
Beretning for fodbold 
2015 Hee SF 
Året 2014 er gået og vi tænker tilbage på et år med 
mange gode oplevelser. 
Vi har i fodboldklubben 8 årgange i gang med 
udendørsfodbold og i samarbejde med Tim har vi 
yderligere 6 hold fordelt på pige og drengehold. 
Det er flot af en mindre klub at have gang i 14 hold. 
Desuden har vi i samarbejde med No og Hover 2 
hold i gang, et oldboyshold (30 til 40 år) og et senior 
oldboyshold (40 og opefter). 
 
Vi forsøgte i vinterperioden med indendørsfodbold 
for ungdomsholdene 
U10 og U11 og det er gået godt. 
U10 er tilmeldt i 2 rækker (B og C) og U 11 er 
tilmeldt 1 række (B-rækken). 
Sammen har de to hold også deltaget i det nye og 
meget teknisk udviklende spil, Futsal, som også er 
fodbold, men som spilles uden bander og bolden er 
anderledes. Det er nyt for os alle også 
modstanderklubberne, så vi skal lige finde os til 
rette med spillet. 
 
Resultatmæssigt trækker vi ingen pokaler hjem i år, 
men på sigt får vi nogle meget dygtige 
fodboldspillere i klubben, som vi kan være stolte af. 
Oldboys’erne har også været i gang med 
indefodbold, i år har det været hver tirsdag aften i 
Vesterhavshallen fra kl. 20.30 til 21.30. Sidste år var 
det i Tim hallen, også tirsdag aften fra 20.30 til 
21.30. Det fungerer godt og det skaber rigtig gode 
relationer til naboklubberne, som er med til at styrke 
foreningslivet, som er under pres for tiden. I den 
forbindelse skal nævnes, at alle mindre klubber 
kraftigt opfordres til af både DBU og DGI, at gå i 
samarbejde med andre klubber for at fastholde 
deres tilbud til de unge. Det arbejder vi i 
fodboldudvalget kraftigt på for tiden. Klubber som 
Ulfborg, Hover, Rindum er i søgelyset og vi har 
kontakt og vi har drøftet mulighederne for at hjælpe 
hinanden på bedste måde. Hvad der konkret skal 
ske er ikke på plads, men vi har hul igennem til især 
Ulfborg og Hover.  
 
Sommerfesten var også en fest, som 
fodboldudvalget så frem til, hvor vi spillede nogle 
gode kampe og hvor især de helt små Ronaldo’er 
og Messi’er fra de yngste årgange kom i kamp og 
viste deres talenter. Vi fik ros for arrangementet af 
besøgsklubberne, både pga. stemningen på 
pladsen, men også den flotte medalje og 
sodavanden, som sommerfesten finansierede til alle 
spillere. Det er en god ordning og 
sommerfestudvalget skal have tak for det initiativ. 
Også en tak til de forældre, som stod for at bage 
kage til alle spillerne. 
 
I 2014 havde vi desuden 2 nye tiltag i gang: 
Målmandstræning, som blev varetaget af Bo 
Mortensen, og som var et ekstra tilbud til alle 
klubbens målmænd fra både Hee og FC Tim/Hee. 

Målmændene var meget begejstrede for tilbuddet, 
og vi håber, at Bo vil fortsætte tilbuddet. 
 

FCM mini akademi i efteråret på Hee sportsplads 
var også en succes med omkring 60 deltagere, med 
spillere helt fra Lemvig og Hemmet. Claus Nagstrup 
og Bo Mortensen var initiativtagerne, med Kisser 
som den praktiske medhjælp. Vi forventer, at 
gennemføre mini akademiet igen til efteråret. 
 
Sidst havde vi besøg af FCM´s superligaspillere, 11 
stk., som stod for fællestræning med alle klubbens 
spillere, en fantastisk dag, hvor ligaspillerne 
afsluttede arrangementet af med at skrive 
autografer til alle, der ville have.. ligegyldigt om det 
så var i hovedet eller på ryggen!! 
 
Ønsker for fremtiden: 
Vores største behov er et Lysanlæg til oplysning af 
den store sportsplads. 
Dernæst et materiale-skur mellem petanquebanen 
og multibanen, hvor der kan være plads til Crockett 
udstyr, petanque kugler og al udstyret til multibanen, 
og skuret kan evt. bygges med et halvtag til 
petanque- og Crockettspillerne, så de kan puste ud i 
halvlegen i læ fra vestenvinden. 
 
På sigt ønsker vi en reklameport og en tribune ved 
kampbanen. 
 
Klaus Andersen og Peter Røjkjær 
m.fl. har desuden lavet nye flisepladser og det skal 
også gerne indrettes med borde og bænke inden 
længe. 
 
Til sidst har vi plan om at starte familie idræt op midt 
i april, hvor idéen er at man mødes ved klubhuset 
hver søndag formiddag kl. 9.30 med de 
familiemedlemmer, som har lyst. 
Dernæst deles vi op i de sportsgrene, vi har lyst til. 
Fx basket, petanque, crockett, hockey, fodbold, 
håndbold, gåtur, løbetur eller cykle en tur etc. Efter 
en times tid stopper legen og så er der kaffe eller 
saft i klubhuset som afslutning, hvis man har lyst til 
det. 
 
Formålet er, at få voksne og børn til at lave 
aktiviteter sammen. Det er efterspurgt og vi har 
erfaring med, at det bliver godt. Vi håber, at I er med 
på idéen og har lyst til sjov og motion søndag 
morgen og i hvert fald er med på at sprede idéen, 
så vi kan komme godt fra start. Det bliver et gratis 
tilbud, og så må vi se, om det på sigt skal koste 
noget til dækning af kaffe og saft. 
 
Det var ordene! 
 
Vh Zander Koch, Fodboldudvalget 
 
 
De nye huer og halstørklæder kan købes ved 
henvendelse til Zander eller i Klubhuset. 


