
 
 

   

 
Ikast den 22. marts 2012 

 
 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
Følgende er referat af forårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 2012, 
afholdt i perioden 13. – 21. marts 2012 hos henholdsvis Fuursund IF, Struer B., ØAB 86, 
Herning KFUM og Billund IF. 
 
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 ligesom der var en kort præsentation af 
Områdeudvalgene… 

 
 

2. Kursustilbud i FCM Klubsamarbejdet 2012 
Store Trænerdag 

 Træningen tog udgangspunkt i øvelser fra FCM Teknikmærkebogen og i principperne 
omkring vores nye TOTALTRÆNINGskursus. 

 Medierne var i år både fra FCM samt fra en samarbejdsklub, så man havde mulighed for 
at sammenligne og se FCMs instruktører arbejde med både øvede og knap så øvede 
spillere.  

 Der var skriftligt kursusmateriale og videomateriale – kort sagt alt det, som I klubberne de 
seneste år har efterspurgt. 

 Desværre var deltagerantallet ikke helt så stort som tidligere år, idet der denne dag mødte 
125 deltagere fra 34 forskellige klubber op. 

 
Akademikurser 

 Man kan pt. booke disse kurser ved at sende en forespørgsel til tje@fcm.dk, og man kan 
fortsat bestille en kursuspakke bestående af 2 valgfrie akademikurser afviklet indenfor 
kalenderåret, men til en samlet pris på kr. 4.000,- inkl. det sædvanlige kursusmateriale. 
Man kan bestille 2 forskellige akademikurser, men man kan også sagtens bestille det 
samme akademikursus to gange – så vil instruktøren ved andet klubbesøg blot bygge 
videre på forløbet fra det første besøg. 

 Undtaget fra denne ordning er dog det helt nye akademikursus TOTALTRÆNING – der i 
sig selv er et dobbeltkursus og i det hele taget er en anderledes måde at strukturere 
træningen i klubben på – nærmere information omkring kurset blev ivet og kan ellers 
findes på www.fcmklubsamarbejdet.dk.  

 

mailto:tje@fcm.dk
http://www.fcmklubsamarbejdet.dk/


 
 

   

Målmandstrænerkursus i Ikast den 1. maj 
 Alle målmænd, der bliver udtaget til en lokal FCM Fodboldskole, vil tirsdag den 1. maj 
blive inviteret til Ikast for at træne med FC Midtjyllands målmandstrænere. 

 Samme aften er alle trænere m.m. desuden velkommen, da træningen ligeledes er et 
kursus i FCM Klubsamarbejdet. 

 Indbydelse udsendes til klubrepræsentanter + trænere i april. 
 
Pigetrænerkursus 

 Specialkurset for pigetrænere vil i år blive afviklet i efteråret – nærmere besked omkring 
det senere. 

 
FCM Trænerakademi 

 10 kursusdage af 6-8 timer pr. gang. 
 Forløb over 1 år, der henvender sig til de trænere, der er lidt mere målrettede med sin 
trænergerning, men stadig har breddefodbold for øje. 

 Indeholder moduler, hvor der arbejdes  med tekniske og mentale færdigheder. 
 En kæmpe succes – vi er på dette hold 27 kursister fra 18 forskellige samarbejdsklubber. 
På de tre første hold på denne uddannelse har vi altså nu haft ca. 70 trænere igennem – 
det er flot. 

 
Der kom følgende bemærkninger til kursusdelen: 
Område 1 

 Store Trænerdag var en fin dag, men det vil være godt med lidt fornyelse på temaerne, 
der trænes i. 

 Enkelte fandt, at det var tidligt, man skulle hjemmefra, når kampen på Store Trænerdag 
begynder kl. 14.00 – andre var dog glade for den tidlige start, da det også betød, at man 
var hjemme i ordentlig tid. 

 Tidspunktet for Store Trænerdag er godt primo marts, men en mere attraktiv modstander 
end den der var i år, gør også, at der kommer flere deltagere. 

 Der blev stillet forslag om kursisterne (eller udvalgte) på Store Trænerdag evt. selv kan 
blive inddraget i selve træningen, som trænere. 

 TOTALTRÆNINGskurset blev rost til skyerne. En fantastisk ide, som også giver mulighed 
for at udfordre de dygtigste spillere i klubben, der kan træne samme tid som  
kammeraterne, men måske indgå i en træningsgruppe med ældre spillere. De mange 
muligheder i træningen blev pointeret og anerkendt. 

 
Område 2 

 Der er brug for nytænkning omkring temaer til Store trænerdag. 
 Ros for initiativet med det nye TOTALTRÆNINGskursus. 

 
Område 3 

 Store Trænerdag: - Det virkede perfekt med 3-4 valgfrie stationer. Variationen er god. 
Godt at vide at det ikke kun var øvede spillere, men nogle man kunne relatere til, da man 
kunne se at det kunne lade sig gøre for ”almindelige” spillere også. Men vi skal være 
skarpere med kommunikationen inden tilmelding, så flere kan se fordelene i de ændringer 
der er gældende, da vi ellers risikerer at flere melder fra, da det jo er ”det samme som 
sidste år”… 



 
 

   

 Totaltræning: - Det lyder spændende. Det lyder, som noget man gør i nogle klubber 
allerede i dag. Flere gav udtryk for gode erfaringer med selv at gøre det. Den eneste der 
blev kommenteret var, at det ikke er altid trænerne ser de positive udfordringer i det, da 
de jo skal træne børn der måske ikke er på samme alderstrin og niveau som dem de 
træner til daglig. Der er ikke altid omstillingsparathed… 

 
Område 4 

 Man kan overveje, om ikke Store Trænerdag ligger for tidligt på året. I de små klubber er 
mange fodboldtrænere også ledere i andre idrætsgrene i vinterhalvåret og derfor tænker 
de slet ikke på fodbold i begyndelsen af marts… 

 
Område 5 

 Det var godt med medier fra en samarbejdsklub til Store Trænerdag, men også godt med 
medier fra FCM, så man kunne se, hvad øvelse igennem længere tid kan føre til. 

 
 
 

3. FCM Fodboldskole  
 Værtsklubberne er i 2012: IF Nordmors, Linde B., Holmsland GU, Hammerum IF og 
Filskov IF. 

 FCM Fodboldskolen er i 2012 for årgang 1999 og årgang 2000. 
 Alle klubber har mulighed for at tilmelde op til fire spillere + evt. målmænd i henholdsvis 
årgang 1999 og årgang 2000, hvoraf den ene dog som min. skal være født i sidste 
halvdel af året. Hvis enkelte klubber mener at have et niveau, hvor flere spillere end fire 
bør tilmeldes, kan man aftale nærmere med den lokale områdetræner. 

 Der afholdes fortsat en FCM Målmandsfodboldskole i hvert område. 
 
Årgang 2000  

 Vi har udelukkende fået positive tilbagemeldinger på måden vi afviklede FCM 
Fodboldskole med den yngste årgang i 2011 og derfor bliver der ikke ændret på måden at 
gøre tingene på i 2012. 

 Vi udtager max. 18 spillere pr. FCM Fodboldskole i årgangen + 10 målmænd i alt på 
årgangen. 

 Efter FCM Fodboldskolestævnet udtager vi i 2012 op til 30 spillere inkl. målmænd (lidt 
flere end i 2011) til bruttotruppen til FCM Talenthold. Disse vil komme på en af FCM betalt 
træningslejr, og de 20 spillere som udtages til det endelige Talenthold vil også komme på 
en træningslejr med fokus på kampafvikling. 

 Talentholdet vil endvidere skulle deltage i Brøndby Elite Cup. 
 Derudover vil der i løbet af sidste del af foråret være én ugentlig træning og i efteråret 
være 9 træninger i FC Midtjylland. 

 



 
 

   

Årgang 1999 
 Spillere, der i foråret 2012 er en del af FCMs U13 turneringshold, kommer IKKE til at 
deltage på FCM Fodboldskole. Det betyder, at der bliver flere pladser til drengene i denne 
årgang, som stadig spiller i de lokale klubber, at spille om i forhold til udtagelse til både de 
lokale FCM Fodboldskoler, men også i forhold til Talentholdet. 

 Det betyder også, at det sportslige niveau vil dale lidt, men det har vi tilpasset forløbet 
efter, således, at Talentholdet vil komme til at deltage ved Nørhalne Cup i A-rækken 
(møder her hold fra A- og Mesterrække), hvor de bedste hold fra ind- og udland ikke 
deltager. 

 Vi udtager max. 16 spillere pr. FCM Fodboldskole i årgangen + 10 målmænd i alt på 
årgangen og efter FCM Fodboldskolestævnet vil vi udtage det endelige FCM Talenthold i 
årgang 1999, der kommer til at bestå af 16 spillere + 2 målmænd.  

 Disse 18 spillere vil foruden Nørhalne Cup skulle deltage i en af FCM betalt træningslejr 
samt træne én gang ugentligt i den resterende del af foråret, hvor deres forløb på FCM 
Fodboldskole/Talenthold så stopper. Vi har med andre ord valgt at sige, at disse spillere 
ikke træner videre i efteråret, hvilket vi har gjort ud fra den erfaring, at de spillere, som på 
dette tidspunkt ikke er valgt til at komme på Herning Elite, mister lidt af motivationen for at 
møde op til disse træninger. 

 
FCM Minifodboldskole 

 Vi gentager succesen fra de sidste år med FCM Minifodboldskole for både drenge og 
piger – I år er det for årgang 2001, og dagen afvikles søndag den 17. juni i Ikast. 

 Dagen er udelukkende en oplevelsesdag for spillerne, og der finder således ikke nogen 
udtagelse sted denne dag. 

 Målet er ALENE at give spillerne en stor oplevelse samt give de tilmeldte drenge og deres  
forældre en kort information om, hvad spillerne kan glæde sig til året efter, hvis de måske 
kommer på FCM Fodboldskolen. 

 Trænerne på dagen bliver igen i år kursisterne fra FCM Trænerakademiet. 
 Træningsprogrammet til dagen er bygget op, så den både giver børnene noget sjov 
træning, men også en træning, hvor de lærer noget og hvor FCM Teknikmærke bliver en 
naturlig del af. 

 Indbydelse udsendes til klubrepræsentanter + trænere for årgangen medio april med 
tilmelding medio maj. 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 3 

 Det blev bemærket, at det kan være en udfordring for FCM Fodboldskolestævnet for 
årgang 2000, at Giro d’Italia køres samme dag… 

 FCM Minifodboldskole: - Det var en superoplevelse denne dag for både drenge og 
piger… 

 



 
 

   

4. Shoecleaner og Panna Light ARENA 

The Shoecleaner 
 Et nyt miljørigtigt tilbud til FCM samarbejdsklubberne, der sikrer, at man kan spare 90 % 
af vandforbruget, når man skal vaske støvler. 

 The Shoecleaner og FCM Klubsamarbejdet har pr. 1/1 2012 indgået en aftale, som 
bevirker, at der tilfalder FCM Klubsamarbejdet et beløb til brug i forbindelse med 
aktiviteter for FCM samarbejdsklubberne hver gang der bestilles en Shoecleaner. 

 FCM samarbejdsklubberne kan bestille støvlevaskeren via FCM Klubsamarbejdet og alle 
klubber fik på områdemødet udleveret papir omkring proceduren. 

 Omkring hvor lang tid det vil tage at få investeringen hjem, ja så afhænger det af 
vandpriserne i de lokale områder. Men forudsat at prisen er 100,- pr. Hl vil The 
Shoecleaner være tjent hjem på 60 driftstimer. 

 Pris: 4.456,00 ekskl. moms og forsendelse. 
 
Panna Light ARENA 

 Panna Light ARENA har Pannabanens egenskaber og kvaliteter, men er samtidig 
fleksibel, så den er nem at stille op og tage ned – med andre ord er den ideel til mange 
sjove og aktive timer på stadion og/eller hjemme i haven. 

 Pris: 4.495,- inkl. moms, men plus forsendelse, som dog kan spares ved afhentning i 
Ikast. – En pris, der er kr. 2.000,- billigere end markedsprisen. 

 Panna Light Arena er i øvrigt også en del af den attraktive bonusordninger, der er lavet i 
introperioden for STØT DIN KLUB kampagnen. 

 

Der kom følgende bemærkninger: 
Område 3 

 Der blev spurgt til om Panna Light er med pløkker? - Og det er det. Men den kan sagtens 
stå uden – både på asfalt og i hallen… 

 

 
 

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

 



 
 

   

6. Øvrige tilbud fra FCM Klubsamarbejdet i 2012 
FCM Fairplaystævne (tidligere FCM Områdemesterskab) 

 Afholdes den 3. juni med Struer B. som værtsklub og den 10. juni med Herning KFUM 
som værtsklub (man kan deltage det sted, hvor det passer bedst ind). 

 FCM Fairplaystævne er i 2012 for U10 – U11 og U12 drenge SAMT for U10 – U11 og 
U12 piger. 

 Alle klubber har mulighed for at tilmelde, så mange hold som man ønsker i de 6 rækker, 
der spilles i. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at FCM Områdemesterskab er for 
hold på alle niveauer fra FCM Klubsamarbejdet, og altså IKKE er nogen eliteturnering, 
hvor kun de dygtigste hold kan deltage. Vi tilstræber at oprette A-, B- og C-rækker – for at 
holdene bliver matchet på deres niveau, men kan også blive nødsaget til at slå rækker 
sammen. Det er alene antallet af tilmeldingen, som afgør dette.  

 FCM Områdemesterskaber er under alle omstændigheder tænkt først og fremmest tænkt 
som en FED oplevelse, som man som træner får muligheden for at give spillerne på sit 
hold. FC Midtjylland ønsker at glæden og legen med bolden skal være i centrum, hvorfor 
fairplay sættes i højsædet, når der bl.a. spilles om en fairplaypokal i alle rækker. 
Derudover får alle spillere, der deltager i FCM Områdemesterskab, samme præmie, 
uanset om man bliver nr. 1 eller sidst i rækken. Der er altså med FCM 
Områdemesterskab basis for en hyggedag for alle spillere i afdelingen. 

 Indbydelse udsendes ultimo marts og tilmelding skal ske senest fredag den 4. maj. 
  
 

7. Orientering fra FC Midtjylland 
www.fcmklubsamarbejdet.dk  

 HUSK ændringer af indtastninger på www.fcmklubsamarbejdet.dk. 
 
Sommerkampe 

 Der spilles den 25. maj i Vridsted IF – den 28. maj i Bedsted IF – den 30. maj i Linde B. 
 

Bolddrenge og indløb 
 Velkommen til at søge – ventelisten er ikke så lang lige pt. 

 
Tican Togtur 

 En ny aktivitet som vi startede op med i 2011, men som vi i år desværre ikke ser os i 
stand til at gennemføre pga. manglende timer i døgnet – skal vi lave en aktivitet, skal det 
gøres ordentligt og det ser vi os ikke i stand til med denne aktivitet lige pt. 

 
SPAR Fodboldfest 

 Vi håber fortsat at kunne afvikle arrangementet i september / primo oktober – afhænger 
dog af kampprogrammet. 
 

FCM Målmandscamp  
 Det bliver en weekendcamp (fredag – søndag). 
 Foregår med 5 gange træning, foredrag fra FCM-keeper, sociale aktivteter, 
målmandstrøje. 

 Kr. 2.500,- for at deltage som målmand. 
 Vil man deltage som træner fra FCM Klubsamarbejdet får man det til kr. 1.500,-. 

http://www.fcmklubsamarbejdet.dk/


 
 

   

Pressedækning 
 Vi vil gerne have alle de gode historier, der er omkring FCMs involvering/aktiviteter ude i 
klubberne på hjemmesiden. 

 Send gerne links fra lokalaviserne til tje@fcm.dk. 
 Jo mere synlighed, hvor udgangspunktet er klubbernes synsvinkel, jo bedre. 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 3 

 Der blev spurgt til prisen på en sommerkamp i 2012? – Kr. 12.500,- + moms + forplejning 
til alle deltagere… 

 
 

8. STØT DIN KLUB kampagnen 
 STØT DIN KLUB kampagnen blev gennemgået og samtidig fik de klubber, som ikke var 
repræsenteret ved det store informationsmøde den 28. februar på MCH Arena, udleveret 
kampagnematerialet. 

 Derudover blev nedenstående spørgsmål og punkter taget op: 
 
Hvorfor skal klubberne finde de ”rigtige” medspillere – hvad får klubberne ud af det på 
sigt? 

 Argumentet for at finde de rigtige medspillere er, at FCM ønsker, at Unibet skal forblive en 
aktiv samarbejdspartner, der fortsætter med at investere i FCM samarbejdsklubberne 
(også udover den nuværende kontraktperiode på 3 år). 

 Unibet har sat midler af til investering i FCM samarbejdsklubberne, udover de kr. 250,- pr. 
ny medspiller. Forudsætningen, for at Unibet vælger at "frigive" de ekstra midler, er, at de 
medspillere vi samlet set genererer, også benytter Unibets produkt.  

 Unibet kunne eksempelvis vælge at afholde konkurrencer, hvor klubbernes medspillere 
deltager i en tipskonkurrence, hvor medspilleren, udover individuelle præmier, kan 
bidrage til, at deres klub vinder attraktive præmier.  

 Hvis det viser sig, at FCM samarbejdsklubberne er i stand til at løfte denne opgave og 
finder de rigtige medspillere, så kan man håbe på, at også andre virksomheder 
fremadrettet finder ud af, hvor godt og stærkt et netværk FCM Klubsamarbejdet er og 
samtidig kan se hvad der skal til for at aktivere det – og at de på den måde får lyst til at 
”kopiere” konceptet – på den måde kan vi alle håbe på, at der om 1 – 2 – 5 – 10 år evt. 
kommer lignende tiltag til gavn for klubberne. 

 
Er det ikke at opfordre til ludomani? 

 Opfordrer man folk til at blive alkoholikere, når man sælger øl i cafeteriet? Er det værre, at 
folk sidder for sig selv derhjemme og placerer væddemål end det er at sidde i en flok og 
drikke en øl i cafeteriet – måske endda imens der er børn til stede? Det er jo et 
holdningsspørgsmål… 

 Man bliver heller ikke mere ludoman af at placere væddemål på unibet.dk/FCM end man 
gør ved at placere væddemål/spille Lotto eller andet hos andre spiludbydere… 

 Hverken FCM, FCM Klubsamarbejdet eller Unibet ønsker dog at opfordre folk, som ikke 
har interesse derfor, til at spille, men vil samtidig understrege, at de hvis man alligevel 
benytter dig af denne form for underholdning, så vil det i høj grad være i FCM 
samarbejdsklubbernes interesse, at man benytter sig af unibet.dk/FCM. 

mailto:tje@fcm.dk
http://www.unibet.dk/FCM
http://www.unibet.dk/FCM


 
 

   

Får jeg en bekræftelse på, hvilken klub jeg støtter?  
 Systemet kan ikke automatisk udsende en mail, hvori der står, hvilken klub man har valgt 
at støtte. Der laves dog en opsamling undervejs, og så udsendes der manuelt en mail, 
hvori medspilleren bliver bekræftet i, hvilken klub denne har valgt at støtte. Såfremt man 
er uenig i, hvilken klub man har valgt at støtte, sender man en mail til fcm@unibet.dk, 
hvori man beder Unibet ændre det til den ønskede FCM samarbejdsklub. 

 
Ideer til at skabe medspillere 

 Fordele ansvaret på flere ressourcer i og evt. uden for klubben. 
 Afholde stormøde omkring STØT DIN KLUB for medlemmerne. 
 Udlevere foldere og ophænge plakater. 
 Lave nyhed på egen hjemmeside. 
 Lægge banner med link til unibet.dk/FCM på klubbens hjemmeside. 
 Sende e-mail med folder (pdf) til klubbens medlemmer og andre støtter. 
 Benytte Facebook . 
 Artikel i lokalavisen. 
 Fremmøde/hvervedage ved lokale aktiviteter, hvor borgerne samles. 
 Indkalde alle seniorspillere til informationsmøde efter en træning (spillerne får at vide, at 
de skal medbringe deres Dankort, så de kan registrere sig med det samme). 

 På udvalgte dage møde op med en pc hos udvalgte sponsorer i bymidten, for at hverve 
medspillere. 

 Kontakt til alle sponsorer og storsponsorernes personaleforeninger. 
 Kontakt til den lokale kro, forsamlingshus, borgerforening m.m. 
 Andet. 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 1 

 Man skal i klubberne være opmærksom på ikke at presse STØT DIN KLUB ned over 
hovedet på nogen, som ikke ønsker at være en del af det. Det er også godt at høre/vide, 
at FCM og Unibet heller ikke ønsker, at dette skal ske… 

 Generel stor tro på tingene i området og ros for en god mulighed for klubberne… 
 
Område 2 

 I Feldborg/Haderup IF har man lovet udlån af Unibet ARENA til de personer, der bliver 
medspillere inden 15 maj. Så hvis der er fødselsdag i familien, kan Unibet ARENA sættes 
op på græsplænen for en dag! 

 
Område 3 

 Der blev spurgt til, om der bliver registreret/tjekket på IP-adresser, når man tilmelder sig 
inde på UNIBETS hjemmeside? – Det gør der ikke i registreringsøjemed. Til gengæld kan 
man kunne benytte sit Dankort til at oprette én spillekonto med. Ideen med at lave 
hverveaftener, hvor man tager en pc med i hallen/cafeteriaet og så lade folk registrere sig 
fra med det samme, kan altså sagtens lade sig gøre, og faktisk er det måske den 
BEDSTE måde at gøre det på, idet folk så får det gjort og ikke glemmer det inden de 
kommer hjem igen. BEMÆRK. Registreringen skal ske via en pc og ikke via Ipad, idet 
Unibets danske mobilløsning endnu ikke er helt på plads… 

 

mailto:fcm@unibet.dk


 
 

   

Område 4 
 Der er stor interesse for STØT DIN KLUB kampagnen og mange klubber forventer at gøre 
et godt indhug i bonusordningen… 

 I Gullestrup IF inviterer man til stormøde med smørrebrød på menuen, hvor man samtidig 
vil få folk til at registrere sig på selve dagen. Derudover laves lodtrækninger af 
sponsorgaver til de som registrerer sig på dagen… 

 
Område 5 

 Dejligt med nogle modargumenter, som man kan give folk, som er kritiske overfor STØT 
DIN KLUB kampagnen (se ovenfor)… 

 I Brande IF går man efter at nå min 100 medspillere, og som en bonus til de seniorspillere 
som bliver medspillere, så har man i tilfælde af, at det lykkes at nå målet, lovet 
seniorspillerne det års forbrug af Royal, som følger med i bonusordningen… 

 
 

9. Valg af værtsklub til næste områdemøde 
Følgende klubber blev valgt: 
Område 1: Balling VUIF 
Område 2: Tvis IF 
Område 3: BFK HSV IF 
Område 4: Studsgård GIF 
Område 5: Gadbjerg IF 
 
10. Evt. 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 3 

 Er det muligt at få håndboldbilletter i stedet for fodboldbilletter i forbindelse med det 
kommercielle samarbejde? - Der blev opfordret til at kontakte Tommy Jensen på 
tje@fcm.dk ang. dette… 

 Ådum I&U mangler fortsat at afhente sin FCM Klubsten. FCM Klubrepræsentanterne 
herfra bedes kontakte Martin Andersen fra Faster BG for afhentning… 

 
Område 5 

 Holger Heldbo (Gadbjerg IF) og Flemming Vesth (Billund IF) opfordrede til at mange 
melder sig til FCM Fairplaystævne. Det er en god og hyggelig dag, som man ikke må 
snyde sine spillere for at få del i uanset hvilket område af FCM Klubsamarbejdet, man 
kommer fra… 

 
Udarbejdet af:  
Tommy Jensen, 
Koordinator for FCM 
Klubsamarbejdet 
FODBOLD, med hjælp fra 
Fodboldudvalget 
 
 

mailto:tje@fcm.dk

