
 
 

   

 
Ikast den 6. marts 2013 

 
 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
Følgende er referat af forårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 2013, 
afholdt i perioden 28. februar – 5. marts 2013 hos henholdsvis Koldby-Hørdum IF, Lemvig 
GF, Faster BG, Kibæk IF og Ikast FS. 
 
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. Kursustilbud i FCM Klubsamarbejdet 2013 
Store Trænerdag 

 Træningen tog udgangspunkt i hvordan træningen vil komme til at foregå på FCM 
Minifodboldskole, FCM Minielitefodboldskole og FCM Minimålmandsskole. (Alle tre 
træningstilbud på FCM Miniakademi.)  

 Medierne var i år fra både Brande IF og Ikast FS. 
 Desværre var deltagerantallet ikke helt så stort som tidligere år, idet der denne dag mødte 
80 deltagere fra 22 forskellige klubber op. 

 
Akademikurser 

 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 kan 
findes på www.fcmklubsamarbejdet.dk.  

 
Målmandstrænerkursus i Ikast  

 Alle målmænd, der bliver udtaget til en lokal FCM Fodboldskole, vil 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 maj – nærmere besked omkring det 
senere. 

 
 

http://www.fcmklubsamarbejdet.dk/


 
 

   

FCM Trænerakademi 
 8 kursusdage af 5-7 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 24 kursister fra 13 forskellige samarbejdsklubber.  

 

3. FCM Fodboldskole  
 Værtsklubberne er i 2013: Bedsted IF, Feldborg/Haderup IF, Hover UIF/Ølstrup IF, 
Studsgård GIF og Ikast FS.  

 FCM Fodboldskolen er i 2013 for årgang 2000 og årgang 2001. 
 Alle klubber har mulighed for at tilmelde op til fire spillere + evt. målmænd i henholdsvis 
årgang 2000 og årgang 2001, 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 

 Spillere, der i foråret 2013 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. 

 På trods af dette skal Talentholdet til Nørhalne Cup spille i eliterækken, da vi sidste år 
kunne se, at holdet, selv uden drengene fra FCM, stadigvæk var stærke nok til at spille 
blandt de bedste i Danmark.  

 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 2000, der kommer til at bestå af 16 spillere + 2 målmænd.  

 Disse 18 spillere vil foruden Nørhalne Elite Cup komme til at træne en gang ugentligt indtil 
midten af maj, hvor deres forløb på FCM Fodboldskole/Talenthold så stopper. I midten af 
maj-måned udvælger vi de sidste spillere, som skal være en del af Herning Elite. 

 
Årgang 2001  

 Vi har udelukkende fået positive tilbagemeldinger på måden vi afviklede FCM 
Fodboldskole med den yngste årgang i 2012 og derfor bliver der ikke ændret på måden at 
gøre tingene på i 2013 

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

 Efter FCM Fodboldskolestævnet udtager vi i 2013 op til 30 spillere inkl. målmænd til 
bruttotruppen til FCM Talenthold. Disse vil komme på en træningslejr og de 20 spillere 
som udtages til det endelige Talenthold vil også komme med til Herning Fremads 
Elitestævne, som FCM betaler for, samt 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. 

 
 
 



 
 

   

FCM Minifodboldskole for piger 
 I år laver vi en speciel FCM Minifodboldskole kun for piger. Denne gang er det ikke bare 
for en årgang, men for årgang 2001, 2002 og 2003, og dagen afvikles søndag den 9. juni i 
Ikast… 

 Denne dag er blevet til, da FC Midtjylland gerne vil give pigerne fra samarbejdsklubberne 
i den alder en oplevelse sammen med andre gode spillere i FCM-regi…  

 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.  

 Trænerne på dagen bliver igen i år kursisterne fra FCM Trænerakademiet. Det er også 
disse, som laver årets træningsprogram ud fra øvelser i teknikmærketræningsbogen samt 
de temaer, som de har været igennem på Trænerakademiet.  

 Indbydelse udsendes til klubrepræsentanter + trænere for årgangene medio april med 
tilmelding primo maj… 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 2 

 Er FCM Minifodboldskolen for piger niveauinddelt?  
Svar: Ikke som sådan, men der har været tendens til at klubberne sender mange af deres 
bedre spillere. Man skal ikke være ”professionel”, men man må gerne kunne lave en 
inderside. 

 
Område 5 

 Der burde kunne komme min. 200 piger denne dag, da der nu er mulighed for at tilmelde 
piger i tre årgange.  

 
 

4. FCM Fairplaystævne 
 FCM Fairplaystævne afholdes søndag d. 2. juni med Herning KFUM. som værtsklub   
 FCM Fairplaystævne er i 2013 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 Fairplaystævne 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 Fairplaystævne 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 Fairplaystævne, samme præmie, uanset 
om man bliver nr. 1 eller sidst i rækken. Der er altså med FCM Fairplaystævne basis for 
en hyggedag for alle spillere i afdelingen. 

 Tilmelding til FCM Fairplaystævne skal ske senest fredag den 2. maj. 
 
 
 



 
 

   

5. FCM Miniakademi 2013  
 De nye træningstilbud på FCM Miniakademi blev præsenteret og gennemgået  
 Læs mere om hvert enkelt tilbud på www.klubsamarbejdet.dk  
 

Der kom følgende bemærkninger:  
Område 1 

 Folk er måske bange for at sende deres spillere af sted, grundet at spillerne bliver ”stjålet” 
til en nærliggende stor klub i området, der ikke er en del af FCM Klubsamarbejdet.  
Klublederne bekræftede dog hinanden i, at denne klub ikke skulle have lov at skræmme 
klubberne og drengene væk fra FCM Miniakademi. 

 For at få mere omtale omkring FCM Minifodboldskolen i Hurup, skal der sendes 
information til de lokale aviser. Kresten H. Poulsen (Bedsted IF), der er skoleleder på 
FCM Minifodboldskole i Hurup, vil gøre dette.  

 
Område 5 

 Beskrivelsen af træningstilbuddene på FCM Miniakademi var dejlig overskuelig på 
områdemøderne, hvorfor der blev opfordret til at medsende disse dias sammen med 
referatet fra områdemøderne. Dette er hermed gjort. 

 

6. Oplevelser med FCM Klubsamarbejdet  
Bolddrenge og indløb 

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

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

FCM Julefest  
 Vi håber at kunne afvikle dette nye arrangement for 2. gang i november/ primo december 
– afhænger af kampprogrammet. Sæt GERNE kryds i kalenderen og støt op omkring 
dette arrangement.  

 
Dagens samarbejdsklub  

 Dette er et nyt initiativ, hvor man vil belønne de klubber, der bidrager aktivt i FCM 
Klubsamarbejdet. Dagens samarbejdsklub er en FCM samarbejdsklub, som har gjort sig 
positiv bemærket inden for FCM Klubsamarbejdet i løbet af årerne, og der vil til hver 
enkelt af Superligaens hjemmekampe blive udvalgt to ”Dagens samarbejdsklub”, som 
skal være en del af et helt nyt koncept. Det bliver områdeudvalgene, som indstiller nogle 
klubber fra hvert område, og disse bliver derefter taget i betragtning til denne mulighed.   
Som Dagens samarbejdsklub vil man til en superligakamp blive hyldet, være med til 
Lupus indløb samt deltage i et helt specielt halvleg show. I forbindelse med dette skal 
man stille med en klubleder, en træner, en spiller fra aldersgruppen U14-U17, et barn i 
aldersgruppen U8-U10 samt et barn i aldersgruppen U6-U8. Der vil herudover være gratis 
billetter til alle klubbens medlemmer (trænere, spillere og ledere).  
 
 
 

http://www.klubsamarbejdet.dk/


 
 

   

7. De kommercielle tilbud  
Skrab – julekalender – boldspilsbaner 

 Der er fortsat klubber, som støtter flot op omkring 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… 
 

Støt din klub kampagnen  
 Der er stadigvæk mulighed for at tjene penge til klubben, hvis man kan finde en 
medspiller, der er fyldt 18 år.  
 

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

9. Debatoplæg ved Fodboldudvalget  
Info fra Fodboldudvalget  

 Klubberne får tildelt en masse sponsorbilletter og klubkort ud. Disse må MEGET GERNE 
blive benyttet i langt højere grad. Det er gratis billetter, som kan benyttes til alle kampe. 
På nuværende tidspunkt er opbakningen på stadion rigtig vigtigt, så en masse mennesker 
på stadion er et stort ønske.  
 

Klub til klub samarbejde 
 Vi vil gerne arbejde for at FCM Klubsamarbejdet fremadrettet i højere grad end i dag kan 
udvikle sig til også at være et samarbejde imellem de enkelte klubber. Det kan fx være i 
forhold til holdsamarbejde imellem klubber, inspiration af hinanden på bestyrelsesniveau 
(hvordan fastholder vi vore spillere? – hvordan skaffer vi frivillige? – hvordan laver vi 
træneruddannelse? – hvordan laver vi personalepolitik? Hvordan håndterer vi konflikter?), 
men det kan måske også være, hvordan de enkelte breddeklubbers sponsorer kan 
komme til at netværke med hinanden og dermed øge deres aktivitet (det kan så i sidste 
ende komme breddeklubberne til gode). 
 

Gennemgang af folder  
 Nogle klubber får ikke altid meldt rettidigt tilbage. Dette kan bunde i, at det er de forkerte 
personer, som modtager diverse mails, fordi klubberne ikke får opdateret deres 
kontaktoplysninger. I Fodboldudvalget har man forsøgt at finde en løsning på dette ved at 
klæde de nuværende og nye klubrepræsentanter bedre på ved hjælp af en ny folder, der 
beskriver hvad man som klubrepræsentant siger ja til. 

 Folder giver samtidig også et overblik over forskellen på at være passiv klub, sportslig 
klub og kommercielt klub er. Ligeledes kan man se hvad forpligtelserne til disse er. 

 Folderen blev gennemgået, hvor der blev lagt vægt på, at klubberne i fremtiden skal være 
bedre til at melde rettidigt tilbage samt opdatere oplysningerne på hjemmesiden.  
 

Gruppearbejde   
 Hvilke fordele skal kommercielle klubber have i forhold til de sportslige? 
 Hvilket forum skal netværket klub-klub laves i? 



 
 

   

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Klubkort og sponsorbilletter  
Område 1  

 Er der forskel på om vi benytter klubkort og sponsorbilletter?  
Svar: Nej, I FCM Klubsamarbejdet bliver vi bedømt på, at begge dele bliver brugt 

 Afstanden har noget at sige i henhold til, hvor ofte vi kan komme. Dog skal man støtte op 
omkring FCM ligegyldigt resultaterne. 

 En klub har valgt at bruge sponsorbilletterne som gevinster, hvilket fungerer rigtig godt.  
 
Område 2 

 Fodboldspillet har stor betydning ang. hvorvidt man vil sætte sig i bilen og køre til 
Herning.  

 Man skal lave en konkurrence omkring, hvem der får brugt flest klubkort og 
sponsorbilletter. Det kunne enten være en konkurrence blandt alle klubber eller 
områderne. 

 
Område 3 

 Man kunne evt. kombinere disse kort med et af VIP holdtilbudene. 
 Kan man reservere klubkort? – Det er ikke sjovt at køre turen, hvis der er udsolgt.  
Svar: Nej, det kan man ikke, men det er længe siden, at der har været udsolgt på MCH 
Arena.   

 
Område 4  

 Mange af kortene er ikke blevet brugt grundet kampprogrammet og afstanden.  
 Et problem, der måske plager mange af klubberne er, hvem der har styr på disse? For en 
af klubberne i område 4 står en bestemt person for disse.  

 
Område 5 

 Bording IF sætter sponsorbilletterne på hjemmesiden, hvor der til hver kamp bliver trukket 
lod. Dette har en rigtig godt effekt og fungerer godt.  

 Det har tidligere været for nemt at få billetter til kampene. Der var altid gratis billetter og 
værdien forsvandt. Dette kan have haft en negativ virkning.  
Svar: Der er skåret kraftigt ned på gratis billetter.  
 

Klub til klub samarbejde 
Område 3  

 Dette forum skal ikke være for struktureret, men der skal evt. sættes nogle mål op. Det er 
vigtigt, at det bliver hjulpet i gang.  

 Skal man bruge Facebook? Mange bruger ikke dette. Alternativt skal man bruge 
hjemmesiden – det er det vi kender.  

 Skal man have en ny hjemmeside, nu hvor fcm.dk er blevet opdateret?  
Svar: Tankerne er i gang, men ting tager tid.  

 
 
 
 



 
 

   

Gennemgang af folder  
Område 2 

 Gør FCM Klubsamarbejdet til et evt. mødepunkt på diverse møder i klubberne. Så bliver 
tingene vendt og diskuteret.  
 

Område 3 
 Man kan niveauinddele det kommercielle fx (A, B, C), så klubberne kan tilpasse sig det 
område, de kan byde ind med.   

 Kan man undgå reminderen hvis man har svaret?  
Svar: Ja, det bliver der også forsøgt på.  

 Bruger man databasen internt i klubberne?  
Svar: Nogle gør det, men vi ved som sagt ikke, hvad alle klubber gør. 

 Har man undersøgt, hvorfor klubberne melder sig ud af det kommercielle?  
Svar: Nej, det har man ikke. Men derfor er det nye netværk klub-klub også en god 
mulighed for at kommunikationen kommer op at stå. 

 Det har altid været vigtigt i FCM Klubsamarbejdet ikke at gøre de små klubber til 
Sorteper. Dette skal fortsætte.  

 
Derudover kom der masser af skriftlige input fra gruppearbejdet og disse tages nu med i 
henholdsvis Fodbold- og Områdeudvalg til videre bearbejdning. 

 

10. Valg af værtsklub til næste områdemøde 
Følgende klubber blev valgt: 
Område 1: Hurup IF 
Område 2: Gudum Nissum IF  
Område 3: Vinding UIF 
Område 4: Tjørring IF 
Område 5: Sdr. Omme IF 
 
11. Evt. 
Område 4 

 Mere tid til diskussion/debat på møderne 
 Det kunne være dejligt, hvis der i overskriften på nyhedsbreve kunne stå den deadline, 
der er gældende for efterfølgende tilbud til klubben, således at man med det samme kan 
se, hvornår der senest skal tages stilling til mailen.  

 Skal sponsorbilletter evt. hedde klubbilletter i fremtiden? Før i tiden blev disse brugt af 
ens sponsorer, men dette sker ikke i samme grad længere. 

 
Udarbejdet af:  
Anja Lauritsen, Eventkoordinatorelev for 
FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 


