
FORTUNA OG HALVORSMINDE I STÆRKT SAMARBEJDE 
Ny aftale mellem Fortuna Hjørring og Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole fra august 2018.
Står sammen om i fællesskab at tilbyde den bedste kombination af pigefodbold og skoleophold.

Halvorsminde opretter en ny fodboldlinje for piger i et tæt samar-
bejde med Fortuna Hjørring.
Pigefodboldspillerne kan kombinere deres skolegang i 8., 9. eller 
10. kl. på efterskolen med træning i Fortunas elitemiljø, og på den 
måde udvikle deres faglige talent optimalt.
Forstander Jens Beerman er begejstret for den nye mulighed for 
at skabe et attraktivt tilbud til pigefodboldspillere fra hele landet, 
der ønsker at bo i fodboldklubben Fortunas hjemby.

“I Hjørring er der mulighed for at skabe de bedste betingelser 
for piger med passion og talent for fodbold. Fortuna er Danmarks 
stærkeste kvindefodboldklub og Halvorsminde, som kun ligger 
3 km fra klubben, har 115 års erfaring med at drive Grundtvigsk  
efterskole. Når to stærke spillere er på samme hold, giver det 
genlyd i pigefodboldkredse” siger forstander Jens Beermann.

Som en del af aftalen vil efterskolen og fodboldklubben samarbej- 
de om ansættelse af en højt kvalificeret træner til at stå for under-
visningen på den nye fodboldlinje på Halvorsminde, og træneren 
er samtidig tilknyttet trænergruppen i Fortunas eliteafdeling. Det 
giver pigerne den bedste koordinering mellem deres prøvetræn-
ingsforløb med eliten i Fortuna og øvrig fysisk træning i det ugent- 
lige træningsprogram på skolen. Det vil styrke og højne niveauet 
af træningen på Halvorsminde, og træneren kan støtte de nye 
fodboldtalenter, som får chancen for at spille sig ind på U/16 elite-
holdet i Fortuna.

“Fortuna går med i samarbejdet, da vi kan se, at vi – samtidig med 
at vi bidrager til de unge pigers fodboldopdragelse – får skabt 
interesse for de ting, Fortuna kan tilbyde dedikeret fodboldung-
dom” siger Fortunas elitechef Jacob Larsen.

“Fra et tidligere samarbejde med en efterskole har vi god erfar-
ing med bl.a. at bearbejde indstillingen til elitesporten. Det kan jo 
være vanskeligt for pigerne, at få det hele til at gå op i en højere 
enhed, når et efterskoleophold skal forenes med en fodboldmæs-
sig opdragelse. Men den aftale, vi nu har lavet med Halvorsminde, 
tager højde for det hele, så det for eleverne, skole og klub bliver 
en win-win-situation.”

På skolen glæder man sig til at modtage eleverne på 
den kommende fodboldlinje. Fodboldinteresserede pi-
ger og deres forældre bliver nu inviteret til åbent hus 
den 6. maj kl. 14:00 på Halvorsminde. Man kan også 
booke en rundvisning på skolen ved at ringe på telefon 
98 92 12 22.

For yderligere oplysninger kontakt:
Halvorsminde: Jens Beermann, telefon 51 34 31 65
Fortuna: Kjeld Simonsen, telefon 30 94 23 30


