
Efterårsfodbold 
Der blev ombrudt til nye puljer i næsten alle rækker i september, undtaget i U14 og U16 drenge, 
og nogle af kampene blev dermed lidt mere lige og spændende. Her sidst i september og oktober 
gælder det nemlig om at få sig placeret godt i de enkelte puljer og måske opnå en evt. oprykning.  
 
Der er blevet kæmpet rigtig godt og med flotte resultater siden sidst. Vejret har desværre vist sig 
fra den våde side i den sidste tid, så nogle kampe blev forlagt til kunstgræs. Dårligt vejr har måske 
også holdt et par stykker fra at heppe på vores hold på hjemmebane, selv om der er kaffe på 
kanden. Til gengæld har vi så sneget et par fotos ind her, så I lige kan se nogle af spillerne på vores 
dejlige hold "#$% Der mangler et par holdfotos med alle spillerne, og dem håber vi at fange i foråret. 
 
Seniorherrer Serie 5 og Serie 6 Herrer er begge med i toppen og har i skrivende stund hver 1 kamp 
tilbage, hhv. imod Naur-Sir-Krunderup ude og Aulum IF hjemme. 
Tssk-tssk, så har de 2 hold også indbyrdes haft et par træningskampe, med 1 sejr hver. 

 
Som det ses forneden, er sidste kamp for Serie 5 afgørende for direkte oprykning eller 
kvalifikation. Spændende. Ulfborg trak sig desværre fra puljen, så puljen blev noget lille til sidst. 
 
Serie 5 

 
 
Hjemme Ude Score hjemme Score ude 
Linde B Hjerm FIF 0 3 
Hjerm FIF Naur-Sir-Krunderup 1 2 
Hjerm FIF Linde B 4 1 

 



Serie 6, vores nye hold, har spillet flot og er allerede sikret oprykning til Serie 5. Tillykke til jer!  
Glæden bliver dog en anelse tam ved det faktum, at Serie 6 afskaffes i foråret, da der opad i 
systemet mangler hold til puljer til minimum 10 kampe. 

 
Serie 6 

 
 
Hjemme Ude Score hjemme Score ude 
Vridsted IF Hjerm FIF  0 8 
Hjerm FIF  Borbjerg GU 4 4 
Hjerm FIF  Herrup BF (UHT) 3 0 
Skive IK (1) Hjerm FIF  3 4 

 



U16 drenge får en nr. 4 plads, uanset sidste kampresultat i puljen. Videbæk og Hammerum har 
skiftet plads, og Mejrup rykker op. U16 har kæmpet med at være lidt i undertal med spillere, men 
fik udover 2 vundne mod Herning dog uafgjort mod Mejrup. Så må vi til foråret se, om man kan 
komme nærmere Videbæk og Hammerum og måske nedrykkeren fra Liga 4. 

 

U16 Liga 5

 

 
Hjemme Ude Score hjemme Score ude 
Herning KFUM Hjerm FIF 1 3 
Hammerum IF Hjerm FIF 5 1 
Mejrup GU Hjerm FIF 3 3 
Videbæk IF Hjerm FIF 4 2 
Hjerm FIF Herning KFUM 3 0 

 



U14 pigernes nye 11-mands hold kom fint ud af starthullerne. Der er blevet vist bedre og bedre 
spil og gode resultater, trods lidt skader mv., så det blev til en flot 4. plads, kun 1 mål efter nr. 3. 

 

U14 Piger Liga 3 

 

 
Hjemme Ude Score hjemme Score ude 
Spjald IF Hjerm-Linde 2 2 
Hjerm-Linde SHN/Ulfborg 1 3 
Aulum IF Hjerm-Linde 0 3 
Hjerm-Linde Vildbjerg SF 3 2 
Lemvig GF  Hjerm-Linde 3 1 

 



U14 drengenes nye 11-mands er kommet meget fint i gang med det større hold. Det er spillet tæt 
imod topholdene, og der er sikkert meget mere at byde på i foråret, hvor de rykker op i Liga 4. 
Tillykke til holdet! 

 
U14 Liga 5 

 

Hjemme Ude Score hjemme Score ude 
Team Tangen Hjerm-Linde 0 2 
Hjerm-Linde Skive IK 3 2 
Hjerm-Linde Lemvig GF (UHT) 3 0 
Mejdal-Halgård Fodbold Hjerm-Linde 0 6 
Hjerm-Linde Team Tangen 4 2 



U11-mixholdet har på 8-mands fået mere styr på spillet på større bane og sammenspil med nye på 
holdet, så de har sluttet flot af med 2 stk. 6-2 sejre.  De slutter i den øvre halvdel af puljen. 

 

U5-U9 spillerne er inddelt i 2-3 grupper til træning, og det går godt. Der kunne være flere i U5-U6 
og U8-U9, så der kan leges mere på årgangene, men det må vente til foråret til indendørs 29/10.  

Efteråret blev for ungdom afsluttet torsdag den 14/10 til træning, sjov med forældre og en enkelt 
kamp, hvor vi fik en afslutnings-hygge-pølse og sagde på gensyn til hinanden – til indendørs 
og/eller forår. Lidt fotos fra de yngstes træning, mens det endnu var lyst og tørt. 

/Hjerm FIF Fodbold  



Indendørs & Forår 
Indendørs starter op 29/10 og 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). 

**Hyggeholdet træner på udvalgte søndage (se hjemmeside el. FB-gruppe) 

Dag Dato start Tid Hold Trænere 

Fredage 29-10-2021 15-16:00 U11 Keld Vestergaard 
Michael Jørgensen 

  Hjælpetræner søges 

Fredage 29-10-2021 16-17:00 U5-U9 Brian Højhus 
Mads Ulrich Rasmussen 

Karen Steenberg 

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 

Søndage 07-11-2021 10-11:30 Hyggehold 
Oldboys/Girls** 

Thithan Sivanathan 

Lørdage 30-10-2021 9-10:00 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 

Tilmelding på hjemmesiden under Fodbold/Tilmelding. 

-> Kontingent Hjerm-hold, betales senest 19/11. Hyggeholdet den 7/11. 

Kontingent for 11-mands dækker både indendørs og forårsopstart på kunstgræs. 

Forårsopstart for U14, U16 og Senior vil foregå på kunstgræs. Hjerm-baner er lukkede til 1. april. 

U16 og Senior træner på kunstgræs i Struer torsdage til samme tider som nu, mulig fra 17/2, U14 
mandage 17-18, mulig fra 14/2, til slutning marts 2022.  

Vel mødt til vinterhalvårets spillere og hold J 

/Hjerm FIF Fodbold 


