
 
 

   

Ikast den 16. november 2016 
 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
Følgende er referat af efterårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 2016, 
afholdt i perioden 7. – 15. november 2016 hos henholdsvis Koldby-Hørdum IF, Hjerm FIF, 
Faster B., Hammerum IF og Nr. Snede GF.  
 
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. Kommercielle muligheder i 2017 
 Som omtalt i bestyrelsesberetningen på repræsentantskabsmødet, så har den 
markedsundersøgelse, hvor formålet helt grundlæggende var at få en bedre indsigt i 
klubberne i FCM Klubsamarbejdet og bedre forståelse for Jeres udfordringer, som FC 
Midtjyllands bestyrelse i foråret iværksatte i samarbejde med et marketingsbureau, ført til, 
at der pt. arbejdes med nogle kommercielle ting, som vil kunne ændre vort samarbejde på 
så mange punkter i en retning, hvor alle parter vil blive lykkelige. Det være sig 
samarbejdsklubber, klubledere, klubtrænere, spillere, forældre, kommercielle 
samarbejdspartnere, FC Midtjylland og ikke mindst FCM Klubsamarbejdet. Vi er stadig et 
stykke fra at være i mål med disse tanker og konklusioner, men det ser altså meget 
spændende ud. 

 Vi er fortsat afhængige af Jeres opbakning til de kommercielle muligheder. FCM 
Klubsamarbejdet kræver ikke et bestemt niveau af den enkelte klub, men håber at flere vil 
tage del i disse.   

 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 eller ved VIP-fest, endnu flere klubkortkoder til brug på MCH Arena, et gratis 
trænerkursus afholdt i klubben samt ansøge om besøg af Lupus. 

 De kommercielle muligheder for 2017 er sendt ud til alle klubrepræsentanter   
 Husk at indsende Jeres bestillinger af skrab og julekalender senest den 1. december!!! 

 

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

 Der blev på mødet vist en film, hvor pigerne efterfølgende selv fortæller om forløbet 
 
 



 
 

   

Forløbet 2016/2017 
 Det har været et trænerønske at øge antallet af træninger fra 8 til 12, så de kan nå at lære 
pigerne lidt bedre at kende og lære dem lidt mere. Dette har vi lyttet til, men i samråd med 
Fodboldudvalget har vi fastholdt, at forløbet skal køre i samme periode, som i sæson 
2015/2016, idet vi frygter, at en tidligere start på forløbet vil resultere i for få tilmeldte 
piger, da disse endnu ikke er startet op i samarbejdsklubberne. Derfor er der også enkelte 
uger. Hvor der er to træninger på FCM Pigefodboldskolen. 

 Udtagelserne kommer til at foregå i uge 16 (ugen efter påske) og her kommer 
Anja/Tommy/FCM-licenstræner til at deltage sammen med FCM Pigelicenstrænerne til at 
deltage. 

 Vi fastholder deltagelse i BIF-CUP, så vi også får det sociale aspekt med, som vi 
oplevede i sommers. 

 Kontingentet for at deltage på FCM Pigelicenshold fastholdes på kr. 1.250,- pr. spiller (i 
modsætning til hos drengene, hvor kontingentet er sat op). Derudover betales der for 
deltagelse i BIF-CUP. 

 Værtsklubberne i 2017 bliver i område 2 Mejrup GU, og i område 5 Brande IF. Der 
arbejdes pt. på flere muligheder i område 3 og 4.  

 Der SKAL deltage flere piger pr. årgang i denne sæson. Vi skal min. op på 40 pr. 
udtagelsesaften, så der bliver tale om en reel udtagelse, som er med til at opkvalificere 
oplevelsen for alle. FCM Klubrepræsentanterne og pigetrænerne i den enkelte klub må 
hjælpe med, at vi kan leve op til den minimums målsætning.  

 Der skal en kvinde ind i alle trænerteams og så vil vi gerne have nogle kvalificerede og 
engagerede træner fra andre end FCM-licensklubberne med i teamsene (giver også 
uddannelse og netværk til disse trænere at være med). 

 

4. DBU og tidligere talentindsats 
 Danmarks placering på verdensranglisten lige pt. kan vi vist alle godt blive enige om ikke 
er imponerende. Rent faktisk har den aldrig været ringere end den er lige nu. 

 Det kan skyldes mange ting, men én af årsagerne er i hvert fald, at der rundt omkring i 
verden hele tiden arbejdes mere og mere målrettet med talenterne og da Danmark ikke er 
verdens største land, så er der brug for, at vi får optimeret på vores talentarbejde i 
Danmark. 

 Her har DBU bl.a. kigget meget mod Island, Belgien og Tyskland, hvor man for en del år 
siden tog nogle valg omkring talentindsatsen og lige pt. pågår der et udvalgsarbejde 
under DBU, hvor FCMs akademichef Flemming Broe bl.a. deltager, fordi vi er en af de 
mest succesrige talentudviklingsklubber i Danmark 

 DBU har her bl.a. rettet fokus ind på, at A-licensklubberne i fremtiden skal målrette 
talentindsatsen i en tidligere alder end hidtil. Der er endnu ikke kommet nogle 
konklusioner på det udvalgsarbejde, som er sat i gang, men forlydenderne fra 
arbejdsgruppen går på, at A-licensklubberne i fremtiden vil blive pålagt at have fokus på 
de dygtigste spillere i sine samarbejdsklubber ned i U10-alderen og hvor A-
licensklubberne muligvis allerede forventes at hente de dygtigste spillere ind som U12-
spillere. 

 Omkring dette udvalgsarbejde ved vi også, at man har kigget endog rigtig meget på den 
måde, hvorpå FCM Klubsamarbejdet håndterer FCM-licenstræningen, både når det 
kommer til det rent sportslige og når det kommer til det menneskelige aspekt med 
inddragelse af klubber, klubtrænere og forældre.  



 
 

   

 Fremtiden kan altså meget hurtigt komme til at byde på fx FCM-licenstræning og måske 
FCM Talenthold for samarbejdsklubbernes U10-spillere og det kan også være, at vi 
tvinges til allerede at hente spillere ind på et U12-hold i FCM-regi, hvilket altså er et år 
tidligere end i dag. 

 Konklusionen tyder nemlig på, at skal Danmark kunne klare sig internationalt, så skal de 
dygtigste spillere træne mere og tidligere i de bedste talentudviklingsmiljøer. Kun på den 
måde vil Danmark i fremtiden have en reel chance for at kvalificere sig til EM eller VM-
slutrunder og det er herfra, at DBU henter den største del af sin økonomi og kommer vi 
fortsat ikke med til disse slutrunder, så bliver den økonomi som DBU sender ud til 
Fodbolddanmark (inkl. til breddeklubberne) kun dårligere. 

 Den negative spiral skal vi have brudt i fællesskab. 
 

5. FCM trænerkurser  
FCM Trænerakademi 

 Kurset henvender sig til mere øvede trænerne i FCM Klubsamarbejdet, som gerne vil 
udvikle sig og som primært arbejder med U8 – U14 drengespillere.  

 Pris: 6.495 kr. pr. træner. 
 Sidste tilmeldingsfrist er d. 1. december 2016. 

 
Røddernes Trænerakademi  

 Kurset udbydes i henholdsvis område 1+2 samlet, et i område 3+4 samlet, og et i område 
5 og henvender sig til unge trænere, forældretrænere mm. i FCM Klubsamarbejdets 
områder, som primært arbejder med U7-U12 spillere. 

 Prisen er 2.500 kr. pr. træner. 
 Sidste tilmeldingsfrist er 1. december 2016 

 

6. Den gode FCM Klubrepræsentant  
 Vi har brug for, at FCM Klubrepræsentanterne og vi har brug for, at de er aktive. Er de 
aktive, så bliver disses klubber og medlemmer det også. Langt henad vejen står og falder 
succesen i FCM Klubsamarbejdet med klubrepræsentanternes indsats og engagement. 

 
Hvad er den gode FCM Klubrepræsentant?  

 Brænder for sagen og meget gerne også for FC Midtjylland. 
 Opdaterer fcmklubsamarbejdet.dk med klubbens reelle trænere og ledere, så det ikke er 
de samme mennesker, som var en del af vores klub for år tilbage, der er registreret. 

 Rent faktisk sørger for at videreformidle tilbuddene fra FCM Klubsamarbejdet til de rette 
medlemmer (FCM Teknikmærkedage, FCM Miniakademi, FCM Pigefodboldskole, FCM 
Ulvecup, etc.). 

 Som følger op med direkte kontakt til klubbens trænere på, at medlemmerne bliver meldt 
til m.m. 

 Selv melder sig rettidigt til områdemøder og repræsentantskabsmøder. 
 Som sørger for at inddrage andre fra klubben med en naturlig FCM-begejstring i sit 
arbejde (fx forældre til børn, som er til licenstræning eller andet). 

 

Kaffe  
 Og igen i år var forplejningen helt i top.  



 
 

   

7. FCM Licenstræneren om arbejdet med RØDDERNE   
FCM Licenstræning  

 FCM-licenstræneren fortalte, om strukturen for denne. 
 
FCM Licensholdsturnering 

 Igen i år afholder vi to FCM-licensholdsturneringer – i år henholdsvis hos Ringkøbing IF 
og hos Thisted FC.  

 Rent praktisk spiller vi på en kvart bane med 5 markspillere på banen og så deles hvert 
område i to, så der ikke er for mange udskiftere, der ikke spiller. Dagen handler i høj grad 
om at få en god oplevelse med de holdkammerater man træner med til daglig, og 
selvfølgelig om at gøre sit bedste for at vinde over de andre områder – dog er dagen 
uden nogen form for gevinster, fodbold i sin reneste form. 
 

Åbne vinduer 
 Vi har i år valgt at skære lidt ned i antallet af spillere i Talentholdstrupperne, hvorimod vi 
pt. er lidt flere i Licenstrupperne.  

 Efter FCM-licensholdsstævnerne vil vi dog kigge på, hvilke spillere som både har gjort det 
godt i træningen og til disse stævner og så kan/vil enkelte spillere blive inviteret med i 
Talentholdstræningen i en periode. Dette er for bedst muligt at kunne vælge rigtigt – og 
for at give de spillere som udvikler sig rigtig godt i licenstræningen bedst mulighed for at 
prøve sig af med Talentholdet.  

 Efter begge disse stævner vil FCM-trænerne måske tilbyde nogen at komme til at træne 
med hos Talentholdet i en periode, som indeholder både træning og kampe.  

 
Trænerassistenter 

 Man er som klub mere end velkommen til at sende nogle af sine trænere af sted til FCM 
Licenstræningen, som kan være med til at assistere FCM Licenstræneren. Dette er med 
til at opkvalificere træningen, men også den enkelte træner og netværket i området. 

 
FCM Minifodboldskole  

 Afholdes i en weekend (fredag kl. 16-18.00, lørdag kl. 9-15.30 og søndag kl. 9-14.30.. 
 Områdets FCM-licenstræner deltager hele weekenden. 
 Kursisterne på Røddernes Trænerakademi deltager min. 1 af dagene som trænere. 
 FCM-licensklubben stiller med trænere. 
 Vi håber fortsat, at områdets øvrige klubber vil bakke op ved at stille nogle af deres 
trænere til rådighed. 
 



 
 

   

FCM Teknikmærkedage  
 Der afholdes en FCM Teknikmærkedag pr. kommune hvert halve år.  
 Følgende værtsklubber blev valgt til at afholde FCM Teknikmærkedage i foråret 2017: 
- Thisted kommune: 
- Morsø kommune: 
- Skive kommune:  
- Struer kommune: Struer B. og Hjerm FIF  
- Lemvig kommune: Tilmeldes i Struer kommune  
- Holstebro kommune: Mejrup GU 
- Ringkøbing-Skjern kommune: Videbæk IF 
- Herning kommune: Hammerum IF 
- Ikast-Brande kommune: Nr. Snede GF 
- Billund/Vejle kommune: Frem Thyregod  

 
FCM Ulvecup  

 En stævnedag for U8-U9-U10 drenge og piger i A-B-C-rækker. 
 Stævnedagene arrangeres af den lokale FCM-licensklub og FCM-licenstræneren. 
 Sørg for at holde disse dage kampfrie for disse årgange – snak med trænerne og 
kampfordeleren. 

 Der spilles på 5-mandsbaner og med en specialregel om, at alle markspillere skal være 
på modstanderens banehalvdel førend scoring tæller og samtidig afholdes en 
straffesparksturnering efter cupsystem. 

 Holdgebyr er kr. 350,- og for det får man kampe, et diplom, en billet til kamp på MCH 
Arena (hvor man får lov at komme ind på banen i pausen). 
 

8. Valg til områdeudvalg   
Områdeudvalgene består det kommende år af følgende personer: 
Område 1:  Bo Nielsen (Koldby-Hørdum IF), Henrik Nørgaard (Balling VUIF),  

Henning Alstrup (Sundby Thy IK), Kresten Poulsen (Bedsted IF), Thomas Juul 
Mikkelsen (Morsø FC) 

Område 2:  Flemming Ringgaard (Feldborg/Haderup IF), Johnny Nielsen (Thyborøn IF), 
Jesper Pedersen (Herrup-Bjergby FF), Claus M. Klausen (Mejrup GU), Henrik 
Madsen (Ramme-Lomborg IF)  

Område 3:  Henrik Jensen (Skjern GF), Finn Akselsen (Tarm IF), Martin Andersen (Faster 
BG), Svend Erik Alstrup (Borris IF) 

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

Område 5:  Gert Hansen (Ikast KFUM), Hans Peter Hergott Hansen (Billund IF), Carsten 

Mehl (Ikast FS), Michel Blaschke (Brædstrup IF).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

9. Valg af værtsklub til næste områdemøde 
Følgende klubber blev valgt:  
Område 1: Oddense Otting GF 
Område 2: Idom-Råsted IF 
Område 3: Vinding UIF 
Område 4: Herning Fremad 
Område 5: Brædstrup IF 

 

10. Eventuelt  
 Den 26. april 2018 har foreningen FCM Klubsamarbejdet 20 års jubilæum. 
Fodboldudvalget synes, at det skal markeres. Hvis man har nogle konkrete idéer, så er 
man meget velkommen til at sende disse til Anja, Tommy eller Områdeudvalget.  

 
 

Udarbejdet af:  
Anja Lauritsen 
 
 


