
Indendørs fodbold 
Med fare for en gentagelse af sidste års indlæg fra februar, kan vi fortælle, at vinterens 
nedlukninger, pga. corona-restriktioner, desværre har betydet aflysninger af julestævner 
og januar-stævner, som vores hold ellers skulle deltage i. 
 
Der er pt. er disse stævner tilbage på programmet, hvor hold er tilmeldt og deltager: 

 U14-U15 pigerne deltager i Holstebro Indoor Cup 22-23/1 og Dansk Revision 
Interfjord Cup i Randers flyttet til marts. 

 U14-drengene deltager i Sevel-Mogenstrup (SMIF) Cup i Sevel 6/2. 
 U16-drengene kigger sig om efter andet stævne pt. 
 Senior I (S4) deltager måske i næste DBU turneringsstævne i Hurup 23/1 
 Senior II (S5), U11 og U6-7 har pt. ikke nogen stævner på programmet 

 
Nogle forældre fik chancen for jule-udfordringen mod de unge U16/U17. Frisk J  
På sidste foto kan I se en nyanskaffelse, nemlig indendørs bandemål til de små J 
 

 
  
  
 

 



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

Der startes med træning på kunstgræs i Struer. Allerede uge 8 påbegyndes træ-
ningsturnering, hhv. 26/2 og 5/3 for Serie 4 og Serie 5 samt den 12/3 for U16 og U14. 

TRÆNINGSSTART PÅ KUNSTGRÆS 

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 23. februar, onsdage 17:00-18:00 Jens og Jørgen 
U14 Piger 23. februar, onsdage 17:00-18:00 Leif og Thomas 

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

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

I marts-udgaven af Hjerm Posten kommer oversigten over træningsstart for alle hold i 
herhjemme i Hjerm i april måned. Pssst…sæt gerne X allerede nu lørdag 2. april. 
 
Hvis I vil starte på udendørs hold til foråret, som børn/unge på 5- til 17-år, seniorherrer, 
hyggebold mix - eller I gerne vil være træner / ungtræner / holdleder på et af holdene - 
eller frivillig til nogle af aktiviteterne (sammen med de andre J ), inden det går løs, kan I se 
mere på hjemmesiden - eller kontakte Birthe på mobil 21 27 66 50. 

Vi ses. 

 
/Hjerm FIF Fodbold 


