
Indendørs stævner 
Der har været nogle hold til indendørs stævner siden oktober i DGI-regi. 

U14 piger deltog i Landbobank Cup i Spjald med 2 hold den 13. november, 1.gang på halgulv. 

Efter en omgang gode modstandere i rækken B+C, gik begge hold videre til finalerunde C. Der var 
der tæt kamp om pladserne, men Lemvig trak det længste strå á point med Linde-Hjerm 1 på 
bedre målscore, så slutresultat blev hold 1 på 2. pladsen og hold 2 på 3. pladsen. Ganske godt 
gået. De 2 hold måtte også spille mod hinanden – lilla mod grøn, hvilket nok er værst for træneren 
og ikke pigerne J 

 

Pigerne deltager i flere stævner hen over vinteren, så som Vestjysk Bank Bording Inde 12/12, 
Dansk Revision Interfjord Cup i Randers 27/12, måske Ulfborg 29/12, Alhede-Cup i Frederiks 15/1, 
LA Cup i Vildbjerg 21/1 og Holstebro Cup 22-23/. 



U14 drenge deltog også til Landbobank Cup i Spjald i gruppe B+C med 2 hold. 

Hold 1 havde gode modstandere i puljen og gik videre i finalerunde C, hvor de kom i finalen og 
blev flot nr. 2. Hold 2 blev nr. 2 i indledende pulje og gik videre i finalerunde B, hvor de i 
semifinalen desværre tabte 6-2 til Ulfborg, men opnåede en fin 3. plads. Desværre har vi ingen 
fotos af finalepodierne. 

U14-drengene skal også til flere stævner, bl.a. Holstebro Cup 7/1, Ringkøbing Fjord Cup 14/1, LA 
Travel Cup i Vildbjerg 23/1 og Sevel-Mogenstrup (SMIF) Cup i Sevel 6/2. 

Et hold U16/17-drenge deltog også nede i Spjald. I indledende gruppe A+B blev de nr. 3, som rakte 
til en god plads i finalerunde B. I semifinalen slog de først en efterskole, og i finalen tabte de 
knebent og opnåede en flot 2. plads. 

U16/17-drengene regner også med at deltage i et par cups hen over januar-februar, bl.a. 
Ringkøbing Fjord Cup 8/1. 

Udover indendørs stævner deltager Senior I i indendørsturneringen i Liga 2. Første runde for 
Hjerm var 20/11 i Spjald, hvor 1 vundet kamp pt. placerer holdet som nr. 5 af 6. Næste runde er 
12/12 i den lokale Ejsing-hal, og pt. er runde 3 og 4 endnu ukendte pga. ad hoc tilmelding. 

Dertil er der endnu 4 hold, der primært kun træner indendørs, Senior II, U11, U5-U9 hver fredag 
og hyggeholdet søndag formiddage. Nogle kommer måske til stævner i løbet af foråret, men det 
er frivilligt.  

Så alle hold er denne vinter aktive indendørs J Find mere info på grupperne via Hjerm FIF Fodbold 
på FB eller kontakt info på holdene på hjemmesiden. 

Her lige et par fotos fra de mindstes træning med Mads Ulrich og Brian –og U16 i baggrunden: 

 



 

 

Forårssæsonen 
Til februar – i vinterferien – starter de første hold udendørs, Senior, U16 og U14. 

Der startes op med træning på kunstgræs ved Struer Energipark, da banerne i Hjerm først åbner 
omkring 1. april, afhængig af vejret. En uge efter træningsstart påbegyndes træningsturneringen 
fra uge 8, hhv. den 26/2, 5/3 for Serie 4 og Serie 5 samt den 12/3 for U16 og U14. 

TRÆNINGSSTART 

Hold Dato Tid Trænere 
Senior Serie 4 17. februar, torsdage 19:00-20:30 Mads & Filip 
Senior Serie 5 17. februar, torsdage 19:00-20:30 Alin 
U16 Drenge 17. februar, torsdage 17:30-19:00 Mads og Filip 
U14 Drenge 14. februar, onsdage 17:00-18:00 Jens og Jørgen 
U14 Piger 14. februar, onsdage 17:00-18:00 Leif og Thomas 

 
U11-U5 starter lidt senere. Mere om datoerne kommer senere. 

Sæt X i kalenderen - mød på 1. træningsdag - eller meld jer gerne som interesserede til holdene. 

Så få fundet støvlerne, udstyret og måske vinterhandskerne frem fra gemmerne – og hvis du 
mangler noget varmt indenunder eller udenover, så kig forbi klubtøjet på hjemmesiden eller besøg 
Sport24 i Struer. 

 
/Hjerm FIF Fodbold 


