
Indendørs & Forår 
Man kan nå at være med endnu – kom frisk & vær med indtil vinterferien! 

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. For nye efter 19/11 er max. 1 prøvetræning 
mulig. 

/Hjerm FIF Fodbold 

  



TILLYKKE TIL OPRYKKERNE 

/Hjerm FIF Fodbold 



Hvad man ønsker, skal man få… 
Et par ideer til julegaver til de kære i familien - krydret med et af vores ønsker øverst ;-) 
 
Klubtøj -> Kig ind på siden https://hjerm-
fif.dk/klubtoj/ 
Husk hos Sport24 Struer evt. at oprette 
konto, så du kan få mere bonus 
 
 
 
Målaktier -> Støt klubben og hjælp vores 
hold til flere sociale arrangementer, med og 
uden bold, hyggelige fodbold-camps og 
stævner - hjemme og ude. For hygge, det er 
vi mega-gode til – men helst uden for meget 
brugerbetaling J 
 
Køb en målaktie, vælg Hjerm FIF Fodbold, vælg 3 kr. pr. mål eller point pr kamp. Støtten går IKKE til 
FCM, men til vores klub og velgørenhedsorg. FCM Samfund - og så kan man vinde præmier i 
konkurrencen. Se her -> https://www.fcmklubsamarbejdet.dk/ medlemsfordele/maalaktier/ 
 
Frivillige -> til små, mellem og større tjanser, hvor man kan risikere  
 

- at lære en masse unge mennesker at kende, hvis du f.eks. ikke har flere derhjemme 
- at skulle trække i smilebåndet over et par kække kommentarer fra de andre 
- at blive benovet over påskønnelsen, spillere og tilskuere udviser 
- at få mere tilbage socialt i fællesskabet, end du selv giver 
- at få en sludder med andre den dag, eller lav en aftale med én, du ikke tit træffer 
- at se lidt fodbold undervejs – enten lokalt eller regionalt, hvis du vil 

– meld dig ved Birthe eller Ann, også hvis du hellere vil spille eller træne fodbold ;) 
 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi ønsker 

alle spillere, forældre, trænere,  

sponsorer og støtter "#$% 

en rigtig Glædelig Jul & et Godt Nytår 

På gensyn i det nye år 

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
/Hjerm FIF Fodbold 


