
Indendørs stævner 
Vores indendørs hold, der er i gang i denne vinter, er U7-U8 mix, U15 piger, U15 drenge og 
Seniorherrer. De træner i hhv. Hjerm, Langhøj/Hjerm/Humlum, Langhøj og Hjerm, og de 3 af 
holdene deltager i aktivt i de omkringliggende indendørsstævner. 

U7-U8-holdet har deltaget i Hodsager Cup og Holstebro Indoor Cup som 4-mands. 

U15-U14 pigerne, som HLH Pigefodbold U15 og U14, har været til 4 stævner i Spjald, Bording, 
Ulfborg og Holstebro, med op til 3 hold og med de bedste resultater for U14 holdet med 1. plads i 
C-finale til med 2. plads i B-finale, og U15 holdet med 3.-4. pladser i B/C til A/B-række. Flot! 

U15-U14 drengene Linde/Hjerm med mange til træning, har været med til 2 stævner, Ringkøbing 
Fjord og Holstebro, hvor de bedste resultater har været i kvart- og semifinale i C-slutspil.  

 

/Hjerm FIF Fodbold 



 Forår 2023 – så er det snart :-) 
Vi søger friske trænere og holdledere i foråret til følgende hold: 

- U10 mix, 5-mands – træner 
- Senior Serie 4.1 – træner / holdledere 

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

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

Det er nogle HELT fantastiske hold, som ud over at spille bold, være sammen og have det sjovt, 
også selvfølgelig også gerne vil blive bedre som spillere. 

                          -----------------------------------o--------------------------------------- 

Vi søger friske bestyrelsesmedlemmer & frivillige til klubben 

- ungdomsleder 
- SoMe og/eller sekretær 
- frivillige til 2-4 teams, praktiske ad-hoc opgaver 

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. 

                          -----------------------------------o--------------------------------------- 

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 


