
Efterårsfodbold 
 
Seniorherrer Serie 4.1- holdet ligger pt. som en sikker nr. 5 og mangler 2 kampe i uge 43 og 44 
mod Ejsing og Vinderup. En lidt svingende præstation, som kan begrundes med bl.a. manglende 
spilkendskab mellem nye og gamle spillere her i efterårssæsonen. 
 
Serie 4.1 

 
 
Hjemme Ude Score hjemme Score ude 
Hjerm Aulum 1 5 
Hjerm Måbjerg (UHT) 3 0 
Hodsager Hjerm 1 4 
Hjerm NSK 2 8 

 
Serie 4.2-holdet ligger som 4.1 også på en 5. plads inden de 2 sidste kampe mod Lemvig og RLK, 
men en mere usikker plads ift. nedrykningsstregen, der kræver minimum 1 kamp vundet, hvis det 
skal undgås. Der er lidt mere tætte kampe, og de har været tæt på flere sejre i de seneste kampe. 
 
Serie 4.2 

 



 
 
Hjemme Ude Score hjemme Score ude 
Linde Hjerm 2 0 
Hjerm Lidenlund 1 2 
Hjerm Struer-Humlum 6 1 
Team Tangen Hjerm 3 2 
Hjerm SHN Ulfborg 0 1 

 
U15-pigernes samarbejdshold med Resen-Humlum er kommet flot derudaf med oprykning i 
ombrydning og nye stribede holdtrøjer. Trods nederlag til Vildbjerg, lå de før Vildbjergs sidste 
kamp 3 p. foran netop dem, så Vildbjergs sidste kamp måtte ikke ende med mere end sejr og 
målscore på +4 mod BK Klitten – og det holdt netop lige vand! 

                                           Stort tillykke med oprykningen til Liga 2  

 

U15 Piger Liga 3 

 



Hjemme Ude Score hjemme Score ude 
Aulum HLR 0 2 
HLR BK Klitten 3 0 
Vildbjerg HLR 2 1 
HLR Spjald 2 0 
Mejrup  HLR 0 2 

 

 

U15-drengene har spillet godt her i efteråret. Pæne sejre er det blevet til. Det er dog spillet tæt 
mellem de 2 tophold, og selv om første kamp endte uafgjort og sidste kamp blev med et lille 
nederlag, er pladsen som nr. 1 en realitet. 

Stort tillykke med oprykning til Liga 4 

 
U15 Liga 5 

 

 



Hjemme Ude Score hjemme Score ude 
Hjerm-Linde Struer 0 0 
RLK Hjerm-Linde 0 4 
Team Tangen Hjerm-Linde 0 3 
Hjerm-Linde RLK 4 2 
Struer Hjerm-Linde 2 0 

 

U13-mixholdet er på 8-mands rykket en årgang yderligere op. Det har kunnet mærkes på 
modstanden i kampene, som ikke er blevet mindre. Men trods resultater, der på papiret siger 
mere end 2-måls forskel, har der været en del spændende kampe efter ombrydningen. Holdet har 
kæmpet rigtig godt, humøret er højt og sammenholdet er godt, så sejre skal der nok komme 
nogen af i foråret. 

 

U10-holdet har mest trænet koordination, boldkontrol og placeringsspil i efteråret. Det er blevet 
til 2 træningskampe mod U8, som gav dem aktiv spilletid, selv om de ikke mange på holdet og 
derfor desværre ikke deltager i turnering endnu. 

U5-U8-spillerne har ud over træning også været til flere turneringskampe her i efteråret. Det har 
været rigtig sjovt at prøve at være til kamp for nybegynderne på 3-mands. Der trænes i forskellige 
stationsøvelser, som skal give dem endnu flere sjove timer og læring. Der fortsættes indendørs om 
fredagen her i vinter, Se opstart længere nede. 

Efteråret blev for ungdom U5-U10 afsluttet mandag den 10/10 og U13 onsdag den 13/10, hvor der 
blev holdt afslutnings-hygge, og vi sagde på gensyn til hinanden – til indendørs og forår. 

Tak til trænerne for efteråret – og tak til forældrene, der har bakket om et godt fodboldmiljø! 

Til vinter og foråret er der plads til flere spillere på ungdomsholdene, specielt også på U5-U7 
indendørs & udendørs og U10 udendørs. Både piger og drenge. Vi starter i april måned uge 15-16 
udendørs. Alle er velkomne til at komme og prøve. Også evt. nye trænere, fx til U10 og på U13, så 
ring til Birthe på 21276650, hvis det er noget for dig/jer. 

 

/Hjerm FIF Fodbold  



Vintertræning 
I uge 44, startes der op på indendørs fodbold og kunstgræs. 

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

Sidste hold fredag tager bander ned sammen med halbestyrer Kim. 

Dag Start-Slut Tid Hold Trænere 

Fredage 04-11-2022 – 
31-03-2023 

16-17:00 U5-U8 Hans, Mads U., Brian 

Fredage 04-11-2022 – 
10-02-2023 

18:30-20 Senior Herrer I Mads og Filip 

Fredage 04-11-2022 – 
16-12-2022 

19-20:30 Senior Herrer II, 
Kunstgræs Struer 

Alin og Sorin 

Fredage 04-11-2022 – 
31-03-2023 

15-16:00 
17-18:30 
20-21:30 

P.t. Ledig Kontakt Birthe på 
21276650 

Tirsdage 01-11-2022 – 
07-02-2023 

19-20:00 U15 drenge* Jørgen, Poul og Jan 

Tirsdage 
og evt. 

fredage/ 
lørdage 

25-10-2022 – 
07-02-2022 

18-19:00 U15 piger* Leif, Thomas, Marianne 

 Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden for Hjerm FIF, under Fodbold, Indendørs 

*Hjerm-Linde hold i Langhøj Hallen. Piger evt. Hjerm & Humlum fredag-lørdage (se de enkelte 
holds FB-grupper).  

Hjerm-hold indendørs:  Max. 2 prøvetræninger. Kontingentbetaling via Fodbold/Tilmelding
  senest 19/11. 

Senior II:   Kunstgræs. Kontingentbetaling via Fodbold/Tilmelding senest 19/11. 

U15-hold:   Betaling via Linde Bs hjemmeside. 

Forårstræning for U15 og Senior foregår på kunstgræs med opstart hhv. uge 8 og uge 5-6. 

Opstart og tider meldes ud i december-udgaven.  

Vel mødt til vintertræningen J 

/Hjerm FIF Fodbold 

 

 



Verona Cup U15 
Lørdag den 15. oktober rejste de 2 U15-hold til Verona Cup i Italien. 

Der har været forberedelser fra alle 3 klubber for de 2 samarbejdshold, spillere og forældre lige 
siden foråret 2022 og i slutspurt fra august og til i fredags. Der er blevet tilmeldt spillere, 
reserveret hytter, cyklet penge ind, solgt strømper, ryddet op efter festival, solgt lodder, købt 
spilletrøjer, købt vimpler, købt Verona-trøjer, købt #Gamechanger hoodies og søgt midler til 
finansieringen af turen, som koster lidt over 3.000 kr./spiller.  

Vi vil fra Hjerm FIF Fodbold gerne udrette en stor tak til DBU Ungdomsfond, Hjerm FIF 
Forældreforening, Sport24 Struer og de personer, der sponsorerede til byfestcykelløb. 

Sidst vi havde hold med, var i 2019, så der er blevet set frem til denne tur med længsel. 

Fotos fra afgang, i bussen, ved Gardaland og på campingpladsen med mad og spil – og puljerne, de 
spiller i mandag til onsdag, D og P, inden turen går hjemad torsdag. GOD TUR :-D 

  


