
MULIGHEDER FOR 
KLUBBERNE I ULVELAND



DYRK GLÆDEN, VILJEN, MODET & RØDDERNE
SAMMEN DYRKER VI DRØMMEN

FCM Klubsamarbejdet vil meget gerne give 

samarbejdsklubberne et overblik over de muligheder, der 

er at finde i samarbejdet. Derfor har vi nu skitseret de 

sportslige- samt kommercielle muligheder i denne folder. 

Vi håber det er brugbart!



SPORTSLIGE MULIGHEDER 
Træning med Superliga- og akademispillere i klubberne
- Der er mulighed for at søge om besøg på udvalgte datoer 1 x i foråret og 1 

x i efteråret.
- Invitation vil blive sendt ud af FCM Klubsamarbejdet.

Sommerkamp med Superligatruppen
- Man har mulighed for at skrive sig på en ansøgerliste om at få en 

sommerkamp til egen klub. 

- Ansøgningen sendes til Lasse Dahl-Hansen på LDH@fcm.dk og her kan 
man også få information om krav, forventninger og pris.

- Ansøgningen skal sendes senest pr. 31/12 året før, man ønsker en kamp.

Bolddrenge på MCH Arena 
- Der er mulighed for at komme på ventelisten ved at sende en mail til 

Lasse Dahl-Hansen på LDH@fcm.dk
- Der skal stilles med 10 bolddrenge/piger i alderen U14/U15.  

Indløb på MCH Arena 
- Der er mulighed for at komme på ventelisten ved at sende en mail til 

Lasse Dahl-Hansen på LDH@fcm.dk
- Der skal stilles med 11 drenge eller piger i alderen 6-10 år. 

Værtsklub for FCM Fodboldskole 
- FCM Klubsamarbejdet vil spørge på dette i forbindelse med 

områdemøder i efteråret (melde tilbage til disse møder).

Værtsklub for FCM Teknikmærkedag og FCM Ulvecup
- Man kan søge om dette på områdemøderne.

Klubtilbud
- Der bliver en gang om året sendt et specielt klubtilbud ud på billetter til 

Superligakampene.

Klubforedrag 
- Man kan forespørge på et klubforedrag omkring FCM Klubsamarbejdet.



KOMMERCIELLE MULIGHEDER 
Der sendes en gang om året information/tilmeldingsblanket om de 
kommercielle muligheder ud til FCM Klubrepræsentanterne, hvor klubberne 
kan tage stilling til i hvor høj grad, man ønsker at samarbejde kommercielt.

Vælger den enkelte klub at støtte op omkring fællesskabet ved at udnytte 
de kommercielle muligheder, kan man som FCM samarbejdsklub optjene 
gratister på Store Trænerdag, gratis hold til FCM Ulvecup, gratist på 
RØDDERNES Trænerakademi, ansøge om besøg af Lupus eller man kan 

optjene endnu flere klubkortkoder til brug på MCH Arena. 

Klubkortkoder
- Man har som samarbejdsklub et antal klubkortkoder. Antallet af 

klubkortkoder afhænger af klubbens kommercielle niveau.
- Klubkortkoderne sendes pr. mail til 1 klubrepræsentant pr. klub.

Besøg af Lupus
- Man har mulighed for at skrive sig på en ansøgerliste til et besøg af Lupus. 

Forespørgslen sendes til Lasse Dahl-Hansen på LDH@fcm.dk

Julekalender og skrab 
- Bestilles en gang om året via de kommercielle muligheder.
- Betales halvvejs inde i salgsperioden.

Ad Hoc kommercielle tilbud
• Nogle gange kan der være klubber/hold, som har brug for at tjene ekstra 

penge til klub- eller holdkassen. I FCM Klubsamarbejdet kontaktes vi fra tid 
til anden fra forskellig side med forskellige tilbud om at sælge eller uddele 
forskellige ting. Som kommerciel samarbejdsklub har man mulighed for at 
kontakte FCM Klubsamarbejdet med henblik på, om der skulle ligge nogle 
konkrete tilbud på det konkrete tidspunkt, hvor klubben/holdet har brug 
for en ekstra indtjening. Forespørgsel sendes til Tommy Jensen på 
tje@fcm.dk


