
 
 

   

 
Ikast den 20. november 2014 

 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
Følgende er referat af efterårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 2014, 

afholdt i perioden 10. – 18. november 2014 hos henholdsvis Sundby Thy IK, Bøvling UF, 
Hanning B., Sunds IF og Grindsted GIF.   
 

Først og fremmest skal der fra FCM Klubsamarbejdets og FC Midtjyllands side lyde en stor 
TAK for det imponerende fremmøde til forårets områdemøder. Det er intet mindre end 

fantastisk endnu engang at møde så mange engagerede ledere fra vore 
samarbejdsklubber… 
 

Referat af møderne 
1. Velkomst og præsentation  

 Der blev givet en præsentation af aftenens program og herunder var der praktiske 
informationer fra værtsklubben. 

 
2. Præsentation af ”RØDDERNE – Fodbold på hjemmebane”  

 Der blev fortalt om, hvilke aktiviteter, der er igangsat i FCM Klubsamarbejdets område 2 
under navnet ”RØDDERNE – Fodbold på hjemmebane” og som kan blive en realitet i de 

øvrige områder i fremtiden. 
 Den fremtidige lokale- og regionale talentudvikling foregår under navnet ”RØDDERNE – 
Fodbold på hjemmebane”, fordi det i virkeligheden er det vi vil. Vi vil styrke fodbolden på 

den lokale og regionale hjemmebane. Vi vil dyrke vores lokalområde i endnu højere grad 
end vi gør i dag, hvor 50% af vores akademispillere er fra vores egen region og mere end 

70% af Superligatruppen er af egen avl.  
 
Det betyder en fokuseret indsats med endnu yngre drengespillere end hvad vi har gjort 

hidtil – nogle små rødder om man vil – det betyder øget fokus på lokal træneruddannelse, 
øget fokus på områdets pt. næstbedste spillere og på FCM-oplevelser i den lokale klub.  

 
Vi vil med tiltaget sørge for, at mange af de tiltag vi hidtil har arrangeret centralt ét sted i 
regionen fremadrettet i langt højere grad vil blive lagt ud i områderne, så spillere og 

trænere fra vore samarbejdsklubber får kortere afstand til vore aktiviteter. Dermed får de 
også kortere afstand til at blive inspireret og udviklet og kan i det hele taget bruge mere 

tid på banen end i bilen på vej til at blive inspireret og udviklet.  
 
Med ”fodbolden på hjemmebane” skal afstanden til FC Midtjylland altså mindskes uanset 

hvor i regionen man bor, og det betyder også, at vi fremadrettet vil øge vort samarbejde 
med de lokale klubber og de lokale ugeaviser, så man også lokalt bliver opmærksomme 

på alle de gode historier og tiltag der gøres for at promoverer sporten, den lokale klub og 
FC Midtjylland.  

Følgende aktiviteter er en del af RØDDERNE – Fodbold på hjemmebane 



 
 

   

En fodbolddag i Ulveland (spillerne fortsætter med at spille i egen klub) 

En fodbolddag i Ulveland går ud på, at alle klubber områdevis inviteres én dag til FC 

Midtjylland (Ikast) med et U9-hold og en anden dag med et U10-hold. Der inviteres et helt 
hold fra hver FCM samarbejdsklub bestående af 4-8 markspillere fra hver årgang.  
 

Holdene spiller 4:4 imod hinanden i kampe á 10-12 min. med akademi- og/eller 
Superligaspillere som dommere. Når kampene er færdige, møder et vinderhold et andet 

vinderhold, mens taberne så også møder hinanden, så kampene hen ad vejen gerne skulle 
blive mere og mere lige. FCM Superliga- og akademispillere er til stede denne dag. Efter 
denne dag vil de deltagende klubbe have mulighed for at indstille en eller flere spillere til at 

deltage i Ulvetræning i det respektive område.  
 

Tiltaget påbegyndes i foråret 2015. 
 
Ulvetræning (spillerne fortsætter med at spille i egen klub)  

I hvert område afvikles Ulvetræning, hvortil der efter ”En fodbolddag i Ulveland” af de 
deltagende klubber indstilles et antal spillere fra hvert område. Ulvetræningen foregår på en 

fast hverdag i ugen med en FCM-licensklub fra området som værtsklub (fra efterårsferie – ca. 
1. marts dog på to faste ugentlige hverdage). For forældre, FCM Klubrepræsentanter samt 
klubtrænere til spillere i Ulvetræning afholdes endvidere en forældreworkshop (møde med 

FCMs mentaltræner og kostvejleder). 
 

Tiltaget påbegyndes i foråret 2015. 
 
FCM Fodboldskole 

Alle klubber i FCM Klubsamarbejdet har mulighed for at indstille såvel drenge markspillere 
som målmænd i årgang 2002-2004 til FCM fodboldskolen i deres respektive område. 

 
Her bliver der i august arrangeret en udtagelsesdag, hvor ca. 18 spillere vil blive udtaget til at 
repræsentere hver af de ti FCM Fodboldskoler. De udtagne spillere skal derefter deltage i en 

række træningssamlinger, inden de skal deltage i FCM Fodboldskolestævne i september.  
 

Her møder alle skoler hinanden i en turnering, hvor der spilles på 7/11-baner. Herefter 
udtages bruttotrupper til FC Midtjyllands Talenthold for de respektive årgange.  
 

Uanset om man bliver udtaget til den lokale FCM Fodboldskole eller måske endda til FC 
Midtjyllands Talenthold, giver FCM Fodboldskolerne hver enkelt spiller mulighed for at få 

noget med sig hjem til træningsbanerne i samarbejdsklubberne.  
 
Denne aktivitet er tilgængelig for alle klubber, som ikke fra begyndelsen tilhører et område 

med en FCM-licensklub. 
 

Tiltaget er påbegyndt i efteråret 2014.



 
 

   

FCM-licenstræning (spillerne fortsætter med at spille i egen klub) 

For de spillere, som er valgt til videre deltagelse på den indledende aften på FCM 

Fodboldskole, men som ikke bliver valgt til at være en del af bruttotruppen til enten U11- eller 
U12 Talentholdene, træner man videre i FCM-licensklubben efter samme program som 
Talentholdene – blot mere lokalt og i en gruppe, som pt. ikke er helt så stærk, som den 

gruppe, der træner videre i Talentholds-regi.  
 

Derved kommer FCM fremadrettet til ikke blot at arbejde med de pt. ca. 25 bedste i regionen 
pr. årgang, men med de ca. 100 bedste. Dette i erkendelse af, at flere spillere først rykker på 
et senere tidspunkt og på denne måde bliver træningen for de pt. næstbedste opkvalificeret i 

hele regionen. 
 

Tiltaget er påbegyndt i efteråret 2014. 
 
FCM Miniakademi (for drenge og piger)  

De fleste fodboldspillere vil gerne blive endnu dygtigere. Mange vil også gerne træne mere 
end den ene eller de to gange om ugen, som der er mulighed for i den klub, hvor man til 

dagligt spiller fodbold.  
 
I mange klubber og på mange hold udføres således allerede et enormt arbejde for at sikre de 

bedste betingelser for udviklingen af den enkelte spiller – uanset niveau. FCM finder dog, at 
der er behov for at sikre breddespillerne endnu mere optimale udfordringer i en tidlig alder. 

Men vil vi samtidig også blive endnu bedre til at uddanne dygtigere spillere til øverste hylde, 
er der også behov for at stå klar med tilbud til de drenge, der gerne vil have flere udfordringer 
end gennemsnittet.  

 
FC Midtjylland udbyder derfor nedenstående tilbud:  

- FCM Minifodboldskole (for U10-U13 drenge og fra foråret 2015 også for piger): Tilbuddet 
er for de, der brænder for at spille fodbold og har mod på lidt mere træning i hverdagen. Her 
kræves det ikke, at man er den nye Lionel Messi, Pione Sisto eller lignende. Hvis blot man 

elsker at trille med en bold, så er det med at melde sig til.  
 

- FCM Minimålmandsskole (for U10-U13 drenge): Tilbuddet er for de der brænder for at spille 
fodbold og har mod på lidt mere træning i hverdagen. Her kommer lysten før talentet, så hvis 
man blot elsker at springe rundt i målet og nappe alle boldene, så er det med at få sig meldt 

til.  
 

- FCM Minielitefodboldskole (for U8-U9 drenge): Som noget nyt under FCM 
Minielitefodboldskole har vi nu ligeså oprettet et tilbud for U8 og U9 drenge. Her vil man 
skulle træne sammen med sin mor/far/anden voksen som man er tryg ved og så vil man 

møde nogle faglige kompetente og pædagogisk positive trænere, hvis udgangspunkt kun er 
at gøre hver enkelt og hele gruppen bedre krops- og boldteknisk.  
 

 
 

- FCM Minielitefodboldskole (for U10-U13 drenge): Tilbuddet er for de, der brænder for 
fodbold og savner lidt flere udfordringer i hverdagen i egen klub. Her vil man sammen med 



 
 

   

andre dygtige drengespillere fra Ulveland blive udfordret på sit potentiale med ny, anderledes 
og målrettet træning.  

 
Denne aktivitet er tilgængelig for alle klubber, som ikke fra begyndelsen tilhører et område 
med en FCM-licensklub. 

 
FCM Pigefodboldskole og Talenthold (spillerne fortsætter med at spille i egen klub)  

Der laves et FCM U13 Pigefodboldskolestævne for piger i årgang 2002 og 2003 (U12- og 
U13 piger), hvor klubberne kan tilmelde op til 8 markspillere og 1 målmand (enkelte kan få 
lov til at tilmelde flere, hvis niveauet skønnes at være dertil).  

 
Herudover laves der også et FCM Pigefodboldskolestævne for piger i årgang 2000 og 2001 

(U14- og U15 piger), hvor klubberne kan tilmelde op til 8 markspillere og 1 målmand (enkelte 
kan få lov til at tilmelde flere, hvis niveauet skønnes at være dertil).  
 

Der udtages ved hvert af FCM Pigefodboldskolestævnerne ca. 40 spillere, som der trænes 
videre med, og hvor der gradvist skæres ned indtil der er et Talenthold bestående af 18 

markspillere + 2 målmænd pr. Pigetalenthold.  
 
Såvel FCM U13 Pigetalenthold som FCM U15 Pigetalenthold deltager i et stævne som FC 

Midtjylland.  
 

Formålet vil være at give pigerne en oplevelse og noget at stræbe efter og ikke at skifte klub.  
 
Tiltaget påbegyndes i foråret 2015. 

 
Træning med akademi- og superligaspillere  

Her vil der to gange om året (en gang i foråret og en gang i efteråret) være mulighed for at 
søge, om at få hele FC Midtjyllands superligatrup samt spillere fra de tre ældste årgange på 
akademiet på besøg ude i den lokale klub, hvor de vil træne klubbens ungdomsspillere.  

 
Denne aktivitet vil også være tilgængelig at ansøge om for de klubber, som ikke fra 

begyndelsen tilhører et område med en FCM-licensklub. 
 
FCM Teknikmærke  

FCM Teknikmærkedag, hvor områdets spillere kan tilmelde sig (som ulvemærkedag), hvor 
man kan komme at tage bronze/sølv/guldmærket. På dagen medvirker FCM-licenstræneren 

samt kursisterne på FCM Trænerakademi  
 
For at opnå de tre nævnte mærker skal man bestå kravene i 8 forskellige discipliner, mens 

man for at kunne bestå Ulvemærket skal kunne bestå nogle skærpede krav, og her i 10 
discipliner  
 

Tiltaget er påbegyndt i efteråret 2014.



 
 

   

RØDDERNES Trænerakademi 

Vi vil øge fokus på trænerne for de yngste i området via RØDDERNES Trænerakademi. Ca. 

20 U7-U10 trænere området deltager i et lokalt Trænerakademi, hvor FCM udvikler et 
kursusforløb, hvor der bl.a. vil være supervision af den enkelte træner i egen klub/med eget 
hold (kursisterne opdelt i mindre supervisionshold). Derudover mødes man 7 gange på 

kurset og så deltager kursisterne i lokale FCM Teknikmærkedage.  
 

FCM-licenstræneren afholder disse kurser lokalt i området. Klubberne, som har trænere med 
som kursister, skiftes til at lægge faciliteter til samt til at forpleje kursisterne.  
 

Tiltaget påbegyndes i foråret 2015. 
 
Træning i lokale klubber  

FCM-licenstræneren kommer på skift rundt til samarbejdsklubberne i det pågældende 
område og træner med udvalgte ungdomshold. Disse besøg kommer til at ske ugentlig.  

 
Tiltaget er påbegyndt i efteråret 2014. 

 
Klubtræning i FCM-licensklub  

FCM-licenstræner træner med skiftende hold i FCM-licensklubben en gang ugentlig. 

 
Tiltaget er påbegyndt i efteråret 2014. 
 

3. Kommercielle tiltag i FCM Klubsamarbejdet  
FCM Brød 

Fra lørdag d. 15. november begyndte diverse bagere at sælge FCM brød (franskbrød og 
rugbrød). På nuværende tidspunkt er 35 bagere med i aftalen rundt om i hele regionen. 

Rundt om brødet kommer der et ”RØDDERNE” banderole. Af prisen vil der gå 4 kr. til 
RØDDERNE. Der er tale om kvalitetsbrød. Alle klubber har på områdemøderne modtaget 3 
plakater hver, som de bedes hænge om i klubben, byen osv. Herudover er der masser af 

reklame på vores hjemmeside. Hvis ikke bageren i Jeres by sælger FCM brød er I mere end 
velkomne til at spørge bageren selv hvorfor. Bageren kan herefter tage kontakt til Anders 

Sørensen på aso@fcm.dk. Vi i FCM Klubsamarbejdet vil hellere end gerne have flere bagere 
med.  
 
Teamauction.dk  

Dette handler det om at finde sponsorer, som sponsorer af et eller flere produkter. Disse 

bliver lagt til auktion på hjemmesiden, hvor folk har mulighed for at byde. Sponsoren får på 
denne måde god markedsføring, FCM Klubsamarbejdet får pengene til RØDDERNE og 
forbrugeren får et billigt produkt. Står I selv med et produkt eller en serviceydelse, som I 

tænker kunne være attraktivt at få denne side er I mere end velkomne til at henvende Jer!  
 

Første auktion begynder den 1. december 2014. 
 
 
Aktiviteter  

 Babooncity & WOW Park 

mailto:aso@fcm.dk


 
 

   

- Der bliver lavet arrangementer i samarbejde med WOW-park og Baboon City. Idéen 
vil være at man kan købe en billet til en pris a 120 kr. pr. person. Billetten gælder så til 

eksempelvis Baboon City og derefter også til Superligakampen på MCH Arena, der 
ligger senere på dagen. Fokuspunktet i markedsføringen skal være de to oplevelser til 
en oplevelses pris. Mht. et muligt begrænset antal vil dette være medvirkende til, at 

arrangementerne bliver eksklusive.  
 Motionsløb  

- Der arbejdes på at lave et motionsløb i fremtiden. 
 
Julekalender & skrab  

 Dette kender i allerede til. Skrab vil dog udgå, HVIS nedenstående nøglesalg bliver sat i 
værk.  

 
Nøglesalg 

 Ide omkring et nøglesalg/lotteri igennem klubberne, hvor man bl.a. kan vinde en bil som 

præmie, blev præsenteret og debatteret på gruppemøder. 
 Ideen er at lave en aktivitet, hvor 100 % af de indtjente midler går tilbage til 

samarbejdsklubberne (nogen som kontanter i klubkasserne og nogen i form af en FCM-
licenstræner i området). 

 Lotteriet vil i givet fald det gennemføres blive afholdt i foråret 2015. 

 

4. Debatoplæg  

Kan vi som område håndtere nøglekonceptet og få indfriet kravet for at udløst 
igangsættelsen af RØDDERNE – Fodbold på hjemmebane? Skal klubberne selv tjene 
på nøglekonceptet, eller er det vigtigere at få gang i RØDDERNE – Fodbold på 

hjemmebane og så går al overskud i denne kasse? Hvordan får FCM Klubsamarbejdet 
indhentet tilladelse fra min. 15.000 mennesker fra vore samarbejdsklubber til at 

modtage nyhedsbreve med sportslige og kommercielle tilbud? 

 
Der blev lagt op til debat vha. ovenstående spørgsmål, hvor klubberne efterfølgende skulle 

ideudveksle i grupper. Af gruppearbejdet fremkom en masse konstruktive ideer omkring 
salgskanaler, pris pr. lod, antal af lodder, markedsføring af lotteriet, hvordan man i de 

respektive områder kan stå sammen om at få alle nøgler/lodder solgt m.m. Alle disse ideer 
tages med videre, når det evt. endelige koncept fastlægges. FCM kigger efterfølgende 
spørgeskemaerne igennem og tager Jeres inputs med i vores overvejelser.  
 

I FCM Klubsamarbejdet arbejder vi pt. ihærdigt på at kunne komme endnu tættere på 

klubberne i hverdagen, så vi kan få endnu større udbytte af samarbejdet. I den forbindelse vil 
vi gerne INDTRÆNGENDE bede Jer, folk fra Jeres by samt klub tilmelde Jer FCM-

nyhedsbrevet, da dette kan være én af nøglerne til, at vi får et klubsamarbejde, som kommer 

endnu tættere på klubbernes hverdag. Det blev aftalt, at FCM Klubsamarbejdet udsender en 
tekst til samtlige klubber, hvori det bliver beskrevet, hvad klubberne kan få ud af RØDDERNE 

og hvad nyhedsbrevsmodtageren får ud af det. 

5. Kaffe  
 Og igen i år var forplejningen helt i top  

 



 
 

   

6. Valg til områdeudvalg 

 Der blev afholdt valg til områdeudvalget.. 
  

Områdeudvalgene består det kommende år af følgende personer: 
Område 1:  Hanne H. Poulsen (Sydmors IF), Martin Kristensen (Roslev IK), Bo Nielsen  

(Koldby-Hørdum IF), Henning Alstrup (Sundby Thy IK), Kresten Poulsen 
(Bedsted IF) 

Område 2:  Flemming Ringgaard (Feldborg/Haderup IF), Johnny Nielsen (Thyborøn IF), 

Jesper Pedersen (Herrup-Bjergby FF), Claus M. Klausen (Mejrup GU), Henrik 
Madsen (Ramme-Lomborg IF)  

Område 3:  Henrik Jensen (Skjern GF), Finn Akselsen (Tarm IF), Jens Oluf Bach (Rindum 

SU), Jørgen Staunstrup Jensen (Vinding UIF).  
Område 4:  Preben Madsen (Gullestrup IF), Allan Overgaard Nielsen (Hammerum IF), Gert 

Finderup Jensen (Kibæk IF) 
Område 5:  Gert Hansen (Ikast KFUM), Hans Peter Hergott Hansen (Billund IF), Erik 

Ebbesen (Ikast FS), Henrik Jensen (Ejstrupholm IF). 

 

7. Diverse  
FCM kodebilletter  

Det er flere gange blevet opdaget, at personer fra FCMs samarbejdsklubber står ude foran 
MCH Arena og sælger ubrugte kodebilletter forinden en SL-kamp. Dette er ulovligt, og vi vil 

gerne påpege en ekstra gang, at dette skal stoppe! Vi ved ikke hvem det er og kender heller 
ikke omfanget, men vi er bare nødt til at pointere, at det der er ulovligt – så det håber vi ikke, 
at vi støder ind i igen. 
 
Status på C-licens kurser  

Vi har det seneste år afviklet diverse C-licens kurser rundt om i samarbejdsklubberne. Vi har 
alt i alt haft lige omkring 200 trænere igennem, hvilket må siges at være rigtig flot. Vi har dog 
den seneste tid påbegyndt en række nye aktiviteter fx i form af RØDDERNE, som tager tid, 

hvilket betyder at vi må prioritere de ressourcer, som vi nu engang har. Dette har den 
betydning, at vi har valgt at stoppe samarbejdet med DBU omkring disse C-licens kurser. 

 
Sommerkampe 2015 

Hvert år plejer vi at afholde et par sommerkampe enten i forbindelse med Superligaens 

afslutning på sæsonen eller som en del af opstarten til den nye. Vi kan dog i 2015 risikere at 
komme i problemer, hvis vi kommer med i Europa League. Dette bunder i, at den danske 

rangering er blevet så dårlig, at vi skal begynde at spille Europæisk fodbold ca. 3 uger efter 
sidste turneringskamp i forårssæsonen. Det betyder, at der muligvis ikke bliver tid til at spille 
sommerkampe i 2015, da der både skal afvikles ferie og en hel træningsopstart. Der er ikke 

noget vi kan gøre ved dette – det er bare en konstatering. 
 
Facebookgruppe RØDDERNE 

I område 2 har vi som tidligere nævnt søsat vores nye tiltag ”RØDDERNE – Fodbold på 
hjemmebane”. I den anledning har vi lavet en Facebookgruppe, hvor der bliver lagt diverse 

ting op – videoer, informationer mm. Vi vil rigtig gerne, at I får så mange som muligt til at like 
denne gruppe, så vi på den måde når ud til så bred en gruppe af mennesker, som muligt.  



 
 

   

 
Bolddrenge på MCH Arena 

I har som klubber muligheden for at melde Jeres klub på ventelisten til at være bolddrenge til 
en af Superligaens hjemmekampe på MCH Arena, hvor I her kan sende 8 piger/drenge af 
sted. Igennem det sidste år har vi desværre oplevet, at vi får nogle bolddrenge/piger ind, som 

enten ikke har gået voldsomt meget op i det eller ikke forstår fodbold og i flere tilfælde er det 
blevet et irritationsmoment for både spillere og trænere. Så derfor vil det være rigtig fint, hvis 

man sikrer sig, at de som kommer ind også forstår sig lidt på fodbold, da bolddrengene 
faktisk spiller en væsentlig rolle omkring kampen og afviklingen. 
 
Fremmøde og tilbagemelding  

Vi er nødt til at få strammet lidt op omkring fremmødet til både områdemøder og 

repræsentantskabsmøder. Fremmøde til disse møder er et af de ganske få krav, der er til at 
være en del af FCM Klubsamarbejdet og ved årets repræsentantskabsmøde var fremmødet 
ved at være så lavt, at vi ikke var beslutningsdygtige – konsekvensen heraf ville have været, 

at vi skulle have indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Så en KLAR opfordring 
herfra: - Få Jer nu meldt til disse møder og sørg for også at møde op. Spillerne, trænerne og 

FCM Klubsamarbejdet har brug for nogle aktive klubrepræsentanter for at få noget ud af 
samarbejdet! 
 
Store Trænerdag 2015 

Vi har de sidste to år ikke helt oplevet den opbakning til Store Trænerdag, som vi har været 

forvænt med og derfor har Fodboldudvalget haft det oppe at vende, at vi måske skal droppe 
dette kursus! – Vi har dog talt om måske alligevel at gennemføre med to forskellige temaer: 
1. Scoringstræning. 2. ”Sådan træner vi sammen og hvordan bliver børnene deres egen 

bedste træner”. Hvad tænker I om disse temaer og vil I arbejde på at deltage med Jeres 
trænere (det er også en social god dag)? 
 

8. Valg af værtsklub til næste områdemøde 
Følgende klubber blev valgt:  
Område 1: Balling VUIF 

Område 2: Vinderup IK 
Område 3: Skjern GF 

Område 4: Vorgod-Barde Motion og Fritid  
Område 5: Ejstrupholm IF 
 

Udarbejdet af:  

Anja Lauritsen 


