, når disse bookinger er godkendte. 

Vel mødt efter efterårsferien J 

/Hjerm FIF Fodbold 


