Øster Hornum Herre Senior
Øster Hornum herre senior består af to hold. Et første hold som spiller serie 4,
og et andet hold som spiller serie 6. Vi består af unge mænd, hvor de fleste har
en tilknytning til byen. Vi spænder mellem alderen 17-33 år, hvor halvdelen af
holdet kører fra Aalborg 3 gange om ugen, for at spille fodbold i Øster Hornum.
Øster Hornum fodbold generelt, men især herresenior gør sig opmærksom på de
sociale medier. Det gør vi af den grund, at vi nyder at spille fodbold for Øster
Hornum IF, men nyder endnu mere at se Øster Hornums borgere komme og
støtte op omkring holdet. Vi takker mange gange for byens opbakning.

Lidt kort omkring hvilken serie der spilles
Vi er langt fra at være professionelle, men vi har det virkelig sjovt og godt.
Øster Hornums førstehold spiller Serie 4. Serie 4 er Danmarks tredje dårligste
række. Vi er i en gruppe med 8 hold, hvor der spilles mod hinanden to gange, en
gang på hjemmebane og en gang på udebane. Når alle kampe er spillet, gælder
det om at have flest point. Det hold med flest point rykker i en bedre serie, og
det håber vi Øster Hornum fodbold gør i år, og vi har behov for borgernes støtte
ved hver hjemmekamp. Det skal dog siges, det hold med færrest point rykker
ned i en serie der går lidt mere langsomt.
Vi har også et serie 6 hold. Serie 6 er Danmarks dårligste række. Her er der også
en gruppe med antal hold, hvor det handler om at rykke op i en bedre serie. Det
hold med færrest point kan ikke rykke ned, da man spiller i Danmark laveste
række.
Hvis I vil være med til at bakke op omkring Øster Hornum fodbold, så kan I
finde os på diverse medier. I kan se Serie 4’s kampprogram nedenstående. Ved
hver hjemmekamp hos Serie 4 er grillen varm, og der er mulighed for at købe
lækre pølser.

Vi ser frem til at se jer!

