
 
 

   

Ikast den 22. marts 2018 
 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
Følgende er referat af forårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 2018, 
afholdt i perioden 26. februar til 12. marts 2018 hos henholdsvis Sdr. Felding GIF, Holstebro 
Boldklub, Brande IF, Sundby Thy IK og SHN/Ulfborg.  
 
Først og fremmest skal der fra FCM Klubsamarbejdets side lyde en stor TAK for det fine 
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. Forårets gang  
 Der blev gennemgået informationer omkring aktiviteterne i foråret 2018 herunder FCM 
Pigefodboldskole, FCM Ulvecup, FCM Teknikmærkedage og FCM Licens- og Talenthold. 

 
Følgende værtsklubber blev valgt til at afholde FCM Teknikmærkedage i efteråret 2018 

 Thisted kommune: Frøstrup Hannæs IF 
 Morsø kommune:  
 Skive kommune: Oddense/Otting UGF 
 Struer/Lemvig kommuner: Resen-Humlum IF 
 Holstebro kommune: Vinderup IK, SHN/Ulfborg 
 Ringkøbing-Skjern kommune: Faster BG 
 Herning kommune:  
 Ikast-Brande kommune: Bording IF 
 Billund/Vejle kommune: Frem Thyregod 

 

3. Status på FCM SAMFUND 
 Der blev givet en status på FCM SAMFUND, og fortalt om de tre forløb, der er kommet i 
gang i FCM SAMFUNDs første år: 

 Tilbage På Banen, hvor der er stor interesse fra forskellige kommuner, og hvor der er 
gode succeshistorier allerede med at få borgere tilbage i arbejde. 

 TAB & VIND, hvor der i første forløb har været vilde resultater fra deltagerne. Andet forløb 
er skudt i gang, og der er endda to klubber, som har lavet deres eget forløb for kvinder 
med inspiration fra TAB & VIND. Her i løbet af foråret vil FCM SAMFUND udvikle et forløb 
til kvinder med tankerne fra mændenes forløb in mente. 

 FCM SAMFUND Julegaver, som delte gaver ud i december i form af sportstøj, taske, 
kontingent og biografbilletter til børn i familier, der ikke selv har råd til gaver. 

 
 
 



 
 

   

4. 20 års jubilæumsfest 
 Der blev fortalt i detaljer om jubilæumsfesten, så alle blev klar over, hvad der skal ske. 
 Der blev også fortalt, at vi har været skuffede over opbakningen til festen, hvor hele 
dagen ifm. Superligakampen på MCH Arena, er sat af til hyldest af vores klubsamarbejde. 

 Vi er dog godt klar over, at der er konkurrence fra især gymnastikopvisninger i 
lokalområdet. 

  

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

 

6. Fremtidig talentudvikling – et fælles ansvar 
 Der blev vist en extended version af Ulvekriger-filmen. 
 Der blev fortalt i detaljer omkring de nye regler fra sommeren 2018, hvor FC Midtjylland 
har fået et DBU TopCenter HERNING. 

 Der blev fortalt om, hvorfor FC Midtjylland skal have en underskrevet partnerklubsaftale 
fra alle samarbejdsklubber. 

 Der blev fortalt om FCM Fodboldskole 2018, om hvordan det hele forløber, om hvordan 
man deltager, hvor mange der må deltage og hvordan træningen vil foregå fremadrettet 
efter sommerferien. 

 For at få det hele til at lykkes har vi brug for mange trænerassistenter til licenstræningen 
hver fredag (ferier og en julepause undtaget). Der blev lagt op til, at hvis man kender 
nogen, som kunne være en mulig kandidat, så kan de tilmelde sig til et infomøde d. 21. 
marts eller kontakte den FCM-licensansvarlige. 

 Man kan også tage imod et godt tilbud om at gå et år på ISI Højskole, samtidig med man 
er trænerassistent på licenstræningen. 

 
Følgende klubber har tilbudt sig som værtsklub for FCM-licenstræning i én eller flere 
perioder i sæson 2018/2019 og kan blive kontaktet af den kommende FCM-
licensansvarlige (øvrige klubber kan evt. også komme i spil): 

 Område 1: Thisted FC (kunstgræs), Hurup IF, Spøttrup Motion og Sport, Nors BK, 
Nordthy IF, (Koldby-Hørdum IF (½ kunstgræs)). Herudover undersøger Sydmors IF 
(kunstgræs) og så vil vi gerne have en melding fra MorsØ FC (kunstgræs) på om de evt. 
også kan byde ind. 

 Område 2: Gudum-Nissum IF (kunstgræs), Ramme-Lomborg IF, Vinderup IK, Resen-
Humlum IF, Holstebro Boldklub (kunstgræs), Lemvig GF (kan måske låne kunstgræs i 
Nissum), NSK Fodbold (kan kun afholde i efteråret) 

 Område 3: Tim GIF, Ringkøbing IF (kunstgræs, gerne flere perioder), Spjald IF 
(kunstgræs inden jul), ØAB 86 (forår 2019), Skjern GF (kunstgræs), Tarm IF (kunstgræs) 

 Område 4: Sunds IF (kunstgræs), Snejbjerg SG&I (kunstgræs), Hammerum IF 
(kunstgræs), Herning Fremad (kunstgræs), Tjørring IF (kunstgræs), Vildbjerg SF og 
Herning KFUM (ikke kunstgræs) 

 Område 5: Brædstrup IF (kunstgræs), Grindsted GIF, Brande IF (kunstgræs), Gauerslund 
IF (kunstgræs), Blåhøj IF/Filskov IF, Ikast FS (kunstgræs) 

 



 
 

   

Følgende klubber har tilbudt sig som værtsklub for FCM-licensstævner i sæson 
2018/2019 (1/12 – 2/12 – 2/3 – 3/3) og kan blive kontaktet af den kommende FCM-
licensansvarlige: 

 Brædstrup IF, Brande IF, Ikast FS, Gauerslund IF 
 

7. Konkurrencetid - legendequiz 
Områdemestre forår 2018 og dermed områdets klogeste fodboldhoved  

 Område 1: Ove Christensen (Sallingsund FC) 
 Område 2: Nicolai Nees (Lemvig GF) 
 Område 3: Finn Akselsen (Tarm IF) 
 Område 4: Carsten Lund (Snejbjerg SG&I) 
 Område 5: Torben Halkjær (Studsgård GIF) 

 

8. Valg af værtsklub til næste områdemøde 
Følgende klubber blev valgt:  

 Område 1: Fuursund IF 
 Område 2: Feldborg-Haderup IF 
 Område 3: Spjald IF 
 Område 4: Vildbjerg SF 
 Område 5: Ejstrupholm IF 

 
Udarbejdet af:  
Tommy Jensen, Lasse Dahl-Hansen og formændene for områdeudvalgene 
 


