
 
 

   

Herning den 27. november 2010 
 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
Følgende er referat af efterårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 2010, 
afholdt i perioden 15. – 25. november 2010 hos henholdsvis Thyholm IF, Klinkby B., Hanning 
B., Sinding GIF og Uhre GIF. 
 
Først og fremmest skal der fra FCM Klubsamarbejdets og FC Midtjyllands side lyde en stor 
TAK for det imponerende fremmøde til efterårets 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. Evaluering af diverse sportslige arrangementer i 2010 
Der blev orienteret om følgende: 
Store Trænerdag 
 Store kursusdag havde haft 220 deltagere fra 50 forskellige klubber… 
 
Akademikurser 
 I 2010 er der blevet afviklet 21 akademikurser mod 29 i 2009… 
 Vi er glade for at have været ude ved jer klubber så mange gange – og med ansættelsen 

af den ny uddannelsesleder Jesper Jensen håber vi også, at vi i 2011 får lov at komme på 
besøg hos jer med vore kurser – sørg for at booke til opstarten allerede nu… 

 Kurserne er til trænere for spillere i alle aldre - gå evt. sammen med omegnsklubber 
omkring det… 

 
Målmandstrænerkursus i Ikast 
 Alle målmænd, der blev udtaget til en lokal FCM Målmandsfodboldskole, var onsdag den 

19. maj inviteret til Ikast for at træne med FC Midtjyllands målmandstrænere… 
 Det blev igen i år en stor succes med ca. 55 kursister og derudover stor forældreskare… 
 
Kursus for trænere med spillere på Talenthold og andre interesserede 
 40 deltagere fra alle afkroge af Ulveland… 
 Medierne var FCM Talentholdet fra årgang 1998 og de vekslede mellem 3 stationer, som 

bød på løbeskoling, footwork med bold og pasninger/1. berøringer. I den anden ende af 
banen var alle målmændene fra årgang 97 og 98 samlet og her kunne kursisterne få et 
indblik i målmandstræning… 

 Alt i alt en god aften… 
 



 
 

   

FCM Teknikmærke 
 I 2010 startede vi et nyt klubkursus med titlen FCM Teknikmærke, hvor der både 

instrueres i opstilling af baner, brugen af FCM Teknikmærkeøvelserne samt ikke mindst 
brugen af FCM Teknikmærkenotesbogen. – Kurset handler dog ikke alene om FCM 
Teknikmærke, men er et kursus, der generelt set kan forbedre trænernes evne til at 
varetage den tekniske træning i klubben. 

 Tirsdag den 4. maj blev der afholdt et gratis kursus i FCM for FCM 
Teknikmærkeambassadørerne. 

 Onsdag den 5. maj præsenteredes de indtil videre 3 spillere, der har bestået FCM 
Teknikmærke ULV på MCH Arena 

 Søndag den 14. november var der lavet en dag for de spillere, der havde bestået FCM 
Teknikmærke GULD, hvor de kunne komme til FCM for at forsøge at bestå 
ULVEMÆRKET. 

 Vi vil også i 2011 opfordre til at klubberne får et kursus i FCM Teknikmærke afviklet i egen 
klub – tendensen omkring at de klubber, som bevidst har valgt at arbejde med det 
tekniske siden vi introducerede FCM Teknikmærke, er at der opnås bedre sportslige 
resultater på de hold, hvor de involverede spillere er… 

 
FCM Fodboldskole 
 Vi valgte i år at ændre navnet fra Talentskoler til FCM Fodboldskoler. Dette blev gjort for 

at sende et signal om, at selv om aktiviteten er for de enkelte samarbejdsklubbers bedste 
spillere, så er det ikke ensbetydende med, at alle de traditionelt 400 deltagere er at 
betragte som netop talenter. Og netop ordet ”TALENTskole” fornemmede vi, havde været 
en hindring for, at endnu flere spillere har været tilmeldt aktiviteten gennem årene. 

 Om det var det, som gjorde forskellen, skal vi ikke kunne sige, men hele 500 drenge 
deltog i hvert fald i FCM Fodboldskole og FCM Målmandsfodboldskole i år, og hver og en 
tog de hjem med en god oplevelse i bagagen, da det netop er oplevelsen, der bliver 
vægtet, frem for udtagelsen. 

 Vi har fået så meget ros for måden at afvikle FCM Fodboldskolen i år, at der ikke bliver 
ændret ret meget på formen i 2011, hvor vi håber på min. lige så gode oplevelser. 

 En succes blev for øvrigt også FCM Minifodboldskole for drengene i årgang 1999, da de 
en søndag i juni var inviteret til inspirationsdag i FCM. Det var en fantastisk dag med 
glade drenge, forældre, trænere og FCMere, og endnu engang gav FCM 
samarbejdsklubberne stor opbakning til dagen, da ca. 175 spillere deltog. 

 
Talenthold 
 U13/U14 Talenthold – Træningslejr – AUDI KB Cup – træning i FCM – afslutning med 

skriftlig evaluering. 
 Vi er klar over, at der har været nogle misforståelser omkring hvad der er hvad FCM 

Talenthold/Herning Elite/FCM Turneringshold – det har vi taget fat omkring, og det skulle 
gerne blive bedre med ansættelsen af Jesper Jensen, der vil blive en gennemgående 
figur omkring alle aktiviteterne for Talentholdene. 

 
 
 
 



 
 

   

Følgende klubber har allerede meldt sig som ansøgere som vært for FCM 
Fodboldskole 2011 – flere kan nå det endnu 
Område 1:  
Område 2: Gudum Nissum IF 
Område 3: Tarm IF, evt. Skjern GF 
Område 4: Herning KFUM 
Område 5: Brande IF 
 
FCM Område- og Regionsmesterskab 
 De mange nye i Fodbold- og områdeudvalgene har alle ønsket både at skabe en 

fodboldaktivitet, hvor pigerne var velkomne, samt en aktivitet, hvor man kunne mødes 
med naboklubberne i sit område til nogle kampe. Med FCM Områdemesterskab slog 
FCM Klubsamarbejdet dermed to fluer med et smæk. 

 Opbakningen var ikke så stor, som vi havde håbet på, og det er der startet et 
evalueringsarbejde omkring…  

 Vi oplevede da også nogle børnesygdomme ved FCM Områdemesterskab, MEN 
patienten er ikke død – tværtimod – for deltagerne havde en fantastisk dag i Herning, og 
patienten var allerede ved FCM Regionsmesterskabet blevet kureret for de værste 
virusser. Så der er masser at bygge videre på, og de der ikke deltog, har grund til at 
fortryde. 

 En gruppe højskoleelever fra ISI i Ikast havde i perioden omkring FCM 
Områdemesterskab fået til opgave at udvikle, optage og klippe en film, og da de fik nys 
om FCM områdemesterskab, valgte de denne aktivitet som medie. Det kom der en film ud 
af, som blev vist på mødet. 

 
Pokalfinale 2010 
 11-12.000 midt- og vestjyske fans tog turen til pokalfinalen, hvor de i den grad indtog 

såvel Fælledparken som fodboldstadionet PARKEN. 
 Selvom hele regionen støttede op – ja, selv helt ind på banen, hvor 11 udvalgte børn fra 

de 126 samarbejdsklubber fulgte FCM på banen under stor midtjysk eufori, til en flot tifo 
og stod ved spillernes side under nationalhymnen – så lykkedes det som bekendt ikke at 
vinde FCMs første trofæ.  

 
Repræsentantskabsmøde 
 212 deltagere, som var med til et program bestående af rundvisning i Jyske Bank Boxen, 

et møde med folkene bag boldspilsbanerne og webshoppen, hædring af en lang række 
klubber – og så blev håndboldklubberne endelig en del af FCM Klubsamarbejdet… 

 Årets FCM Klubrepræsentant blev Line Knoth, Holmsland GU… 
 Jørn Sørensen fra Sunds IF blev hædret med et æresmedlemskab af FCM 

Klubsamarbejdet – en ære der siden også er tilfaldet Morten Smed fra Koldby-Hørdum IF, 
der var forhindret i at være der denne dag… 

 Fabjerg KFUM, Troldhede GIF og Grønbjerg/Langelund IF blev endegyldigt medlem af 
FCM Klubsamarbejdet… 

 Kamp og efterfølgende spisning… 
 
 



 
 

   

VIP-festen 
 120 deltagere fra i alt 8 klubber, hvilket er færre end tidligere. Dette skyldes helt sikkert, at 

det var en lørdags kamp og at datoen faldt i efterårsferien. Tendensen har dog de 
seneste år været, at der er dalende interesse. 

 Det lave deltagerantal i år gjorde dog, at vi kunne afprøve at holde VIP-festen inden 
kampen, hvor man så deltog sammen med FCMs sponsorer. 

 
SPAR Fodboldfest 
 2600 deltagere i arrangementet, der foruden et nederlag på 2 – 1 til Lyngby B. også fik en 

dag med masser af oplevelser i form af streetfodbold, Panna-fodbold, 
jongleringskonkurrencer, hoppeborg, FCM Teknikmærke, ansigtsmaling, fællessang med 
Black Wolves, overrækkelse af talentbetaling til Kibæk IF for udviklingen af Kristian Bak 
på kr. 35.000,- og ligeledes til Brande IF for udviklingen af Leon Jessen på kr. 50.000,-… 

 Derudover fik alle deltagere en FCM støvlepose samt et pandebånd… 
 
Bolddrenge og indløb 
 Alle klubber er stadig velkomne til at ansøge. Ventetiden kan dog føles lidt lang… 
 
Sommerkampe 
 I slutningen af maj spillede vores Superliga hold sommerkampe i henholdsvis Frederiks 

AIF, Bremdal IK og Brædstrup IF. Alle steder var der mange tilskuere på sidelinjen til de 
velorganiserede arrangementer… 

 Husk, at de klubber som udnytter nogle af de kommercielle muligheder kan søge om at få 
besøg at Superligaholdet næste sommer – der kan ansøges frem til den 1. januar 2011. 

 
Træning med Superliga- og akademispillere 
 Også i år blev det en succes, da hele FC Midtjyllands Superliga trup samt spillerne fra de 

tre ældste årgange på Akademiet blev mixet på kryds og tværs, og tog på klubbesøg i 17 
forskellige FCM samarbejdsklubber… 

 Temaet var teknisk træning af drenge og piger i alle aldre, og både store og små havde 
en god aften i selskab med hinanden… 

 
Klubforedrag  
 Vi har været ude at holde en del, men vil gerne holde flere, bare kontakt os… 
 Fremadrettet kan man også evt. blive kontaktet af områdeudvalgene, der gerne vil ud at 

besøge jer med et klubforedrag… 
 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 1 
 Det vil være fint, hvis man til udtagelsen på FCM Fodboldskole skeler til, om 

værtsklubben får nogen udtaget til det første forløb på den lokale skole, idet det skaber 
mere lokal interesse. Det må dog ikke ske på bekostning af kvaliteten af spillerne… 

 Repræsentantskabsmødet var en god oplevelse… 
 
 
 



 
 

   

Område 2 
 MCH var et godt sted at afvikle repræsentantskabsmødet… 
 Det var ikke optimalt med buskørslen til pokalfinalen… 
 Det blev pointeret, at der var utilfredsstillende, at VIP-festen blev flyttet fra efter kampen til 

før kampen med så kort varsel… 
 
Område 3 
 Godt med vekselvirkning mellem selve repræsentantskabsmødet, fremvisning af 

produkter fra Jørgensen Engros og Ikadan samt indslag med Carsten Christensen fra 
FCMs bestyrelse samt Jakob Poulsen ved årets repræsentantskabsmøde… 

 
Område 4 
 Godt sted at afvikle repræsentantskabsmødet… 
 
Område 5 
 Der ønskes at køre med tog, når vi kvalificerer os til pokalfinalen igen i 2011  
 Godt med lidt fra bestyrelsen på repræsentantskabsmødet og nogle gode rammer at 

holde mødet i… 
 

3. Valg til områdeudvalg 
 Områdeformanden fortalte kort om arbejdet i Fodbold- og Områdeudvalget det seneste 

år. Herunder kom han ind på kåringen af to æresmedlemmer i FCM Klubsamarbejdet: 
Morten Smed fra Koldby-Hørdum IF og Jørn Sørensen fra Sunds IF… 

 Herefter fortalte han om opgaverne i Områdeudvalget og der blev fortalt om hvilke 
personer i Områdeudvalget, som ønskede genvalg…  

 
Områdeudvalgene består det kommende af følgende personer: 
Område 1: Karsten Jørgensen (Thyholm IF), Kresten Poulsen (Bedsted IF), Henning Alstrup 

(Sundby Thy IK), Mona Jepsen (Thyholm IF) 
Område 2: Flemming Ringgaard (Feldborg/Haderup IF), Allan Nielsen (Vinderup IK), Inge 

Olsen (Borbjerg GU), Johnny Nielsen (Thyborøn IF) 
Område 3: Martin Andersen (Faster BG), Line Knoth (Holmsland GU), Finn Akselsen (Tarm 

IF), Jens Oluf Bach (Rindum SU) 
Område 4: Preben Madsen (Gullestrup IF), Martin Simonsen (Troldhede GIF), Ole 

Kristensen (Herning KFUM), Henrik Nielsen (Vorgod-Barde GIF) 
Område 5: Gert Hansen (Ikast KFUM), Bjarke Nielsen (Hoven IF), Erik Ebbesen (Ikast FS), 

Flemming Vesth (Billund IF) 
 

4. Kaffe 
 Og igen i år var forplejningen helt i top… 
 
 
 
 
 



 
 

   

5. Debat- og udviklingsopgave v./ det afgående Områdeudvalg 
Oplæg ved formanden for Områdeudvalget 
Der var valgt at afsætte ca. 20 min. til tre gruppearbejder ud fra følgende oplæg: 
 
FCM Områdemesterskab 
 Hvordan gør vi dette arrangement til en succes i alle områder? 
 Skal det afholdes i alle område for at være en succes? 
 Hvad kan gøres anderledes? 
 Hvilke ting skal fastholdes? 
 Skal der afholdes et finalestævne? 
 Hvad skal prisen være? 
 Hvad vil vi med ”mesterskaberne” – og hvad skal vi tage hensyn til i forbindelse med 

DBUs Holdning og Handlinger? 
 
Pigearrangementer 
 Skal der laves noget specielt for piger? 
 Kurser kun for piger – om piger? 
 Hvor meget skal vi fokusere på pigerne, når der ikke er et sportsligt slutmål for dem? 
 
Flere mennesker på MCH Arena 
 SPAR Fodboldfest giver genlyd – Bo Olesen har denne dag med i sin beretning (FCM 

Holding) – men nævner også at FCM gerne skulle have flere tilskuere til kampene. 
 Hvordan kan vi få flere mennesker fra samarbejdsklubberne på MCH Arena? 
 Er det realistisk at samle min. 2.000 fra samarbejdsklubberne på MCH Arena? 
 Hvad skal arrangementerne indeholde for at få opbakning? 
 Er der noget, som evt. skal gøres anderledes på MCH Arena for at få flere mennesker på 

lægterne? 
 

6. De kommercielle muligheder 
Julekalender og skrab 
 Det har i 2010 igen været flot opbakning til salget af skrab/julekalender, hvilket vi håber 

fortsætter, da det er til gavn for både FCM samarbejdsklubberne og FCM 
Klubsamarbejdet, der bl.a. pga. dette kan opretholde og måske udbygge 
aktivitetsniveauet… 

 
Webshoppen 
 Klubberne er i 2010 blevet registreret på webshoppen, der ud over at have bidraget med 

gode tilbud til klubberne også har været med til at give klubberne endnu større 
billetfordele end tidligere. 

 Der kan købes en lang række produkter på siden… 
 Man kan nu også købe Puma produkter på webshoppen, så har klubben ikke en 

klubaftale med en sportsforhandler, så brug webshoppen og køb spilletøj, klubdragter, 
bolde m.m. til billige priser og få samtidig billetfordele på MCH Arena… 



 
 

   

 Alle klubber er også velkomne til at bestille til andre sportsgrene – fordelene ved at gøre 
dette er jo, at I på den måde samtidig optjener billetter til MCH Arena uden selv at skulle 
yde… 

 Fra 2011 får håndboldklubberne også adgang til de kommercielle muligheder inkl. 
webshoppen. 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 1 
 Det vil være dejligt, hvis man har skrabelodder og julekalendere min. 14 dage før 

salgsperioderne starter… 
 
Område 3 
 Der blev spurgt med interesse til banestørrelser og priser på boldspilsbanerne… 
 

7. FCM Elitefodboldskole og akademi  
 Der blev givet en kort status på, hvordan det går med spillere fra FCMs 

samarbejdsklubber, der nu spiller i FCM trøjen… 
 Der blev fortalt om et forslag, der bliver fremført af AC Horsens på JBUs årsmøder, 

omkring automatisk indplacering af licensklubberne i de jyske Mesterrækker fra U13-U15, 
som FCM håber/anbefaler at samarbejdsklubberne stemmer ja til, idet det vil sikre, at 
spillerne kan blive længst muligt ude i egne klubber… 

 

8. Nyheder 
FCM Trænerakademi 2011 
 Med ansættelsen af Jesper jensen som ny uddannelsesansvarlig i FCM Klubsamarbejdet, 

har vi fået mulighed for at gentage succesen fra tidligere og tilbyder trænere fra FCM 
samarbejdsklubberne dette unikke kursustilbud. Kurset, der har fået navnet FCM 
Trænerakademi, strækker sig over 1 år fordelt på 10 moduler og henvender sig til 
trænerne i FCM Klubsamarbejdet, som primært arbejder med U8 – U15 spillere. 

 Prisen på kurset er kr. 4.795,-, som dækker materialer, fortæring, DVD materiale og en 
tøjpakke fra Puma bestående af jakke, sweatshirt, træningsbukser, t-shirt, shorts og 
strømper. Såfremt man bliver optaget på kurset, fremsendes faktura, som skal være 
betalt inden kursets påbegyndelse. Kurset gennemføres med min. 15 deltagere og max. 
25 deltagere. 

 Er man interesseret i at deltage eller er der trænere hjemme i DIN klub, som har lyst til at 
deltage på FCM Trænerakademi 2011, skal man udfylde og indsende sin ansøgning 
sammen med sit ”fodboldtræner/spiller CV” gerne med reference til klubfolk til Tommy 
Jensen senest fredag den 10. december 2010.  

 
Pigetrænerkursus 
 Et kursus målrettet pigetrænere 
 Uddannelsesansvarlig, Jesper Jensen, arbejder i øjeblikket på at lave et spændende 

program, som både indeholder træning og foredrag/teoretiske indlæg… 
 Kurset forventes afholdt omkring maj 2011, men datoen for kurset kan først udmeldes, 

når Superliga programmet for foråret kendes… 



 
 

   

Der kom følgende bemærkninger: 
Område 2 
 Det her kursus passer rigtig godt til den størrelse, som vore klubber har… 
 Godt at prisen er barberet ned, selvom det betyder, at studieturen fra det tidligere 

akademikursus er droppet… 
 
Område 4 
 Det virker attraktivt… 
 Kunne man forestille sig, at der blev lavet et decideret FCM Trænerakademi med 

pigetrænere, hvortil der blev svaret, at det ville man bestemt ikke afvise og at man fandt 
ideen interessant… 

 

9. Diverse 
www.fcmklubsamarbejdet.dk  
 HUSK ændringer af indtastninger på www.fcmklubsamarbejdet.dk... 
 
Klubtur til MCH Arena 
 FCM Klubsamarbejdet giver alle medlemmer af samarbejdsklubberne mulighed for at 

komme til FC Midtjyllands hjemmekampe på MCH Arena til en favorabel pris. Tilbuddet, 
hvor der gives 20 % rabat på A-kampe og 50 % rabat på B-kampe, er udelukkende 
gældende, hvis man laver en klubtur med min. 30 deltagere, men til gengæld er prisen så 
lavet ekstra god.  

 
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… 
 
Klubsten 
 Vi vil i FCM Klubsamarbejdet selvfølgelig gerne være behjælpelige med nye beslag, men 

da vi i øjeblikket ikke har nogle på lager og forskelligheden i tykkelsen er stor, så vil en 
noget nemmere og hurtigere løsning for alle være at kontakte den lokale smed og høre 
om ikke han vil bukke et par nye beslag til jer… 

 Vi forventer, at den nye klubsten allerede er hængt op de fleste steder og ellers, at den 
bliver det snarest… 

 Når I så har fået hængt stenen op, vil vi gerne, at I tager et billede af FCM Klubstenen, 
som den tager sig ud i jeres klub, og det ville være ekstra dejligt, hvis der på billedet også 
var en af klubbens spillere iført jeres spilledragt. Billedet bedes sendt til koordinator for 
FCM Klubsamarbejdet Tommy Jensen på tje@fcm.dk. 

 Danske Stenhuggerier v/ Carsten Christensen tilbyder alle FCM samarbejdsklubber, der 
tidligere har haft en FS MidtVest Klubsten, at man uden beregning kan køre til ét af hans 
Stenhuggerier, hvor man uden beregning kan få skåret den nederste del af FS MidtVest 
Klubstenen væk, så man på den måde får en ekstra klubsten, som man kan bruge i 
klubhuset eller et andet sted… 
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10. Valg af værtsklub til næste områdemøde 
Følgende klubber blev valgt: 
Område 1: Koldby-Hørdum IF 
Område 2: Thyborøn IF 
Område 3: Holmsland GU 
Område 4: Kibæk IF 
Område 5: Ikast FS 
 

11. Eventuelt 
Område 1: 
 Man savnede muligheden for at få sms servicen, der er kendt fra KLUBHUSET. Denne er 

med til at fastholde og øge interessen for de, der bor langt væk fra Herning/Ikast. 
 Forslag om, at FCM Klubsamarbejdet i forbindelse med områdemøderne i foråret også 

udarbejder en forkortet præsentation, som FCM Klubrepræsentanterne kan tage med sig 
hjem i klubben og derudfra videreformidle oplysninger om arrangementer m.v. til klubbens 
trænere og ledere. 

 
Område 3: 
 Forslag om at man kan tilmelde sig en påmindelse om, at der er kommet en ny nyhed på 

www.fcmklubsamarbejdet.dk...  
 
Område 4:  
 Man føler, at der er lidt frås at udsende så mange eksemplarer af ”Udfordrerne” i de små 

lokalsamfund – både til klubben og den lokale SPAR købmand… 
 
 
Udarbejdet af:  
Tommy Jensen 
 
Koordinator for FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 

http://www.fcmklubsamarbejdet.dk/

