Ikast den 21. marts 2016

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD
Følgende er referat af forårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 2016,
afholdt i perioden 8. – 16. april 2016 hos henholdsvis Thisted FC, Mejrup GU, Borris IF,
Snejbjerg SG&I 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. Status i FCM Klubsamarbejdet
Der blev vist en film om, hvad FCM Klubsamarbejdet har været i historisk og hvad det er i
dag.

3. Hjertet af Midtjylland – hvordan holder vi ved og hvordan
bygger vi på (sportsligt)?
Status på RØDDERNE
Status på licenstræningen
Licenstræningen kører på højeste klinge her i foråret. Drengene har været i gang 2 gange
om ugen i næsten 18 uger, og de gode synergier blomstrer. I alle områderne meldes der
om et forbedret niveau og bedre træning, men ikke mindst større glæde ved at dygtiggøre
sig. Licenstræningens ædleste opgave er at forhøje glæden og niveauet i Ulveland, og
det er vi allerede lykkedes stort med. I grupperne sker der ændringer i hierarkiet – spillere
bliver dygtigere og dygtigere, og vi oplever at nogle af dem som var rigtig gode for 5 mdr.
siden, stadig er det, men bliver indhentet eller ligefrem overhalet af nogle af dem, som
mærker en pludselig høj stimulering i det gode træningsmiljø trænerne og spillerne
sammen former.
Det resterende forløb i FCM-licenstræningen
Licenstræningen fortsætter indtil uge 25 i alle områder. Fra begyndelsen af marts
ændredes til, at der kun er en træning om ugen. Denne ændring sker på baggrund af
vores erfaring af, at klubberne så småt er begyndt at starte op med sin egen udendørs
træning, og på den måde imødekommer vi deres træninger, så spillerne ikke er for meget
væk. Når træningen slutter i uge 25 går de ikke på ferie – tværtimod. Der venter nemlig
en stor udfordring, da alle de 10 hold fordelt på 5 områder og 2 årgange, drager til BIFCUP i Brande, og skal forsøge at bide skeer med andre dygtige hold.

BIF-CUP er afslutningen på årets FCM-licenstræning. Det er afrundingen på et helt års
hårdt slid og arbejde, som vi har store forventninger til. Aldrig har så mange af vores egne
været samlet til et stævne, og det vil vi forsøge at få mest muligt ud af. Til stævnet skal vi
dyrke fællesskabet – sådan at forstå at vi gør tingene sammen. Vi skal være hinandens
største fans, men samtidig gøre alt for at vinde. Vi forventer altså en kæmpe synergi, når
alle spillerne mødes, og bor samme sted. Vi har på forhånd ingen forventninger til
resultater, da vi ikke kender niveauet til stævnet og da vi tilmelder holdene i en række
ældre end de reelt er, men som ethvert andet FCM-hold, så går FCM-licensholdene på
banen for at gøre sit allerbedste for at vinde.
FCM Fodboldskole
FCM Fodboldskolen er i 2016 for årgang 2005 og årgang 2006, mens udvalgte spillere fra
årgang 2004 vil blive inviteret til FCM U13 Fodboldskolestævnet…
Alle klubber har mulighed for at tilmelde op til fire spillere + evt. målmænd i henholdsvis
årgang 2005 og årgang 2006, hvoraf den ene dog som min. skal være født i sidste
halvdel af året…
Der afholdes fortsat en FCM Målmandsfodboldskole i hvert område…
Hvis enkelte klubber mener at have et niveau, hvor flere spillere end fire bør tilmeldes,
kan man aftale nærmere med den lokale områdetræner…
Det indledende møde på første udtagelsesaften bruges til at løsne op for drengenes
nervøsitet, og så bruger vi lidt flere minutter alene på forældrene…
Alle spillere, der har været til udtagelse, vil senere på aftenen på hjemmesiden kunne se,
hvem der er udtaget. Ligeledes vil der tilgå alle spillere brev efter udtagelsen. De spillere
der er udtaget, vil i dette brev modtage nærmere information om det videre forløb…
De udtagne spillere træner herefter 3 gange på den lokale FCM Fodboldskole (alle gange
inden FCM Fodboldskolestævnet), deltager i et FCM Fodboldskolestævne, hvor
bruttotruppen til FC Midtjyllands Talenthold bliver udtaget…
Der udtages 18 markspillere i hvert område og 10 målmænd i hvert område – de af disse
spillere som ikke bliver en del af bruttotrupperne til FCM U11- eller FCM U12
Talentholdene, vil blive en del af områdets FCM-licenstræning.
Der kom tilsagn fra klubber i alle områder om interesse for at være værtsklub for FCM
Fodboldskole i 2016.
Ulveunger i internationalt søgelys
Der opstår hele tiden nye muligheder for FCM-deltagelse i nationale og ikke mindst
internationale stævner og derfor kan det nogen gange være svært at lægge et præcist
program for vores U11- og U12 Talenthold, men vi forsøger ikke at gribe alt for
forstyrrende ind i klubbernes hverdag og at holde os til det først udmeldte. Vi håber dog
også på forståelse for, at hvis vi fortsat skal udvikle lokale drenge til akademi og øverste
hylde i Superliga/Europa, så er vi også nødt til at give de lokale drenge international
erfaring i en tidlig alder. Derfor håber FCM også på klubbernes opbakning til at lade sine
spillere deltage, hvis FCM skulle få tilbud om deltagelse i stævner, som ligger uden for det
først udmeldte i kalenderen, så vi fortsat kan udvikle lokale spillere til øverste nationale og
internationale hylde.

Kaffe
Og igen i år var forplejningen helt i top.

4. Oplæg på baggrund af succeshistorier fra efterårets
områdemøder
Område 1: Koldby-Hørdum IF om unglederuddannelse
Formålet er at unge mennesker introduceres i foreningslivet, så de får vakt deres
interesse.
Opgaver og forventninger skal afstemmes mellem skole og forening.
Børn fra de ældre klasser skal undervise/træne de yngre.
5 klasse blev valgt til ”Ungledere”.
En tilmeldingsseddel sendes rundt til alle forældrene – tilbuddet er altså frivilligt og 10
spillere tilmeldte sig.
Klubben havde en DBU-konsulent tilknyttet klubben, som hjalp med hele forløbet, hvor
han klædte de unge mennesker på.
Børnene voksede mere og mere med opgaven.
Børnene blev belønnet med en træningsdragt med ”Ungtræner” skrevet på. Denne blev
overrakt til et arrangement i klubben uden deres viden.
Dette har givet en positiv omtale af klubben, og der blev lavet en reportage på dette.
På baggrund af dette har man fået en gruppe unge mennesker, som har fået øjnene op
for foreningslivet.
Område 2: Måbjerg IF om fastholdelse af de ældste ungdomsspillere og at stille hold i
U17 og U19
Har haft ynglinge- eller U19-hold uafbrudt i 21 år og enkelte år også haft 2 hold.
Der er en ”elastik” i DBUs regler omkring brug af spillere, som man skal huske at tjekke,
da det kan være til hjælp nogle gange.
Til tider har der ikke været et U17 hold i klubben
Måbjerg IF har et princip hele vejen igennem, der hedder at klubben vil have U19
fodbolden, hvilket ledelsen har været med til at beslutte. Man sender derfor ikke bare
spillere op på et seniorhold, men lader dem blive på U19-holdet. De kan på skift blive
sendt op til seniorholdet og snuse lidt til det.
Det er vigtigt, at vælge den rigtige træner til disse årgange. Det skal være en der vil
spillerne – en som er god med de unge – en som vil/har det sjovt med dem – spørge lidt
ind til dem – have forståelse for særaftaler fx omkring træning.
Der skal skabes en kultur, hvor alle er velkomne.
En god ting, hvis træneren kan bruge de sociale medier.
Sørge for at træningerne for U19/senior er den samme dag, da det gør det nemmere at
lave fællesarrangementer og dermed bliver det også lettere efterfølgende at lade sig
integrere som seniorspiller i klubben. Fx se en CL-kamp efterfølgende. Måbjerg IF har
succes med en masse fællesarrangementer og et par fester om året.
Ekstra gulerod for at få spillere er i gang, er at holdet deltager i et kæmpe
stævne/turnering i Sverige.

Område 3: Skjern GF om at skaffe økonomi til klubbens drift
Skaffer penge igennem fonde, klubbens skolefodbold og mange forskellige andre
arrangementer
Klubben lykkedes ofte med at skaffe penge igennem fonde. For at man skal lykkedes
med dette, skal man være opmærksomme på flere ting.
- Man skal vise, at man som klub har styr på tingene (hjemmeside, budget, kommunal
opbakning).
- Man skal slå på det rigtige. Fx ved A.P.M. kunne man slå på ”danskhed” i det projekt
som man søger penge til, da man ved at A.P.M. går meget op i dette. Altså, undersøg,
hvad fondene støtter op omkring og slå på det.
- I tilfælde af at man får støtte til ens projekt, er opfølgning vigtigt. Dvs. takke og sende
billeder af hvad projektet er endt ud i.
Område 4: Sunds IF om Ungtræner Camp
Baggrunden for Ungtræner Camp er at inspirere de unge til at blive frivillige ledere, ikke
nødvendigvis trænere. Man kan starte en tradition i en tidlig alder.
U13 piger og drenge blev inviteret og 23 spillere deltog.
Der var inviteret ind til en weekend med fodboldfaglige indslag, men også sociale tiltag
med masser af hygge.
Weekenden var en ”tvungen weekend” – man forventede at spillerne deltog og man
havde aftalt med trænerne, at der ikke var lagt nogle kampe denne dag. Spillerne skulle
tilmelde sig. Idet den var lagt op til at være tvungen, var weekenden gratis for alle.
Programmet for dagen var:
- Oplæg/kursus ved en DBU konsulent ud fra C-licenskurset ”Børnefodboldens Basis”.
- Samarbejdsøvelser.
- Fremlæggelse (megen seriøsitet fra spillerne).
- Se CL-finale i fjernsynet og overnatning i klubhuset.
- 2. del af kurset næste dag, hvor spillerne selv prøvede at være trænere for yngre
spillere i form af stationstræning.
- Temaarbejde, hvor grupperne fik følgende opgaver, der kunne være relevante for
frivillige ledere i en klub:
1. Planlæg halvsæson for U9
2. Planlæg en fodboldweekend for U12 spillere
3. Planlæg en fodboldturnering for U10
4. Leg bestyrelse og find 10 ting, som Sunds IF skulle prioritere for at klubben skulle
blive bedre
På baggrund af ovenstående og ud af 23 deltagere kom 7 nye ungledere (5 drenge og 2
piger). De blev placeret i 3 afdelinger, hvor alle ønskede at være trænere.
For at beholde disse unge mennesker, er det vigtigt at give dem ansvar til træningerne.
Ligeledes deltager de 7 spillere i ”Fantastisk fodboldopstart”, som er opstarten for U5+U6
i Sunds IF, DBU’s skattejagt samt næste års Ungleder Camp.
For at ovenstående skal lykkedes, er det vigtigt at have en voksen tovholder.

Område 5: Billund IF om udvikling af pigefodbold og fastholdelse af pigespillere
Klubben har 500-600 aktive spillere, hvoraf ca. 200 af dem er pigespillere og bl.a. har
man et samarbejde med Grindsted GIF.
Der er 4 hjul som alle skal fungere (forældre, spillere, klub og trænere).
Der er meget forskel på drenge og piger. Der er langt mere hierarki blandt pigerne – mere
snak. De startede i 2001 med 4 forældre som trænere, hvilket blev til projekt ”De seje
piger”.
Der er nok trænere. Man arbejder ud fra ”stationstræning”, hvor man har et lamineret
program at gå ud fra. Det gælder om konstant at udfordre spillerne.
Det er vigtigt at informere forældrene om rammerne!
Ud af 26 spillere er 7-8 af pigerne også ungtrænere i klubben.
Man skal opdrage forældrene med forældremøder og involvering.
- Opbakning (boller, kage, fodboldgolf mm.).
- Hotelarrangement for forældre, hvor spillerne er værter.
- Kørsel deles ud – forældrene skal byttes indbyrdes.
Klubben skal give plads til at være anderledes.
Økonomi: man skal yde før man kan nyde (ud at lave et stykke arbejde), og på den måde
er der altid økonomi til at lave fælles fodbold- og sociale arrangementer.
Lav en masse træningslejre – det er vigtigt for pigerne. Her sover de sammen, lav
træningskampe, lav ”ingenting” sammen  det knytter pigerne sammen
Pigerne vil kun træne 2 gange pr. uge. Mere træning ville kunne gøre, at pigerne kunne
blive i Divisionen, men trænerne er til for pigernes skyld, så pigernes ønske accepteres.
En pige har sagt nej tak til DBU-udtagelse, da hun ikke vil gå glip af det sociale. En anden
spiller har været i Esbjerg at træne, men vil blive. Der er kontakt fra andre klubber, men
pigerne vil ikke væk – de vil ikke gå glip af fællesskabet.
Flere piger tager på efterskole, men klubben er sikre på, at de vender tilbage.
Klubben er ikke ude at fiske spillere, men de kommer fra flere byer
Klubben tror på, at de kan have et hold i 1. Division (damer) om nogle år.
Spillerne vil gerne have kampreferater og læse disse

5. Hjertet af Midtjylland – hvordan holder vi ved og hvordan
bygger vi på? (Sportslig)
FCM Ulvecup
En stævnedag for U8-U9-U10 drenge i A-B-C-rækker i hvert område
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).

FCM Teknikmærkedage
Vi har lanceret det nye koncept Rødderne - og en stor del af det koncept handler om at
komme mere ud i klubberne. En anden del af det koncept er også at afholde en FCM
Teknikmærkedag pr. kommune hvert halve år.
Følgende værtsklubber blev valgt til at afholde FCM Teknikmærkedage i foråret 2016
- Thisted kommune: IF Nordthy
- Morsø kommune: VIF Mors
- Skive kommune: Balling UIF
- Struer kommune: Tilmeldes i Lemvig kommune
- Lemvig kommune: Gudum Nissum IF
- Holstebro kommune: FS Holstebro
- Ringkøbing-Skjern kommune: Skjern GF
- Herning kommune: KLG
- Ikast-Brande kommune: Nr. Snede GF
- Billund/Vejle kommune: Frem Thyregod
Store Trænerdag
Tidspunkt: søndag den 3. april kl. 13.00 i Ikast
Kursussted: Foredragssalen på Idrætsefterskolen ISI, Hagelskærvej 40, 7430 Ikast
(mødested) samt Wunderelf Arena (Ikast Stadion).
Instruktører: Jeppe Qvist, Peter Johanneson og Jonas Bliksted. Alle trænere i FC
Midtjylland
Temaer: 1) Fysisk træning med bold v./ Jeppe Qvist 2) Metodisk udvikling af spark i
GoalBox v./ Peter Johanneson 3) Teknikmærketræning v./ Jonas Bliksted
Målgruppe: Dette kursus er for ALLE trænere fra U7 og opefter i FCMs
samarbejdsklubber
Pris: 275 kr. pr. træner
Sidste tilmeldingsfrist er søndag d. 20. marts.
FCM Minifodboldskole
FCM Minifodboldskole for piger og drenge
For spillere i årgangen U9-U13 (årg. 2003 - 2007), der brænder for at spille fodbold og har
mod på lidt mere træning.
For spillere på alle niveauer.
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. I
foråret 2016 afholdes én FCM Minifodboldskole i hvert af FCM Klubsamarbejdets
områder og man er velkommen til at tilmelde sig, hvor det passer bedst eller flere steder
for den sags skyld.
Træningen
Selve træningen er et nøje tilrettelagt FCM træningsforløb, hvor trænerne er FCMlicenstræneren suppleret af andre dygtige og engagerede trænere fra FCM-licensklubben
samt øvrige, som har søgt om at få lov at være en del af dette træningstilbud. HER HAR
VI BRUG FOR HJÆLP FRA DE ØVRIGE KLUBBERS TRÆNERE!, SÅ FCMLICENSKLUBBERNE IKKE STÅR ALENE MED OPGAVEN!!

Deltagerne vil blive inddelt i grupper á max. 12 spillere og der vil til hver gruppe være 1-2
trænere. Øvelserne tager udgangspunkt i det teknisk udviklende, i det sociale, i legen, i
glæden, i FCM Teknikmærke, i fodboldspillet, etc. og så vil der være nogle helt særlige
FCM-træningstiltag, som man kun kommer til at opleve som deltager på FCM
Minifodboldskole.
Tilmelding
Man tilmelder sig FCM Minifodboldskole via FCM Klubsamarbejdets hjemmeside.
FCM Pigefodboldskole
I april afholder vi i område 2, 3 og 5 FCM Pigefodboldskole for U13, U14 og U15 piger.
Pigefodboldspillere fra område 1 vil blive inviteret med i område 2, ¨mens pigerne fra
område 4 bliver inviteret med i område 3.
Den ene gang er det U13 pigerne, som dukker op til en udtagelsesdag, som i grove træk
består af et infomøde, noget træning og nogle kampe. Den her dag vil FCM være
repræsenteret med FCM-licenstræneren samt en af de to dygtigste medarbejdere i FC
Midtjylland.
Når pigerne er taget hjem denne aften vil FCM lederne og de ledere fra FCMlicensklubben, som efterfølgende bliver ansvarlige for FCM Pigelicenshold, sætte sig
sammen og udtage ca. 30 spillere, som træner videre i FCM-licensklubben 3 gange,
hvorefter pigelicensholdstræneren udtager det endelige Pigelicenshold i området.
For U13 pigerne forventer vi, at det kommer til at være 22 markspillere og 2 målmand –
dette afhænger dog af, hvor mange piger, der bliver tilmeldt. Et alternativt kan være, at
det bliver 11 markspillere og 1 målmand. Det endelige hold træner så videre med en
ugentlig træning indtil sommerferien og slutter så af med at deltage i et stævne i Brande.
Den anden gang er det U14 og U15 pigerne, som deltager i en lignende udtalelsesaften
med henblik på udtagelse til et samlet 11-mands U15 Pigelicenshold i området. Der vil
også her blive udtaget ca. 30 spillere i første omgang, og senere vil FCM
Pigelicenstræneren reducere til 16 markspillere og 2 målmænd. Forløbet herefter vil være
som ved U13 pigerne.
Alle klubber har mulighed for at tilmelde op til 8 markspillere + evt. målmænd i hver af
årgangene 2001, 2002 og 2003. Hvis enkelte klubber mener at have et niveau, hvor flere
end otte spillere bør tilmeldes, skal man aftale nærmere med den lokale FCMlicenstræner. Hvis en dygtig spiller er skadet eller på anden måde er forhindret i at
deltage i FCM Pigefodboldskolen, er man velkommen til at kontakte den lokale FCMlicenstræner for at aftale nærmere. De tilmeldte spillere vil herefter være tilmeldt til
følgende FCM Pigefodboldskole:
For at tilmelde pigespillere til dette forløb skal træneren for pigerne eller FCM
Klubrepræsentanten indsende oplysninger til FCM-licenstræneren i området.
Alle spillere, der bliver udtaget til en lokal FCM Pigefodboldskole, vil søndag den 8. maj
blive inviteret gratis på MCH Arena til Superligakampen mod AGF. Her vil spillerne i
pausen af kampen blive præsenteret på banen. Da vi endnu ikke kender
kampprogrammet for efteråret, kan den endelige dato naturligvis endnu ikke meldes ud.
Deltagerne på de endelige FCM Pigelicenshold betaler et kontingent på kr. 1.250,-. 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).

6. Hjertet af Midtjylland – hvordan holder vi ved og hvordan
bygger vi på? (Oplevelsesmæssigt og kommercielt)
Sommerkampe
Det er et højt prioriteret område i FCM, men en kombination af ferieloven og at Danmark
klarer dig forfærdeligt på den europæiske rangliste, vanskeliggør det at lægge en plan for
disse arrangementer.
Vi har en del ansøgere i år, men har desværre ikke kunnet give svar til nogen af dem
endnu. FCM gør alt, hvad vi kan for at finde frem til den bedst mulige løsning, men pga.
førnævnte så er det ikke sikkert, at vi når ud til alle ansøgere med vores sommerkamparrangementer.
FCM on tour
Superligatræning hos en samarbejdsklub.
Aktiviteter for alle (hoppeborg, Panna bane mm.).
Vi vil gerne ud at møde nye potentielle sponsorer, hvor vi samtidig kan garantere
samarbejdsklubben et kickback, hvis nye sponsorer kommer til på baggrund af et sådant
arrangement. Vi indgår IKKE et samarbejde med en sponsor, hvis de ikke bliver ved at
være sponsor i den lokale klub.
Eventuelle fremtidige kommercielle tiltag
Vi har desværre måttet erkende, at tilslutningen til de kommercielle muligheder er gået
tilbage med næsten 25 % fra 2015 til 2016. Det er vi naturligvis kede af, da det bl.a. er
opbakningen til disse ting, som muliggør, at vi rent økonomisk har råd til at ansætte 5
trænere til at være FCM-licenstrænere, at vi har ansat kursusinstruktører – ja kort og godt
er det med til at sikre hele det økonomiske fundament under FCM Klubsamarbejdet.
Nu er det ikke sådan, at vi står og frygter, at vi skal lukke Klubsamarbejdet ned eller noget
pga. tilbagegangen, men omvendt så er vi også sammen med bestyrelsen for
Klubsamarbejdet og Fodboldudvalget gået i tænkeboks omkring nogle eventuelle
fremtidige kommercielle events og tiltag, som kan supplere det vi allerede har af tiltag.
Hvad det ender ud med må tiden vise, men når vi kommer ud med det, så bliver der evt.
indkaldt til et ekstra møde – og her håber vi både på stor opbakning til mødet og eventen


7. Valg af værtsklub til næste områdemøde
Følgende klubber blev valgt:
Område 1: Koldby-Hørdum IF
Område 2: Hjerm FIF
Område 3: Faster B.
Område 4: Hammerum IF
Område 5: Nr. Snede GF
Udarbejdet af:
Anja Lauritsen

