
 
 

   

 
Ikast den 21. november 2013 

 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
Følgende er referat af efterårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 2013, 
afholdt i perioden 11. – 20. november 2013 hos henholdsvis Gudum Nissum IF, Hurup IF, 
Sdr. Omme IF, Tjørring IF og Vinding UIF.  
 
Først og fremmest skal der fra FCM Klubsamarbejdets og FC Midtjyllands side lyde en stor 
TAK for det imponerende 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. Sportslige aktiviteter 2013  
FCM Fodboldskole  

 FCM Fodboldskole blev igen i 2013 en succes, hvor der samtidig blev skrevet historie, da 
hele 560 drenge deltog – og igen tog de hver og en hjem med en god oplevelse i 
bagagen, da det netop er oplevelsen, der bliver vægtet, frem for udtagelsen. 

 Tak til værtsklubberne for FCM Fodboldskolerne Bedsted IF, Feldborg-Haderup IF, Hover 
UIF og Ølstrup GU, Studsgårds GIF og Ikast FS. I har også en stor andel, at FCM 
Fodboldskole blev en stor succes i 2013. 

 En af de helt unikke ting, som vi ligeledes vægter højt i FC Midtjylland er sammenholdet 
blandt de drenge, der går videre fra FCM Fodboldskole og videre på FCM talentholdene. 
Brøndby Elite Cup er et glimrende eksempel, hvor drengene lever sammen på tværs af 
holdene og bakker hinanden op til hver eneste kamp!  
 

Værtsklub for FCM Fodboldskoler 2014 
 Til vor store glæde tilkendegav et hidtil uset antal klubber interesse for et værtsskab for 
FCM Fodboldskole. FCM Klubsamarbejdet går i den kommende periode i gang med at 
kigge nærmere på tilkendegivelserne. Husk dog, at vi kun kan komme ud til én klub i hvert 
område, så bliver din klub ikke valgt, så er der ikke tale om et fravalg, men snarere et 
tilvalg af en anden klub. 

 Følgende klubber tilkendegav interesse for værtsskab: 
Område 1: Fursund IF, IF Nordthy, IF Nordmors, Snedsted GIF og Sundby Thy IK 
Område 2: Thyholm IF, Borbjerg GU, Harboøre IF, Vridsted IF, Lemvig GF og Mejdal GIK 
Område 3: Skjern GF, Tarm IF og Spjald IF 
Område 4: Kølkær/Fasterholt SGI og Tjørring IF 
Område 5: Brande IF, Ikast FS, Filskov IF, Brædstrup IF og Grindsted GIF 

 
 



 
 

   

FCM Miniakademi  
 FCM Miniakademi blev sat på benene, for at give drengene i årgangene U10-U12 
muligheden for at træne endnu mere end de allerede gør rundt om i klubberne.  

 Status er pt., at vi har haft ca. 700 drenge og 70 drenge igennem FCM Miniakademi, 
hvilket er rigtig flot og noget, som vi kan være stolte over! 

 Udfordringer ved FCM Miniakademi:  
- At få bredt kenskabet ud. Her skal vi stå sammen og hjælpe hinanden. Klubberne skal 

arbejde på, at alle klubbens medlemmer ved hvad FCM Miniakademi er, hvor man 
tilmelder sig og hvornår, så drengene får denne mulighed for ekstra træning.  

- At finde trænere nok. Vi skal se FCM Miniakademi som et fælles projekt, som alle 
klubber kan hjælpe med at gøre til en succes. Dette kan fx være ved at stille med 1-2 
trænere pr. klub. Hvis flere klubber hjælper med dette, er muligheden for at have FCM 
Miniakademi i alle områder MEGET større.  

 
Værtsklub for FCM Miniakademi  

 Til vor store glæde tilkendegav mange klubber interesse for et værtsskab for FCM 
Miniakademi. FCM Klubsamarbejdet går i den kommende periode i gang med at kigge 
nærmere på tilkendegivelserne. Husk dog, at vi kun kan komme ud til én klub i hvert 
område, så bliver din klub ikke valgt, så er der ikke tale om et fravalg, men snarere et 
tilvalg af en anden klub. 

 Andre klubber end nedenstående kan evt. også komme i spil, hvis geografien for det 
samlede udbud på FCM Miniakademi taler for det. 

 Følgende klubber tilkendegav interesse for værtsskab: 
Område 1: Ingen konkrete klubber meldte sig, men der var et ønske om at finde en klub 
centralt på Mors… 
Område 2: Mejdal GIK 
Område 3: Vinding UIF, ØAB 86, Rindum SU (FCM Minimålmandsskole) og Skjern GF 
Område 4: Tjørring IF 
Område 5: Givskud/Gadbjerg (FC GOG), Grønbjerg/Langelund IF, Uhre GIF, Brande IF 
og Ikast KFUM 

 

3. Kurser i 2013 
Klubkurser   

 Der er fortsat mulighed for at få en af vore instruktører ud til netop Jeres klub for at 
afholde et af vore klubkurser. For flere af klubberne kunne en mulighed være at lave et 
klubkursus i samarbejde med en anden klub, hvis fx ikke man føler, at man har trænere 
nok selv. Alt man skal gøre er at kontakte Tommy… 

 
FCM Trænerakademi 2014 

 Kurset der er for trænere, der primært arbejder med drengespillere i alderen 9 – 14 år, 
starter op i februar 2014. Kursets varighed strækker sig over hele kalenderåret 2014. 

 Kurset vil indeholde moduler, hvor der blive arbejdet med teknisk træning med bolden og 
kroppen i fokus. 

 Formålet er at give inspiration til gavn for klubben og ikke mindst spillerne, samt at give 
kursisterne nogle værktøjer at arbejde med hjemme i klubben. 

 Opfordring til at køre projekter hjemme i FCM samarbejdsklubben. 
 Der er sidste ansøgningsfrist til uddannelsen den 1. december 2013. 



 
 

   

C-licens kurser  
 Over de seneste måneder har FC Midtjylland og DBU dog indledt en konstruktiv dialog 
omkring afviklingen af kurser og med en fælles interesse i at give børne- og 
ungdomstrænerne mere i værktøjskassen. Det er derfor med stor glæde og stolthed, at vi 
nu kan fortælle, at FC Midtjylland og DBU pr. 1. januar 2014 indgår et 1-årigt pilotprojekt 
omhandlende afvikling af C-licenskurser i FCMs samarbejdsklubber via FCM 
Klubsamarbejdet. 

 Børnene er vores vigtigste ressource til at fastholde et højt niveau både i breddeklubben i 
Ulveland, på eliteniveau i FC Midtjylland og på landsholdsplan. Det er derfor afgørende, 
at der er velkvalificerede voksne klar til at modtage og fastholde ALLE fodboldspillere – 
på alle niveauer. Pilotprojektet er således et FÆLLES projekt! 

 I FCM Klubsamarbejdet finder vi det dog vigtigt, at dette fælles projekt også bygger videre 
på det, som vi har stået for i de forgangne år, så selv om C-licens kurserne vil tage 
udgangspunkt i det obligatoriske materiale fra DBU, så vil mange af eksemplerne der 
gives på disse kurser også tage sit udspring i FCMs måde at tænke fodboldudvikling på. 

 Som altid, når FCM Klubsamarbejdet indgår aftaler med eksterne partnere, så har det 
været os magtpåliggende, at det kan ske på vilkår, som ingen andre klubber end 
medlemmerne af FCM Klubsamarbejdet kan få. Således vil alle C-licens kurser udbudt af 
FCM Klubsamarbejdet være til en favorabel FCM-pris og samtidig vil klubberne ved 
tilmelding af sine trænere til disse kurser kunne opnå op til 75 % i kursusrefusion fra 
deres respektive kommune. 

 Kurserne afholdes med forskellige FCM samarbejdsklubber som værter. Samtidig tilbydes 
kurserne udelukkende trænere i FCMs samarbejdsklubber og man tilmelder sig via 
www.fcmklubsamarbejdet.dk. Der vil på hvert kursus være åbent for op til 26 deltagere og 
man betaler for deltagelse ved tilmelding. 

 Det er således med store forhåbninger, at FCM Klubsamarbejdet og DBU går ind til dette 
pilotprojekt og vi håber på stor opbakning fra FCM samarbejdsklubberne. 

 

4. Debatoplæg omkring kommerciel udfordring  
Hvordan sælger I Jeres skrabelodder? Hvordan skaffer i sponsorer? Hvordan bruger I 
Jeres billetkoder?  

 På forårets områdemøder tog vi allerede fat på emnet at netværkssamarbejde klubberne 
imellem. Det er et punkt, som vi har valgt at holde fast i, da vi mener, at det er til stor gavn 
for klubberne, at kunne høre, hvordan man løser problemer rundt om i ulveland. 

 Der blev via en film lavet et debatoplæg, hvor klubberne efterfølgende skulle idéudveksle i 
grupper med henblik på de positive ting, som fungerer rundt om i klubberne. Følgende 
idéer kom frem på møderne og det er tilladt at lade sig inspirere eller direkte tyvstjæle 
ideer :  
 

Idéudveksling blandt klubberne på kommercielt oplæg   
Område 1  
- Skrab: Skrab bliver solgt til en skoleklasse, som selv sælger disse og får overskuddet. 
- Skrab: Skrab sælges gennem seniorspillere. Herefter uddeler klubben billetkoderne til de 

personer, som afregner på dagen til et cykelsponsorløb. 
- Skrab: Sælger julekalendere til en julemesse. 

http://www.fcmklubsamarbejdet.dk/


 
 

   

- Skrab: Deler skrabelodder ud til de spillere, som fx er indløbere eller bolddrenge, da de 
selv har mærket nogle af de goder, der er ved at være en del af FCM Klubsamarbejdet. 
FCM repræsentant står for kontakt og geografisk opdeling.   

- Skrab: Udleverer to lodder til alle medlemmer, som er betalt gennem kontingent. 
- Skrab: Dele skrab ud i poser til spillere med besked om hvad det er og selve opgaven.  
- Billetkoder: Billetkoder bruges til bustur ved bolddrenge/piger og spillerindløb. 
- Billetkoder: Ligger inde på Facebook, hvor der er en administrator.  
- Billetkoder: Tilføjes som en form for "menu" på hjemmesiden. 
- Billetkoder: En god idé er, at klubben giver medlemmerne besked om, hvor billetterne 

opbevares 
- Billetkoder: Uddeles mellem sponsorerne. 
 
Område 2  
- Sponsorarbejde: Lav et fælles sponsorudvalg.  
- Sponsorarbejde: Saml de bedste "sælgere" til at skaffe sponsorer. 
- Sponsorarbejde: Fælles sponsorkoncept for forskellige sportsgrene, så man kun kommer 

ud og spørger efter sponsorkroner én gang – erfaringen siger, at det giver et samlet 
større beløb til alle foreningerne, der forinden har lavet en fordelingsnøgle. 

- Skrab: Lav en følgeseddel ved salg af skrab, så køber kan læse, hvad pengene går til. 
- Skrab: Der skal være en gulerod, for de der sælger skrab. 
- Julekalender: Sælges til forbrugeraften. 
- Skrab/julekalender: St klublogo på disse, så man kan se at overskuddet går til klubben. 
- Skrab/julekalender: Børn sælger disse og der afholdes en fælles bustur for 100 pers.  
- Billetkoder: Lav en pulje, så andre kan få gavn af disse. 
- Billetkoder: Gør billetkoderne synlige på hjemmesiden. 
 
Område 3  
- Skrab: U10-U12 sælger skrab, da disse til gengæld får muligheden for FCM Miniakademi. 
- Skrab: Ungdomshold sælger disse og bruger overskuddet på til et socialt arrangement.  
- Sponsorarbejde: Sælge/tilbyde sponsorer forskellige pakker. 
- Sponsorarbejde: Sponsorerne inviteres til 2 kampe (efterår, forår), hvor de får billetkoder. 

De skal melde tilbage om de vil modtage disse.  
- Sponsorarbejde: Man har ansat en flexjobber. 
- Sponsorarbejde: Tidligere spillere kontakter hver især ca. 10 virksomheder via eget 

netværk.  
- Sponsorarbejde: Et sponsorudvalg, der samler på vegne af alle afdelinger (håndbold, 

fodbold mm.), så de samme ikke kontaktes gang på gang. 
- Billetkoder: Når en træner skrives ind på FCM-siden, får de en mail, hvor de bliver gjort 

opmærksomme på billetkoderne. 
- Billetkoder: Opslag på Facebook eller på sms om billetkoderne. 
- Billetkoder: Klubkort og billetkoder ligger ved en person, der indløser og videresender 

disse via mail. 
- Billetkoder: Klubtur. 
- Billetkoder: Bruges som præmier i interne konkurrencer. 
 
 
 



 
 

   

Område 4  
- Skrab: Disse bliver indkalkuleret i kontingentet i ungdomsafdelingen. 
- Skrab: Evt. udbetale gevinster som "lommepenge". 
- Skrab: Sælge disse på gaden, hvor forældre er koblet på bestemte gader. 
- Skrab: Sælge disse på en julemesse. 
- Skrab: Uddele disse til ungdomsafdelingen, som skal til udlandet og som derved selv kan 

tjene penge på salget. 
- Skrab: Dele det ud på flere personer, så det bliver mere overskueligt. 
- Billetkoder: Via kontakt til "indehaver". 
- Billetkoder: Udvælge 1-3 kampe og udmelde det til folk, at man kan melde sig til 

billetterne. Evt. tage lidt betaling for disse eller give forplejningsbilletter oveni.  
- Billetkoder: Uddele dem til opstart. 
- Billetkoder: Print disse ud og uddel dem derefter. Så bliver de brugt. 
- Sponsor: Lav en sponsorfest. 
 
Område 5 
- Lav diverse FCM tilbud til "pakkeløsninger". 
- Skrab/billetkoder: Disse sælges og ”sælgerne” får billetkoder retur. 
- Skrab: Gadesalg. 
 

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

6. Store Netværksdag  
 Store Netværksdag er et regionalt samarbejde mellem Business in Sport, 
Relationsfabrikken, Google Danmark A/S, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, 
Netsøg.dk, MCH samt Netværkssamarbejdet i Midt- og Vestjylland 

 På Store Netværksdag får de deltagende virksomheder mulighed for at ”skabe nye 
relationer” 

 FCM samarbejdsklubberne blev på områdemøderne spurgt, om de kunne se dette som 
en fordel, hvis klubbernes sponsorer deltog gratis i dette, fordi de var sponsorer hos dem. 

 Dette skal KUN ses som en ekstra mulighed for klubberne, for at kunne tilbyde en ting 
mere i sponsoraftalen mellem klubben selv og sponsoren.  
 

7. Debatoplæg omkring trænere   
Hvordan finder I trænere? Hvordan fastholder I dem? 

 Et problem, der tegner sig rundt i alle klubberne, er manglen på trænere. Både med 
henblik på at finde dem, men også med at fastholde dem.  

 Der blev via en film lavet et debatoplæg, hvor klubberne efterfølgende skulle idéudveksle i 
grupper med henblik på de positive ting, som fungerer rundt om i klubberne. Følgende 
idéer kom frem på møderne og det er tilladt at lade sig inspirere eller direkte tyvstjæle 
ideer : 
 



 
 

   

Idéudveksling blandt klubberne mht. arbejdet med trænere 
Område 1  
- Trænerne skal have en god og grundig modtagelse (informer dem om det hele, så de 

føler de har styr på det – alt lige fra boldskab, omklædningsrum osv.). 
- Sørge for at trænerne har et godt bagland.  
- Lav en kortfattet beskrivelse af trænerarbejdet, så forventningerne er afstemt. 
- Lad en eller flere forældre stå for det arbejde, der ikke har noget med træningen at gøre 

(kørsel, frugtordning osv.). 
- Et godt trænerteam vil være en voksen + en ung træner. 
- Det er vigtigt, at de nye unge trænere får den rette kultur fra klubben ind under huden. 
- Træning lige efter skoletid – her bliver forældrene fri for at køre frem og tilbage flere 

gange (betyder rent faktisk meget). 
- Nogle klubber har haft succes med at træne fra kl. 15.30-16.30. 
- Vigtigt at have gode trænere i U10-U12, da frafaldet er størst her. 
 
Område 2 
- Fjerne administrative opgaver fra trænerrollen – evt. til en forælder.  
- Unglederuddannelse. 
- Tilbyde trænerkurser som tak.  
- Lav en trænermanual med opfølgning. 
- Få flere trænere ind omkring det enkelte hold, så man er knap så afhængig og kan melde 

afbud enkelte gange.  
- Få unge mennesker indenfor i klubben. 
 
Område 3  
- Lav en rød tråd for trænerne. 
- Gør det attraktivt at være ungdomstræner.  
- Kurser og uddannelser.  
- Forkælelsesudvalg for trænere.  
- Træneruddannelse for efterskoleelever, imens de går på efterskole, så man fastholder 

disse.  
- Lav et valgfag på efterskolerne, hvor man kan uddanne sig som træner. 
- Dyrke det sociale sammenhold. 
- Hav en holdleder, som aflaster træneren. 
- Lave et trænerudvalg, som kender "gud og hver mand" i lokalsamfundet. 
- Lav et fodboldudvalg, som står til rådighed for problemer. 
- Unglederkursus fra 7. klasse.  
- Tøjpakker.  
- Samme træningstid for ALLE. 
- Gratis kontingent, hvis træneren selv spiller i klubben.  
- Det er godt med 2 trænere til hvert hold – det aflaster træneren og man kan melde afbud.  
 



 
 

   

Område 4  
- Løn til ungdomstrænere, så de vælger trænerjobbet og ikke købmandsjobbet.  
- Uddelegere opgaverne mellem træner og en "praktisk" person. 
- Forældre i hver årgang står for at skaffe trænere. Finder de ingen bliver der ingen fodbold 

i årgangen. 
- Kurser og uddannelser.  
- Indskoling fra børnene begynder. Forældrene skal være med de første 3-4 træninger og 

dermed fange deres interesse. 
 
Område 5 
- Gør det attraktivt for unge mennesker at være træner. 
- Mikroforældre udvikles med børnene og følger dem op til ca. U12. 
- Ungdomskonsulent og bestyrelse hjælper en træner i gang. 
- FC GOG har haft ansat en DBU-konsulent, hvor man kommer rundt til holdene.  
- Ungdomskonsulent tager kontakt til forældre ved mikroopstart og står til rådighed som 

sparringspartner, viser materiale til planlægning af træning.  
- Arranger klubaftner for holdet, forældre og søskende med mad. 
- Lav min. 1 års kontrakter.  
- Giv tilbud om kurser.  
- Skab sammenhold i klubben for trænerne (klubaftner, afslutning mm.). 
- Det skal ikke være et job, men skal gøres til en interesse/passion. 
 

8. Valg til områdeudvalg 

 Der blev afholdt valg til områdeudvalget.. 
  

Områdeudvalgene består det kommende år af følgende personer: 
Område 1:  Hanne H. Poulsen (Sydmors IF), Martin Kristensen (Roslev IK), Bo Nielsen  

(Koldby-Hørdum IF), Henning Alstrup (Sundby Thy IK), Kresten Poulsen 
(Bedsted IF) 

Område 2:  Flemming Ringgaard (Feldborg/Haderup IF), Per Nicolaisen (Tvis IF), Johnny 
Nielsen (Thyborøn IF), Jesper Pedersen (Herrup-Bjergby FF) 

Område 3:  Line Charlotte Knoth (Holmsland GU), Finn Akselsen (Tarm IF), Jens Oluf Bach 
(Rindum SU), Jørgen Staunstrup Jensen (Vinding UIF).  

Område 4:  Preben Madsen (Gullestrup IF), Allan Overgaard Nielsen (Hammerum IF), Gert 
Finderup Jensen (Kibæk IF) 

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

Ebbesen (Ikast FS), Henrik Jensen (Ejstrupholm IF).  

 

9. Valg af værtsklub til næste områdemøde  
Følgende klubber blev valgt:  
Område 1: Roslev IK 
Område 2: Holstebro B. 
Område 3: Holmsland GU 
Område 4: Hammerum IF 
Område 5: Filskov IF 

 



 
 

   

10. Evt. 
Der kom følgende bemærkninger:  
Område 3: 
Skulle man begynde at samarbejde med efterskoler også? 
 
 
Udarbejdet af:  
Anja Lauritsen og til dels mødedeltagerne  
 

 
 


