
  
 

   

Ikast den 22. november 2019 
 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet 
Følgende er referat af efterårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet 2019, afholdt i 
perioden 11. november til 20. november 2019 hos henholdsvis Brædstrup IF, Studsgård GIF, 
Tangsø FS, Feldborg/Haderup IF, Faster BG og Snedsted GIF.  
 
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. Gennemgang af ny hjemmeside 
 Den nye hjemmeside, www.fcmklubsamarbejdet.dk, blev vist og gennemgået, herunder 
de løsninger, der skal gøre det lettere for FCM Klubrepræsentanter og FCM 
Klubsamarbejdet. 

 

3. Udvikling af fodboldspillere 

 Der blev fortalt om og vist video af FCM Børnetrænings første leveår, mens der også blev 
fortalt om FCM Miniakademi. 

 

4. Udvikling af trænere 
 Der blev fortalt om følgende tilbud i 2020; FCM Trænerakademi, RØDDERNES 
Trænerakademi, C-licenskurser og Store Trænerdag. 

 Husk at der er sidste tilmeldingsfrist til FCM Trænerakademi og RØDDERNES 
Trænerakademi den 1. december 2019. 

 

5. Konkurrencetid – områdequiz 
Områdemestre efterår 2019 og dermed områdets klogeste fodboldhoved ☺ 

 Område 1: Morten Olesen (Bedsted IF) 
 Område 2: Nicolai Nees (Lemvig GF) 
 Område 3: Henning Hansen (SHN/Ulfborg) 
 Område 4: Carsten Lund Madsen (Snejbjerg SG&I) 
 Område 5: Michael Koch (Brande IF) 
 Område 6: Carsten Fink Pedersen (Spøttrup Motion og Sport) 

 
6. Pause 

 Og igen i år var forplejningen helt i top. 

http://www.fcmklubsamarbejdet.dk/
http://www.fcmklubsamarbejdet.dk/


  
 

   

 

7. Talentudvikling 
 Der blev fortalt om FC Midtjyllands DBU TopCenter HERNING-THISTED-SKIVE, FCM-
licenstræning, FCM Fodboldskole 2019 og 2020 og valg af værtsklubber hertil, samt om 
FCM Pigefodboldskole og FCM Pigelicenshold. 

 Der blev efterspurgt, om FC Midtjylland snart kommer med et tilbud for piger i U14 og 
opefter. 

 
Følgende klubber har tilkendegivet at være interesseret i at være værtsklub for FCM 
Fodboldskole i 2020, og kan blive kontaktet af FCM Klubsamarbejdet (øvrige klubber 
kan evt. også komme i spil). Alle nedenstående klubber vil modtage yderligere 
information indenfor en måned eller to: 

 Område 1: Hurup IF, IF Nordthy, FS Midtthy (2009), Sydmors IF 
 Område 2: Lemvig GF, Holstebro Boldklub, Tangsø FS 
 Område 3: Spjald IF (2009), Tarm IF, Lem B. 
 Område 4: Hammerum IF, Tjørring IF, Herning KFUM 
 Område 5: Brædstrup IF, Billund IF 
 Område 6: Feldborg/Haderup IF (2011), Roslev IK (2009), Ryde/Handbjerg UF (2011) 

 
Datoer for FCM Fodboldskole i 2020: 
Årgang 2010 har træningsaftener tirsdag den 12. maj og torsdag den 14. maj, samt FCM 
Fodboldskolestævne lørdag den 13. juni. 
 
Årgang 2009 har træningsaftener mandag den 18. maj og onsdag den 20. maj, samt FCM 
Fodboldskolestævne søndag den 14. juni. 
 
Årgang 2011 har træningsaftener mandag den 31. august og onsdag den 2. september, 
samt FCM Fodboldskolestævne søndag den 20. september. 

 
8. Kommercielle muligheder 2020 

 Igen i 2020 er de kommercielle muligheder skrab og julekalender. 
 Der blev fortalt om vigtigheden i at bakke op omkring de kommercielle muligheder. 
 Husk at der er sidste tilbagemeldingsfrist for alle samarbejdsklubber den 1. december 
2019. 

 Målaktier fortsætter, og vi skal gøre alt for at få det til at blive endnu bedre. Der kom 
konkrete ideer på banen om, hvad man kan gøre: 

o En flyer er kun for at gøre opmærksom på konceptet – personlig henvendelse 
virker. 

o Dækkeserviet til sponsorarrangementer i egen klub. 
o Fortælle på egne medier, hvad klubben selv konkret får ud af at støtte via 

Målaktier. 
o Gøre opmærksom på konceptet gentagne gange – f.eks. via mail, facebook, 

hjemmeside, møder, vundne præmier etc. 



  
 

   

o I forbindelse med egne indestævner lave en infobod med Målaktier og snakke 
med de voksne gæster til stævnet. 

o Når man giver en gratis kodebillet væk, så sig til vedkommende, at det eneste 
det skal koste ham/hende, er at de skal støtte klubben med en målaktie. 

o Gi’ 1 time til Klubben/FCM SAMFUND Julegave! 
Stil dig, med en computer, ned i den lokale brugs/bager/fitnesscenter etc., og få 
nogle til at oprette en målaktie. Hvis du bare kan skaffe 1, 5 eller 10 personer 
på en time, så kommer vi rigtig langt. 

 

9. Valg til områdeudvalg 
 Der blev foretaget valg til områdeudvalg for 2020 

 
 Område 1: Bo Nielsen (Formand, Koldby-Hørdum IF), Henning Alstrup (Sundby Thy IK), 
Gert Søndergaard Petersen (Frøstrup Hannæs IF), Bjarne Hansen (Sydmors IF) 

 
 Område 2: Henrik Madsen (Formand, Ramme-Lomborg IF), Jack Sundstrøm (Tangsø 
FS), Vibeke Ørskov Christensen (Mejrup GU) 

 
 Område 3: Henrik Jensen (Formand, Skjern GF), Finn Akselsen (Tarm IF), Svend-Erik 
Alstrup Jensen (Borris IF), Karl Kappel (Vinding UIF) 

 
 Område 4: Preben Madsen (Formand, Gullestrup IF), Allan Overgaard Nielsen 
(Hammerum IF), Jesper Egebæk (KLG) 
 

 Område 5: Gert Hansen (Formand, Ikast FC), Carsten Mehl (Ikast FC), Michel Blaschke 
(Brædstrup IF), Frank Buchmann (Gauerslund IF) 

 
 Område 6: Flemming Ringgaard (Formand, Feldborg-Haderup IF), Jesper Pedersen 
(Herrup/Bjergby FF), Kristian Saugbjerg Andersen (Borbjerg-Skave Fodbold) 

 

10. Evt. Gruppearbejde 
Der var ikke tid til denne del på nogen af områdemøderne. 
 

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

 Område 1: IF Nordthy 
 Område 2: Mejrup GU 
 Område 3: Holmsland GU 
 Område 4: Tjørring IF 
 Område 5: Bording IF 
 Område 6: Roslev IK 

 
 



  
 

   

12. Eventuelt 
Der blev fortalt om følgende: 

 FCM Klubsamarbejdet flytter kontor ind på MCH Arena. Det skal laves som et klubhus, og 
derfor vil vi gerne modtage en vimpel fra alle klubber. Jo før jo bedre. 

 Der blev fortalt om en spørgeskemaundersøgelse, som vi håber, at så mange som muligt 
vil bruge 10-15 minutter på. Den bliver sendt ud i december måned, og omhandler at vi 
gerne vil lære FCM Klubrepræsentanterne at kende; hvem er de og hvorfor er de her. 
Svarene skal bruges på visionsweekend med Fodboldudvalget, og man kan vælge at 
svare anonymt. 

 Hvis der er nogen, der har sportstøj/tøj/sko i overskud, både i klubben eller hjemmet, så 
sender FCM en sending til Nigeria i januar måned. Vi skal derfor have det indleveret 
inden jul, hvis det skal sendes med. 

 Der blev fortalt og snakket om nogle områdespecifikke ting. 
 
Udarbejdet af:  
Tommy Jensen, Lasse Dahl-Hansen og formændene for områdeudvalgene 
 


