
Husum Boldklub inviterer til

ÅBEN TRÆNING
FOR NYE SPILLERE TIL VORES DYGTIGE DRENGE 

U17 / U19 TRUP

HUSUM BOLDKLUB TRÆNER OG SPILLER OG KAMPE I HUSUMPARKEN, HVOR DER ER GRÆSBANER SAMT OPLYST KUNSTBANE. I EFTÅRET 2019 OPFØRES NYT KLUBHUS 
TIL GLÆDE FOR KLUBBENS MANGE MEDLEMMER. KLUBBEN HAR DRENGE OG PIGEÅRGANGE FRA 4-6 ÅR, KVINDE FODBOLDFITNESS, HERRE- OG DAMESENIOR 

AFDELING SAMT ENGAGEREDE ÓLD BOYS/VETERAN HOLD. HERRE- OG DAMESENIOR ER BEGGE TOPHOLD I KØBENHAVNERSERIEN

Lyder det interessant, så kontakt holdleder Iben Johnsen på
20 76 50 29 /  iben@familienjohnsen.dk

Interesserede til klubbens andre drenge- eller pigehold kan også kontakte Iben Johnsen 
eller søge information på klubbens hjemmeside
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Er du dreng født årgang 04, 03,02 eller 01, så læs videre

Vi inviterer til åben træning for nye spillere i juni samt til sommertræningen i juli

Står du og overvejer et klubskifte eller genoptage fodbold?

Måske du har holdt pause og gerne vil i gang igen, dit hold lukket, du går på 
efterskole eller kigger efter en ny klub. 
Måske har du spillet elitefodbold, men har ikke fået den spilletid du havde ønsket. 
Måske vil du gerne kombinere fodbold på et fornuftigt niveau med studier, fritidsjob 
og venner eller måske vil du bare gerne prøve noget nyt?

Der er også plads til spillere som tager afsted på efterskole og gerne vil have 
mulighed for at komme hjem og spille fodbold i weekenden.

U17 holdet, som har spillere har årgang 04/03, har ANDERS HEIN PEDERSEN som 
primær træner og PETER JACOBSEN som assistent.
U19 holdet, med årgang 02/01 spillere, har Lars Peter STAGE og SIMON SVENDSEN 
som primære trænere. 
TONI NIELSEN er fysisk træner og IBEN JOHNSEN er holdleder.

Vi tilbyder:

• 2-3 ugentlige fællestræninger
• Dygtige engagerede uddannede trænere
• Gode udviklingsmuligheder bla. via godt samarbejde med seniorafdeling
• Seriøs målmandstræning
• Store fodboldoplevelser - i år deltog begge hold i Holland Cup
• Kamptøj, sponsortøj & træningstøj

Vi tilstræber et seriøst miljø med plads til både fodbold, skole, venner og fritidsjob.

Vi ligger stor vægt på gode kammeratskaber og oplevelser i form af bla, 
fodboldrejser.


