
 
 

   

Ikast den 20. marts 2017 
 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
Følgende er referat af forårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 2017, 
afholdt i perioden 6– 15. marts 2017 hos henholdsvis Oddense-Otting GF, Idom-Råsted IF, 
Vinding UIF, Herning Fremad og Brædstrup 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. 

 

2. Hjertet af Midtjylland – sportslige tiltag  
FCM Pigefodboldskole 

 I april afholder vi i område 2, 3, 4 og 5 FCM Pigefodboldskole for U13, U14 og U15 piger. 
Pigefodboldspillere fra område 1 vil blive inviteret med i område 2. 

 Sidste tilmeldingsfrist er d. 19. marts  
 Efter den første udtagelsesdag vil der blive udtaget ca. 25 spillere, som træner videre i 
FCM-licensklubben 4 gange, hvorefter pigelicensholdstræneren udtager det endelige 
Pigelicenshold i området.  

 Herefter reduceres henholdsvis områdets FCM U13- og FCM U15 Pigelicensbruttotrup til 
15 spillere (14 markspillere og 1 målmand). Det er kun disse spillere, der efterfølgende 
deltager i videre program. 

 Alle klubber har mulighed for at tilmelde op til 8 markspillere + evt. målmænd i hver af 
årgangene 2002, 2003, 2004 og 2005.  

 Deltagerne på de endelige FCM Pigelicenshold betaler et kontingent på kr. 1.950,-., som 
er inkl. deltagelse i BIF-CUP. I praksis betyder det, at pigerne får FCM shorts/t-
shirts/sweatshirt/pants/strømper, som man træner og spiller kamp i og som man 
efterfølgende beholder (præcis som det er tilfældet med licens- og talentholdsspillerne for 
drengene). 

 
FCM Ulvecup  

 Afholdes d. 6. maj i Sunds IF  
 En stævnedag for U8-U9-U10 drenge og piger i A-B-C-rækker 
 Holdgebyr er kr. 350,- og for det får man kampe, et diplom, en billet til kamp på MCH 
Arena  

 Sidste tilmeldingsfrist er d. 19. april 
 
 
 



 
 

   

FCM Teknikmærkedag 
 Der afholdes en FCM Teknikmærkedag pr. kommune hvert halve år.  
 Følgende værtsklubber blev valgt til at afholde FCM Teknikmærkedage i efteråret 2017: 
- Thisted kommune: Tilmeldes i Morsø kommune 
- Morsø kommune: Morsø FC 
- Skive kommune: Tilmeldes i Morsø kommune  
- Struer kommune: Tilmeldes i Holstebro kommune 
- Lemvig kommune: Tilmeldes i Holstebro kommune 
- Holstebro kommune: Idom-Råsted IF  
- Ringkøbing-Skjern kommune: Tarm IF 
- Herning kommune: Tjørring IF 
- Ikast-Brande kommune: Ejstrupholm IF  
- Billund/Vejle kommune: Grindsted GIF 
 

FCM Miniakademi 
FCM Minifodboldskole 

 For spillere i årgangen U9-U13 på alle niveauer (drenge og piger) 
 FCM Minifodboldskole udbydes som et weekendforløb fra fredag – søndag, hvor der er 
aktiviteter fredag fra kl. 16.00-18.00, lørdag kl. 9.00-15.30 og søndag fra kl. 9.00-14.30.  

 Man tilmelder sig FCM Minifodboldskole via FCM Klubsamarbejdets hjemmeside.  

Område 
2 (piger og 
drenge) 

3 (piger og 
drenge) 

4 (piger og 
drenge) 

Afvikling 19-21/5 28-30/4 9-11/6 

FCM-licensklub/værtsklub Måbjerg IF Ringkøbing IF Sunds IF 

Åbnes for tilmelding (kl. 10) 20/3 27/2 7/4 

Sidste tilmeldingsfrist 23/4 26/3 14/5 

Max. antal pladser 60 60 60 

 
FCM Minielitefodboldskole  

 NYT: Piger kan nu også tilmelde sig. FCM Minielitefodboldskole åbner nu også op for 2 
hold a max 12 spillere for piger!  

 I år er der nogle små forbedringer til FCM Minieliteakademiet i Ikast. Du vil ikke opleve at 
nogle af forløbene er ens, alle er tilrettelagt forskelligt - ligesom der vil være 
selvtræningslektier mellem hver træning. Derudover vil et af de tre forløb vi udbyder i år, 
være med fokus på teknikmærketræning.  

 NYT: FCM Minielitefodboldskole afholdes i henholdsvis foråret, efteråret og i 
vinterperioden. Deltager man i alle 3 runder i 2017, vil man efter at have tilmeldt sig runde 
3 modtage en rabat på 500 kr. – man skal selv gøre opmærksom på, at man har deltaget 
3 gange!  

 NYT: Man modtager som deltager et FCM selvtræningshæfte samt et eksklusivt login til 
FCMs selvtræningsøvelser 

 Der er pt. åbent for tilmelding til forårets forløb. Der lukkes dog for tilmelding d. 20. marts.  
 
 
 
 



 
 

   

FCM Minimålmandscamp  
 I stedet for 6 træninger vil det nu blive samlet til en 1-dags FCM Målmandscamp  
 Campen løber af stablen i to forskellige former, hvor den ene del vil foregå i Ikast og den 
anden i henholdsvis Thisted FC, Mejrup GU samt en pt. ukendt samarbejdsklub.  
Tilbuddene i Ikast, Thisted FC og Mejrup GU vil alle foregå i foråret 2017, imens den 
sidste målmandscamp vil blive afholdt i efteråret 2017.  

 6 eller 12 deltagere alle steder (først til mølle)  
 Målmandscamps i henholdsvis Thisted FC og Mejrup GU: - Pris: 450 kr. (inkl. en fodbold, 
t-shirt og billet til en superliga hjemmekamp på MCH Arena) 

 Målmandscamp i Ikast: - Pris: 600 kr. (inkl. en fodbold, t-shirt, besøg af en 
superligamålmand, rundvisning på FC Midtjyllands akademi samt billet til en superliga 
hjemmekamp på MCH Arena). 

 Det vil være FCM-trænere, som afholder disse målmandscamp. Dvs. SL-
målmandstræner, Nicolai Pold, Akademimålmandstræner, Lasse Heinze og Lars Poulsen, 
som har ansvaret for alle U13-U15 spillere.  

 Thisted FC: FCM Målmandscamp i Thisted FC afholdes enten d. 3. eller 4. juni. (dagen vil 
blive fastlagt så snart kampprogrammet for superligaen er på plads).  
Tilmelding hertil åbner d. 24. april kl. 10.00. 

 Mejrup GU: FCM Målmandscamp i Mejrup GU afholdes enten d. 29. eller 30. april. (dagen 
vil blive fastlagt så snart kampprogrammet for superligaen er på plads).  
Tilmelding hertil åbner d. 20. marts kl. 10.00 

 Ikast: FCM Målmandscamp i Ikast afholdes enten d. 6. eller 7. maj. (dagen vil blive 
fastlagt så snart kampprogrammet for superligaen er på plads).  
Tilmelding hertil åbner d. 27. marts kl. 10.00. 
 

FCM Licens- og Talenthold  
 Enkelte U12 licensspillere vil den 6.-7. maj blive inviteret til at deltage med FCM 
talentholdet i et elitestævne i Middelfart… 

 Det er ikke noget, som er nævnt i aktivitetsprogrammet for licensspillerne, men dels får vi 
brug for nogle ekstra spillere og dels så tænker vi også, at det er en god bonus til de 
spillere, som bliver inviteret med (det er kun dem, som har gjort det helt ekstraordinært 
godt). 

 Der kommer besked til klubtrænerne senest i uge 12 
 
U10-U12 scoutinggruppe  

 Den interne scouting foregår fortsat via FCM Klubsamarbejdets sportslige aktiviteter 
under ”RØDDERNE – Fodbold på hjemmebane”, såsom FCM Miniakademi, FCM 
Fodboldskole, FCM-licenstræning og FCM Talenthold.  

 Skal vi fortsat kunne følge med på den nationale scene, er vi dog også nødt til at være 
skarpe på, hvad der sker udenfor vores egen region, så vi kan supplere vores egen 
talentudvikling i regionen med nogle af de dygtigste eksterne spillere i landet  

 Her får vi brug for hjælp fra nogle fodboldkyndige mennesker fra bl.a. 
samarbejdsklubberne, der som frivillige scouts kan være med til at screene den enkelte 
årgang på landsplan, ved at melde ind til FCM, men hvor man ikke får den direkte og 
nære kontakt med klubber, trænere, forældre eller spillere. De skal blot melde ind, hvad 
de ser, når de er afsted med eget hold og altså ikke nødvendigvis bruge mere tid på at 
tage til fodbold end de allerede gør i Jeres klub. 



 
 

   

Hvem kan tilknyttes 
 Trænere – forældre – andre med tilknytning til de dygtigste U10-U12 hold i regionen. 
 Vi kommer til at kontakte nogle få udvalgte på de respektive årgange, om de har lyst til at 
blive en del af scouting level 1. 

 Har I nogen i jeres klub, som i ved dette kunne være interesseret i at blive en del af 
scouting level 1, så skal i endelig blot kontakte Tommy Jensen. 

 
Mål med scouting 

 Scoutingen skal føre til, at vi allerede til efteråret laver et U10-U12 elitestævne i FCM-regi, 
hvori bl.a. FCM-licensholdene og FCM Talentholdene skal deltage og på den måde, så 
kommer scoutingsarbejdet også til at betyde, at områdets dygtigste spillere matches på 
højeste nationale niveau. 

 Endvidere kommer der næste forår også til at blive afviklet en U10-U12 elitecamp i FCM-
regi, hvor både interne og eksterne spillere kan søge om optagelse. 
 

FCM Trænerskole  
 FCM Trænerskole er en ny idé, der arbejdes med i udviklingsfasen og omhandler 
”talentudvikling af fodboldtrænere”. Der vil komme yderligere information, når konceptet er 
færdigt.  

 Nogen vælger at gå all in på fodbolden som spiller, andre vælger at udfylde sine 
ambitioner som fodboldleder eller fodbolddommer, og så er der dem, der har ambitioner 
som fodboldtræner.  

 FCM Trænerskole er for dem, der har ambitioner som fodboldtræner. Det kan være unge 
mennesker helt ned i 16-17 års alderen. Det kan være forældre, som først har oplevet 
glæden ved at være fodboldtræner, da deres egne børn blev gamle nok til at spille 
fodbold, eller det kan være noget helt tredje. Fælles for deltagerne på FCM Trænerskole 
er dog, at de har en ambition om, at blive en faglig og menneskelig dygtig fodboldtræner 
på så højt et sportsligt ungdomsniveau, som evnerne rækker til. 

 
Formål med FCM Trænerskole 

 At uddanne trænere med FCM-dna i værdier og kultur, som på sigt evt. kan blive dygtige 
nok til at blive en del af FC Midtjyllands- og FCM Klubsamarbejdets talentarbejde. 

 De kursister, som ikke opnår status som FCM-træner, vil derimod være uddannet så godt, 
at de kan blive kulturbærere i de lokale FCM samarbejdsklubber og være med til at 
udvikle disse på det sportslige plan. 
 

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

 

4. Forsættelse af sportslige tiltag  
FCM Fodboldskole 2017 

 Som en konsekvens af Danmarks fald på verdensranglisten fokuserer DBU på en tidligere 
talentindsats og i hvert fald A-licensklubberne vil i fremtiden blive pålagt at have fokus på 
de dygtigste spillere i sine samarbejdsklubber ned i U10-alderen. 

 Der er dog endnu ikke kommet nogle klare retningslinjer for, hvordan DBU ønsker tingene 
skal fungere, men vi har fået nogle pejlemærker – og vi har nu besluttet os for, at vi går i 



 
 

   

gang fra næste sæson, for ellers passer det ikke ind i den måde, som vi allerede arbejder 
på med ”rødderne – fodbold på hjemmebane”. 

 
Konsekvens for U10 årgangen 

 FCM Fodboldskole for den nye sæsons U10 årgang (altså den nuværende U9 årgang, 
som er årgang 2008) begynder til august 2017. 

 Spillerne tilmeldes FCM Fodboldskole allerede her i foråret og straks efter sommerferien 
deltager alle tilmeldte i området i tre FCM-træninger, hvorefter der sættes navn på de 
spillere, som skal fortsætte i områdets FCM-licenstræning. Der kommer IKKE et decideret 
FCM U10 Talenthold. 

 
Konsekvens for U11- og U12 årgangene 

 FCM Fodboldskole for den nye sæsons U11- og U12 årgang (altså den nuværende U10- 
og U11 årgang, som er årgang 2006 og 2007) flyttes til afvikling allerede i foråret 2017. 

 Udtagelsen foregår som det er kendt i dag med én udtagelsesaften, tre træninger for de 
udvalgte på den lokale FCM Fodboldskole samt et FCM Fodboldskolestævne. Herefter 
fordeles spillerne på FCM Talent- og Licenshold. 

 Træner fremadrettet én gang i ugen i FCM-licenstræningen (imod to gange i 
vinterhalvåret i dag), hvorimod antallet af træninger for FCM Talentholdene fastholdes 
som i dag. 

 
Konsekvens for U13 årgangen 

 FCM U13 Talenthold falder bort. 
 Før sommerferien udvælges ca. 12 spillere til kommende FCM U13, som skifter klub til 
FCM. 

 Derudover vælges 5-8 spillere i talenttræningsgruppe, som træner med i FCM 1-2 gange i 
ugen (aftales individuelt ift. behov, afstand, klub) samt evt. spiller med i FCM 11-
mandskampe/stævner med FCM). Disse bevarer dog spillelicensen i egen klub. 

 
Generelle konsekvenser 

 Samarbejdsklubberne skal forsøge at lægge træningen på andre dage end FCM Talent- 
og Licenstræningerne, da man fra DBUs side vil have, at de decentrale træninger skal 
være ekstra træninger ud over den normale klubtræning. 

 Det samlede antal FCM-licenstræninger man i dag kan få i den periode man er U11/U12-
spiller er 100 træninger i alt (hvis man er udtaget begge år). I fremtiden, hvor man 
allerede kan blive udtaget til licenstræning som U10-spiller, stiger dette antal til 125 
træninger over 3 år. Resultatet er altså samlet set flere træninger for den enkelte spiller, 
men mindre belastning på den enkelte klub, fordi de spredes ud over 3 sæsoner i stedet. 
Opgaven er dog stort set den samme for FCM-licensklubberne. 

 
FCM U10 Fodboldskole 
Maj:  

 Der udsendes indbydelse til FCM U10 Fodboldskole, mens spillerne er U9 (årgang 2008). 
Juni:  

 Sidste tilmelding af spillere medio juni. 
 Den sidste uge af juni bruges af FCM-licenstrænere til at kontakte de klubber, som endnu 
ikke har tilmeldt spillere. 



 
 

   

August 
 Mandage i uge 33-35 afvikles FCM U10 Fodboldskole ude i områderne, hvorefter der 
sættes navn på de 14 spillere pr. område, som den kommende sæson skal deltage i 
FCM-licenstræningen i området. 

September – juni  
 Fra uge 36 afvikles der en ugentlig FCM-licenstræning indtil sæsonens afslutning (ferier 
dog undtaget). 

 Der arrangeres igennem hele sæsonen stævner, hvor områderne mødes indbyrdes. 
 Træningen foregår ud fra FCM Børnetræningsmanual. 
 Sæsonen afsluttes med deltagelse i stævne sammen med de øvrige drenge- og 
pigelicenshold. 

 
FCM FODBOLDSKOLE SAMT TALENT- OG LICENSHOLD FOR U11 OG U12 
Marts 

 Indbydelse udsendes senest den 31. marts, mens spillerne er U10/U11 (årgang 2006 og 
2007). 

April 
 Sidste tilmelding af spillere den 23. april (uge 16). 
 Uge 17-18 bruges af FCM-licenstrænere til at kontakte de klubber, som endnu ikke har 
tilmeldt spillere samt praktisk forberedelse. 

Maj 
 I uge 19-20 afvikles FCM Fodboldskole ude i områderne. 
 I uge 21-22 afvikles de tre træninger for de spillere, som er gået videre ude i områderne. 

Juni 
 Lørdag den 10. juni afvikles FCM Fodboldskolestævne for årgang 2006, hvorefter der 
udvælges en talentholdstrup samt fem licenstrupper. Spillerne betaler kr. 150,- for at 
deltage denne dag. 

 Søndag den 11. juni afvikles FCM Fodboldskolestævne for årgang 2007, hvorefter der 
udvælges en talentholdstrup samt fem licenstrupper. Spillerne betaler kr. 150,- for at 
deltage denne dag. 

 Efter sommerferien er der træning i den trup, man kommer med i. 
August – juni  

 Fra uge 33 afvikles der en ugentlig FCM-licenstræning indtil sæsonens afslutning (ferier 
dog undtaget). 

 Der to gange i sæsonen et FCM-licensstævne, hvor områderne mødes indbyrdes. 
 Træningen foregår ud fra FCM Børnetræningsmanual. 
 Sæsonen afsluttes med deltagelse i stævne sammen med de øvrige drenge- og 
pigelicenshold. 

 
Værtsklubber FCM Fodboldskole 2017 

 Område 1: FS Midtthy 
 Område 2: Mejrup GU 
 Område 3: Spjald IF  
 Område 4: Der arbejdes på en løsning, hvor klubberne i Herning og omegn går sammen 
om værtskabet  

 Område 5: Grindsted GIF 
 



 
 

   

 
5. FCM Samfund  

 FC Midtjylland har via FCM Klubsamarbejdet igennem de seneste 19 år udviklet sig til en 
regional institution og er i også mere eller mindre HELE regionens klub og hold. 

 Nu kommer vi imidlertid med et nyt tiltag, som skal gøre, at FC Midtjylland ikke blot giver 
værdi til de ca. 31.000 mennesker, som er medlem af en af de 162 samarbejdsklubber, 
men som også giver værdi til alle andre i regionen og som kan være med til at binde 
regionen tættere sammen. 

 Det nye tiltag kalder vi FCM SAMFUND. 
 Idéen stammer fra Brentford FC Community Sports Trust  
 Vi vil lave en midt- og vestjysk model, hvor vi kombinerer frivillighed, foreningsliv, skole, 
talent og bredde. Vi vil lave kvalitetsoplevelser og -tilbud til de få og til de mange. 

 For at lykkes med FCM samfund ønsker vi at bruge FCM Klubsamarbejdet som 
fundament, hvor vi udnytter de 19 års erfaring med brand og opbygning til at konstruere 
FCM Samfund på bedste vis. Det betyder dog også, at vi til repræsentantskabsmødet i 
FCM Klubsamarbejdet til efteråret ønsker at få ændret en smule i vedtægterne, så der 
bl.a. gøres plads til FCM samfund i organisationen i klubsamarbejdet. 
 

Aktiviteter i FCM Samfund  
FCM for tabere (vægttabsforløb) 

 Se vedhæftede PDF ”FCM for tabere”, som i korte træk beskriver forløbet. 
 Der kommer yderligere information i løbet af foråret. 

 
Tilbage på banen (aktivering af arbejdsledige)  

 ”Tilbage på banen” er et projekt for både mænd og kvinder, der tilbydes Fodbold Fitness 
ugentligt i formiddagstimerne, hvor fodboldbanerne i de lokale fodboldklubber ofte står 
tomme.  

 Både en fodboldtræner og en jobkonsulent vil være til stede under træningen, der efter 
planen skal køre året rundt. 

 Kommunernes erhvervsdrivende inviteres til at deltage i aktiviteten (inkl. 3. halvleg), 
hvorved vi ønsker at opbygge et netværk mellem den arbejdssøgende og en potentiel 
arbejdsgiver.  

 FCM Samfund giver med fodbold fitness et frirum, hvor tankerne ikke direkte er på 
ansøgninger, jobsamtaler, afslag, dagpenge m.m., men hvor man gennem motion og 
aktiviteter bliver sundere, mere frisk og klar til at møde udfordringer samt skabe de 
forpligtende relationer til personer i samme situation, og ligeledes møder nye potentielle 
arbejdsgivere – ligesom man også vil møde et fcm-ambassadørkorps, som vil fortælle om 
deres vej ind på banen. 

 Det påtænkes at starte dette forløb ud som pilotprojekt i udvalgte kommuner.  
 
FCM Samfund Julegave 

 FCM SAMFUND uddeler julegave til økonomisk trængte børnefamilier. I de fleste tilfælde 
har vi et samarbejde med kommunen, der hjælper med at vurdere, hvilke familier der har 
mest brug for julegaven. 

 FCM SAMFUND Julegave indeholder FCM træningstøj, sko, fodboldstøvler samt et års 
kontingent til den lokale FCM samarbejdsklub. 



 
 

   

 For at indsamle penge til denne aktivitet vil der blive arrangeret forskellige 
støtteaktiviteter. 

 

6. Konkurrencetid 
Områdemestre forår 2017 

 Område 1: Mogens Kristensen (Sundby Thy IK) 
 Område 2: Jørgen Kirk (Harboøre IF) 
 Område 3: Henrik Jensen (Skjern GF) 
 Område 4: Mads Bräuner (Alhedens IF) 
 Område 5: Lars Nielsen (Ejstrupholm IF) 

 
7. Valg af værtsklub til næste områdemøde 
Følgende klubber blev valgt:  
Område 1: Frøstrup/Hannæs IF 
Område 2: Måbjerg IF 
Område 3: Tim GIF 
Område 4: Studsgård GIF 
Område 5: Sdr. Omme IF  
 

8. Eventuelt  
Pokalturneringen 

 FC Midtjylland er fortsat med i Pokalturneringen, hvor målsætningen er at vinde den. 
Skulle vi nå til finalen, så håber vi, at I FCM Klubrepræsentanter endnu engang står klar til 
at videreformidle information, i tilfælde af at FC Midtjylland laver et setup for 
samarbejdsklubberne. 

 
Multibaner, kunstgræsbaner og goalstation  

 Der blev udleveret materiale fra Winthersport, og ønsker FCM samarbejdsklubber at 
anlægge noget af dette, så vil der være nogle procenter at spare ved køb hos 
Winthersport.   

 
Fyrværkeri i FC Midtjylland  

 Et tilbud fra FCM Samfund til samarbejdsklubberne 
 Sælge fyrværkeri med privatlabeling – altså specielle FCM-produkter  
 Et markedstilbud fra 15. december til 31. december – men reelt skal salgsstederne kun 
bemandes i perioden 27. december til 31. december. 

 Der arbejdes på økonomisk og administrativ stor gevinst til samarbejdsklubberne. Der vil 
blive indkaldt til et møde for interesserede klubber omkring dette i løbet af foråret. 

 
 

Udarbejdet af:  
Anja Lauritsen 


