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Stort tillykke  
til Hjerting IF

Kender vi ikke alle det? Når tingene først ruller i 
den rigtige retning, så avler succes mere succes 

– især fordi heldet jo forfølger de ihærdige.
Sådan er det med Hjerting Idrætsforening. 

Foreningens bedste fodboldhold rykker nu op i Serie 
2 i næste sæson, hvilket blev fejret med et brag af 
en ’opvisningskamp’ i lørdags, hvor holdet i forvejen 
var sikre på at rykke op. Det gik ud over Billund, hvis 
målmand efter HIFs mål nummer fem ud af seks 
med græmmelse tog en pause med hovedet nedad i 
græsset.

Når man tænker tre år tilbage, er det bemærkelses-
værdigt. Først var der mismod og uenigheder, blandt 
andet om sports- og kulturhuset, men så kom der en ny 
ledelse, og den havde visioner og gå på mod. Derefter 
kørte det. HIF Fitness er vokset fra ingenting til en 
kæmpeafdeling, Hjertinghus er ved at udvikle sig til et 
levende mødested, og der er netop kommet padelbaner, 
selv om konkurrencen i Esbjerg er hård. Spil der, hvis du 
vil hjælpe HIF med at betale investeringen.

HIF er Hjertings største forening med over 2000 
medlemmer, så nu er den ved at have muskler. Det vil 
blive spændende, om de er stærke nok til at holde på 
de talentfulde spillere på Serie 2-holdet, der i snit kun 
er 23 år gamle. Vi krydser fingre.

Fra vores egen verden, så kan vi berette om et 
overskud på 162.000 kroner i vort nyeste regnskab 
i Vadehavets Mediecenter ApS, der udgiver Hjerting 
Posten og Fanø Posten. Det er vi meget tilfredse med. 
Det er lykkedes ved hårdt arbejde, nidkære besparelser 
og lidt held. For vi er også ihærdige. 

Vi regner ikke med at levere et lige så godt regnskab 
i år. Der er ikke kommunal valgkamp, og turisterne 
strømmer ikke til Fanø i samme grad som i 2021. 
Papirpriserne er også eksploderet. Men mon ikke, vi i 
maj 2023 kan sætte et flueben ved 43 år i Hjerting? Vi 
håber det. Med jeres opbakning.

God sommer!

Har du ikke 
fået avisen i 
postkassen?

mail@
hjertingposten.dk

Så send en mail  
med din adresse og 
telefonnummer til

Er du over 18 år, kan lidt tysk, er smilende 
og glad for at tale med turister?

Så kunne du være den, vi søger som avisuddeler  
på havnen i Esbjerg lørdag den 2., lørdag den 16.  
og lørdag den 30. juli fra klokken 9.

En god, fornuftig voksenløn gives.

Send et par ord til  
mail@hjertingposten.dk  
eller send SMS til 42 41 09 99 

Avisuddeler søges
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Se vores super tilbud  
fra 50, 100 og 200 kroner

KUNNE VI FRISTE 
MED ET GODT 
GADESALG?

BOLD – Hjerting Idræts-
forenings bedste herrehold 
spiller i næste sæson i Serie 
2. Oprykningen var sikker, 
allerede inden sidste Serie 
3-kamp mod Billund lør-
dag den 18. juni i strålende 
sol og 17 grader Celsius, så 
fodboldafdelingen havde 
inviteret hele Hjerting til 
fodboldfest. 

Mellem 150 og 200 glade 
fodboldfans og familie-
medlemmer 
kom for at 
nyde et par 
gratis gril-
lpølser og en 
gratis kold 
sodavand el-
ler en øl og 

for at se kamp. Og de fik 
fuld valuta for den gratis 
entré. Det blev en fyrig 
fodboldfest, 
især på ba-
nen.

Billund do-
minerede de 
første 20 mi-
nutter, dog 
uden at 
skabe farli-
ge chancer. 

Men så gik det galt for de 
blå gæster. Først blev der 
hamret et rødt-sort mål ind, 

så ét mere. Og 
selv om det 
lykkedes Bil-
lund at udlig-
ne til 2-1 på 
et udmærket 
mål, gik det 
ikke de me-
get legesyge 
HIF-spillere 

på. De fortsatte i resten af 
kampen med at drible him-
len sort og med at hamre 
mål ind, så det endte med 
6-1. En magtdemonstration.

Hold med potientiale
Hyldesten fra publikum 
var velfortjent. Og træner 
Poul Ørum Jensen var en 
glad mand.

”Det har været helt fanta-
stisk. Vi har haft en stor sæ-
son, der var en god forbere-
delse til turneringen, og jeg 
og assistenttræner Søren B. 
Thomsen kunne hurtigt se, 
der var potentiale i holdet,” 
siger han.

”Vi skulle lige have det 
rigtigt sammensat, men det 
viste sig at være nogle gode 
drenge, og det er nu kulmi-
neret med det her.”

Det er et ungt hold. Hvad 
med disciplinen?

”En fodboldkamp varer 
jo 90 minutter, og tidlige-
re blæste vi derudad. Men 
det blev vi straffet for. Så 
på træningsbanen har vi 
kørt meget med oplæring i 
tålmodighed og gode bold-
omgange.” 

HIF Fodbold går en stor 
tid i møde, også med de nye 
rammer, mener han.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

HIF Fodbold har nu et hold i Serie 2. Holdet sendte Billund hjem med ydmygende 6-1

HIFs oprykningskamp til 
Serie 2 blev en fyrig folkefest

Efter den markante sejr over Billund blev sejren og oprykningen Efter den markante sejr over Billund blev sejren og oprykningen 
fejret med pæne mængder bobler. Glæden var enorm. fejret med pæne mængder bobler. Glæden var enorm. 

Resultattavlen 
ved Hjerting-

hus talte sit 
tydelige sprog 
efter kampen.  


