
Hovborg/Lindknud fodbold

Fodboldspillerne nyder nok lidt at være 
startet inden døre, efter noget til tider 
rimelig barsk vejr under de sidste 
kampe udendørs. Vi sluttede af med 
ungdomsafdelingen med en udflugt til 
Baboon City i Herning. Forældre/
søskende var inviteret med, så vi 
nåede op på næsten 90 personer i år. 
Både børn og voksne havde en god og 
meget aktiv dag i det midtjyske.

Opstart indendørs i uge 43, efter 
efterårsferien med træning om 
mandagen i Lindknud for drenge u-9 
og u-10 kl. 16.30 til 18.30. Træner 
Robert Samsing

Tirsdage i Lindknud piger u-7 til u-10 
kl. 16.30 til 17.30. Træner Alex 
Didriksen 



Tirsdage i Lindknud u-8 drenge kl. 
17.30 til 18.30. Trænere Tommy 
Nielsen og Kim Rehmeier

Tirsdage i Lindknud U-17 herrer kl. 
18.30 til 19.30. Trænere Jan E. Hansen, 
Jens Ove Nielsen og Bjarne Tarp

Onsdage i Hovborg u- 13 drenge kl. 
17.15 til 18.45, Træner Arne Van 
Mourik

Fredag i Hovborg Kl. 13.15 til 14.15 
for børn over 4 år, med afhentning i 
børnehave og tilbagebringning, hvis 
forældrene ikke lige når frem til 14.15. 
Lige nu er der 11 børn på det yngste 
hold i Hovborg/Lindknud. Børnene 
kommer med til kampe når vi synes de 
er klar til det, derfor er det ikke sikkert 
de vil spille når de første gang skal 



lukkes ind i arenaen, men måske 
næste gang. 

Fredage i Hovborg med bustransport 
fra Lindknud, drenge og piger fra 6 år 
til 10 år kl.14.15 til 15.30. Trænere 
fredag i Hovborg Mark Skovbjerg Bech 
og Kurt V.

Damesenior har i år fået træningstid i 
Hovborg mandage fra kl. 20.00 til 
21.30. Der er ikke rigtig nogle 
damesenior fodboldspillere i Hovborg, 
Måske var der nogle der kunne få lyst 
til at prøve, muligheden er der, bare 
mød op.

Fodboldudvalget

PS. husk at kikke op i Huset, søndag d. 
16 december, hvor vi har stort 
børnestævne 


