
Efterårsturneringen 
Turneringen 22-23 er i fuld gang. Den startede allerede midt i august, så for nogle lige på og hårdt 
efter sommerferien.  
På 8 ud af 9 hold er der fyldt op med gamle såvel som flere nye spillere. Holdene møder – også 
efter ombrydningen her i september - modstanderne, hvor der skal kæmpes lidt mere for en sejr, 
hvilket giver spændende kampe, også for tilskuerne. Der trænes på at blive bedre og have det 
sjovt. Fællesskab, opbakning og sammenhold arbejdes der altid på. Det er fedt, da de sammen og 
dermed også hver for sig kun står stærkere. Der er allerede godt og bliver kun bedre. Vejret har 
endda også været fantastisk til udendørs bold, selv om vi har lidt svært ved at styre den del 😊  
 
Serie 4.1-holdet arbejder hårdt på at arbejde alle nye spillere ind med de gamle fra sidste sæson i 
Serie 4, og mindre held i afslutningerne har givet flere uafgjorte kampe. Godt kæmpet! 
Både dette hold og oprykkerne Serie 4.2 kæmper for hvert point mod lutter, gode lokale hold, og 
holdene kan bruge al den opbakning, der kan gives. 
 
Serie 4.1 Herrer 

 
 
Serie 4.2-holdet kommer fra en god sejrsrunde i Serie 5 ikke helt så let til fadet i Serie 4.   
 
Serie 4.2 Herrer 

 



 
U15 Piger Liga 3 

Efter ombrydning. 

 

Før ombrydning. 

 

U15-pigerne er slået sammen med Resen-Humlum også, så der er lidt flere på brutto-holdet. Det 
går godt med integrationen, og da der nu er 3 klubber sammen, har pigerne fået deres egne 
spilletrøjer i skråstribet lyserød og sort. Seneste kamp endte med sejr 2-0 over Aulum. 

 

U15 Drenge Liga 5 

 

U15 drenge-truppen er vokset til hele 22 spillere. Det går rigtig godt, lige nu ligger de godt til i 
puljen, efter et par vundne, en vinderdømt og en uafgjort kamp mod Struer. 

 



U13 Drenge/Mix C 

Efter ombrydning. 

 

Før ombrydning. 

 

U13-holdet er pga. flere ældre spillere på holdet rykket fra U11 til U13 og ikke bare til U12. Det er 
en større omvæltning, da der mødes mere modstand i form af lidt mere erfarne spillerne. 
Resultaterne fortæller dog ikke, at holdet har fremgang og får flere og flere mål ind pr. kamp. Så 
godt kæmpet! 

På holdene uden førte resultater: 

U8-holdet har spillet de første stævner på 5-mands bane, og det går fremgang med at navigere på 
en større bane. Allerede 17/8 havde de et hjemmestævne.  

U7-holdet på 3-mands baner har også været til det første turneringsstævne her i starten af 
september. Her i slutningen af september spilles der hjemmestævne for både U8 den 21/9 og for 
U7 den 22/9, som vi desværre ikke når at få med her i posten denne gang.  

U10-holdet er indtil videre kun i træning pga. manglende holdkammerater – SÅ HVIS DER ER 
BØRN I ÅRGANG 2013-2014, DER HAR LYST TIL AT PRØVE FODBOLD & LEG, KOM 
FRISK TIL TRÆNING MANDAGE KL. 17-18 MED U10, indtil efterårsferien. 

Vi ønsker alle pøj-pøj med resten af efterårssæsonen 😊 

 

 



Her et oplagt U8-hold, træner og dommer til hjemmestævnet 17/8: 

 

Serie 4.1 i kamp mod Borbjerg-Skave 

 



Nyhed 
I august lancerede vi projektet #Gamechanger i Hjerm FIF Fodbold og Håndbold, som de første 
partnere i projektet med DGI i Vestjylland. 

 
Som #Gamechanger går vi i Fodbold og Håndbold forrest og arbejder for en kultur præget af 
tolerance og rummelighed. På banen skal vi stå sammen. Uanset hvem vi er, og hvem vi elsker. 

 
Alle skal være velkomne i klubber og foreninger – uanset hvem og hvad man er, og hvem man 
elsker. Vi vil kæmpe mod fordomme og sige fra, når vi oplever sprogbrug, der generelt er 
nedsættende eller diskriminerende. Både på banen, tribunen og i omklædningsrummet. 
 
Derfor står vi sammen med resten af Idrættens Regnbuekoalition #Gamechanger – en indsats som 
handler om at sige fra overfor diskrimination af personlige forskelligheder og minoriteter. 
Læs mere her: https://www.blivgamechanger.dk/ 
 
Hos fodbold vil I kunne se symbolet for dette med regnbuefarvede anførerbind, bolde og trøjer 
her i efteråret, hvor vi arbejder med introduktion af holdningen på de forskellige hold mv.  

/Hjerm FIF Fodbold   



Hjemmekampe efterår 
Dato Tid Række Hjemmehold Udehold 

tirsdag 04-10-2022 17:45 U15 Piger (Asp) Spjald IF 

onsdag 05-10-2022 17:30 U15 Drenge (Asp) RLK 

lørdag 01-10-2022 14:00 Herrer Serie 4.1 Måbjerg IF 

søndag 02-10-2022 15:00 Herrer Serie 4.2 Struer/Humlum Fodbold 

onsdag 05-10-2022 17:30 U13 Mix Lemvig GF 

søndag 16-10-2022 14:00 Herrer Serie 4.2 SHN/Ulfborg 

søndag 30-10-2022 13:00 Herrer Serie 4.2 RLK 

søndag 30-10-2022 13:00 Herrer Serie 4.1 Vinderup IK 
Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden eller følg med på DBU app for Hjerm FIF 

Indendørs & Forår 
Efter efterårsferien, i uge 44, startes der op på indendørs fodbold. 

Hjerm-hold spiller i Hjerm Hallen, undtaget 23/12, 31/12, 6/1, 17/2, 3/3 og 24/3. 

Dag Dato start Tid Hold Trænere 

Fredage 04-11-2022 16-17:00 U5-U8 Hans Madsen 
m. flere 

Fredage 04-11-2022 18:30-20 Senior herrer I Mads og Filip 

Fredage 04-11-2022 15-16:00 
17-18:30 
20-22:00 

P.t. Ledig Kontakt Birthe på 
21276650 

Dag? ? ? U15 drenge* Jørgen, Poul og Jan 

Dag ? ? U15 piger* Leif, Thomas, Marianne 
 Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden for Hjerm FIF, under Fodbold, Indendørs 

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

Forårstræning for U15 og Senior vil foregå på kunstgræs, da Hjerm-baner er lukkede til april. 

Opstart og tider meldes ud senere. Vel mødt efter efterårsferien J                 /Hjerm FIF Fodbold 


