
Stort tillykke til Mads & Filip 
Ved DBU Region 2’ s årsmøde den 28/11-22 havde regionsbestyrelsen udvalgt Mads Brander og 
Filip Gøtzsche som dette års vindere af Åge Eltons Initiativpris for at fremme fodboldspillet i det 
vestjyske. 

Indstilling gik på deres store indsats for bl.a. at oprette og fastholde et ungt seniorhold i Hjerm FIF 
Fodbold, også med spillere ud over Hjerms grænser, samt at have trænet vores U16-spillere 
sideløbende indtil sommer i år. Dette initiativ har gjort fodbolden til en ret stor del af deres fritid i 
knap 3 år, for hvilket vi synes, de fortjente en anerkendelse – også som forbilleder for andre unge. 

Mads måtte stå til måls for både overraskelsen (forneden) og for selve overrækkelsen på 
årsmødet, da Filip desværre var forhindret pga. rejse. Så vi har lige lagt et foto af Filip ind her.  

 

/Hjerm FIF Fodbold 



 Forår 2023 
Vi søger trænere i foråret til følgende hold: 

- U10  5-mands 
- U13  8-mands 
- Senior Serie 4.1 

Det er nogle HELT fantastiske hold, som ud over at spille bold, være sammen og have det sjovt, 
også har ambitioner om at blive endnu bedre i bredden.  

Holdene har tilknyttet hjælpetrænere/holdledere til hjælp med træningen og det praktiske, men vi 
søger hovedtrænere,  

- gerne minimum 16-18 år for U10 og U13 med lidt erfaring og interesse  
- gerne over 25 år med trænererfaring for Senior, 

der vil være ansvarlig for at planlægge træning, kamp mv. omkring holdene 

Der tilbydes trænerkurser for udvikling og efter behov, adgang til træningsøvelsesbank mv. 

Hvis du er interesseret – eller kender nogen, der er kunne være interesserede - henvend dig til 
Birthe på 21276650 eller pb på msn for at høre mere og fortælle om dig selv og dine forventninger. 

 

Forårsopstart – Senior & U15 

Senior og U15 starter som de første i foråret med træningen udendørs. I februar og marts på 
kunstbanen i Struer og derefter på græs i henholdsvis Hjerm og Hjerm/Langhøj/Humlum. 

 

Dag Start-Slut Tid Hold / Sted 

Mandage 6. februar – 3. april 18-19:30 Senior Herrer S4.1,  
Kunstbanen Struer 

Fredage 3. februar - 31. marts 19-20:30 Senior Herrer S4.2,  
Kunstbanen Struer 

Mandage & 
Torsdage 

20. & 23. februar – 27. 
& 30.marts 

17-18:00 U15 piger,  
Kunstbanen Struer 

Mandage & 
Onsdage 

20. & 22. februar – 27. 
& 29.marts 

17-18:00 U15 drenge,  
Kunstbanen Struer 

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

De yngre årgange starter udendørs i april måned omkring påsken. 

/Hjerm FIF Fodbold 


