
Hos Midwest Musketeers kan du spille amerikansk fodbold fra 8 år og opefter. 

 

Du spiller kan spille U10 fra du er 8 til og med det år du fylder 10. 

 

U12 når du er fyldt 10 år ved årsskiftet til og med det år du fylder 12. 

 

U14 når du er fyldt 12 år ved årsskiftet til og med det år du fylder 14. 

 

U16 når du er fyldt 14 år ved årsskiftet til og med det år du fylder 16. 

 

U19 når du er fyldt 16 år ved årsskiftet til og med det år du fylder 19. I sæson 2021 spiller 

U19 sammen med senior. 

 

Derefter spiller du på vores seniorhold, som spiller i 1. division. 

 

Tilmelding til dit hold er på www.holdsport.dk. Du har en måneds gratis prøvetræning med frit 

lån af udstyr. Via holdsport får du information om klubbens aktiviteter og her du melder dig til 

træning og kamp.  

Kontakt 'link til træner og formand' 

 

Du kan leje hjelm og/eller skulderbeskytter i klubben, indtil du vil have dit eget.  

Vi benytter det bedste sikkerhedsudstyr og støtter på den måde op om at sporten udøves med 

meget få skader. Med den rette træning og sikkert udstyr kan du gi' den gas til amerikansk 

fodbold. 

 

Til amerikansk fodbold spiller vi i fodboldstøvler og har girdles med hofte-, halebens- og 

knæbeskytter i.  

Udstyr kan du købe på MVP Sportsgear eller American Sports Outlet eller evt. søge brugt i 

klubben. 

 

Klubbens træningsjerseys: Rawlings (Youth) FJHD Jersey - Mørkegrøn og Rawlings (Adult) 

FJHD Jersey - Mørkegrøn 

 

 
 

Via formand@midwest-musketeers.dk kan nedenstående klubsæt bestilles – leveres af A-Sport 

Skive. OBS T-shirt og hoodie er små i størrelsen. 

http://www.holdsport.dk/
https://mvpsportsgear.dk/shop/frontpage.html
https://outlet.dk/
https://mvpsportsgear.dk/shop/rawlings-youth-fjhd-1635p.html
https://mvpsportsgear.dk/shop/rawlings-adult-fjhd-1593p.html
https://mvpsportsgear.dk/shop/rawlings-adult-fjhd-1593p.html


  
 

 
Hoodie pris 300 kr. incl. MM tryk på bryst og Midwest Musketeers tryk på ryg. 

 

 

 

Klubben filmer kampe og træninger med det formål at anvende det til læring.  

Klubben filmer også klip til hjemmeside og sociale medier.  

Det er film/fotos af holdet som helhed og ikke enkelt spillere. 

Ved anvendelse af foto af enkelte spillere i fokus bedes om tilladelse til deling på sociale 

medier ved pågældende spillere. 

 

Dit medlemskab i klubben er et år – svarende til sæsonen i amerikansk fodbold, som følger 

kalenderåret. 


