
 
 

   

 
Herning den 23. marts 2011 

 
 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
Følgende er referat af forårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 2011, 
afholdt i perioden 14. – 21. marts 2011 hos henholdsvis Koldby-Hørdum IF, Thyborøn IF, 
Holmsland GU, Gullestrup IF og Ikast FS. 
 
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. Orientering fra Fodbold- og områdeudvalg  
 Der blev givet en præsentation kort præsentation af Områdeudvalget… 

 Der blev orienteret om, hvad der er sket omkring de temaer, som områdeudvalgene har 
arbejdet med det seneste år, om et nyt tiltag med en årskalender samt om hvad der 
arbejdes med i såvel Fodbold- som Områdeudvalg lige pt. 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 3 

 Kan det lade sig gøre at registrere fx 25.000 sms/mails m.v. til udsendelse af FCM-info 
samt specialtilbud til klubbernes medlemmer? 

 

3. Kursustilbud i FCM Klubsamarbejdet 2010 
Der blev orienteret om følgende: 

 Der var 220 deltagere fra 55 forskellige klubber tilmeldt Store Trænerdag, som igen i år 
blev en god og inspirerende dag… 

 I øjeblikket er der fuldt tryk på bestillingerne af de populære Akademikurser, hvor der kan 
vælges imellem ”Teknik og koordination”, ”Footwork med bold”, ”Målmandstræning”, ”Nu 
kan du lære det” og ”FCM Teknikmærkekursus. Man kan fortsat bestille en kursuspakke 
bestående af 2 valgfrie akademikurser afviklet indenfor kalenderåret, men til en samlet 
pris på kr. 4.000,- inkl. det sædvanlige kursusmateriale (normalpris kr. 2.500,- pr. kursus). 
Man kan bestille 2 forskellige akademikurser, men man kan også sagtens bestille det 
samme akademikursus to gange – så vil instruktøren ved andet klubbesøg blot bygge 
videre på forløbet fra det første besøg. 
 
 



 
 

   

 Alle målmænd, der bliver udtaget til en lokal FCM Fodboldskole, vil torsdag den 12. maj 
blive inviteret til Ikast for at træne med FC Midtjyllands målmandstrænere Morten 
Hyldgaard og Kresten Vedstesen. Samme aften er alle trænere m.m. desuden 
velkommen, da træningen ligeledes er et kursus i FCM Klubsamarbejdet. Indbydelsen 
dertil udsendes til klubrepræsentanter + trænere i april… 

 FCM Trænerakademi er kommet i gang, og forløbet strækker sig over 10 kursusdage 
af 6-8 timer pr. gang. Forløbet kører over hele kalenderåret, og henvender sig til de 
trænere, der er lidt mere målrettede med sin trænergerning, men stadig har 
breddefodbold for øje. Det var et mål/håb at nå op på 15 kursister, men hele 34 kursister 
fra 25 forskellige samarbejdsklubber er blevet optaget og samtidig har flere end 10 
ansøgere fået at vide, at de må ansøge igen i 2012… 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 4 

 Der efterspørges et træningsprogram for Store Trænerdag, som udleveres til 
deltagerne… 

 
Område 5 

 Der er kommet stor ros tilbage til klubberne fra kursisterne på FCM Trænerakademi… 
 

4. FCM Teknikmærke  
Hvad kommer der som min. til at ske i 2011? 

 Klubkurset “FCM Teknikmærke”, hvor der både instrueres i opstilling af baner, brugen af 
FCM Teknikmærkeøvelserne samt ikke mindst brugen af FCM Teknikmærkenotesbogen, 
fortsætter… 

 Senere på foråret vil der blive lavet en dag for de spillere, der har bestået FCM 
Teknikmærke GULD, hvor de kan komme til FCM for at forsøge at bestå 
ULVEMÆRKET… 

 Og så håber vi via områdeudvalgene, at der vil komme ekstra fokus på FCM 
Teknikmærke ude i områderne… 

 

5. FCM Fodboldskole 2011 

 Værtsklubberne er i 2011: Hurup IF, Gudum Nissum IF, Tarm IF, KLG og Brande IF… 

 FCM Fodboldskolen er i 2011 for årgang 1998 (udtages til U14 Fodboldskolen) og årgang 
1999 (udtages til U13 Fodboldskolen)… 

 Alle klubber har mulighed for at tilmelde op til fire spillere + evt. målmænd i henholdsvis 
årgang 1998 og årgang 1999, hvoraf den ene dog som min. skal være født i sidste 
halvdel af året… 

 Der afholdes fortsat en FCM Målmandsfodboldskole i hvert område… 

 Vi har udelukkende fået positive tilbagemeldinger på måden vi afviklede FCM 
Fodboldskole i 2010 og derfor bliver der ikke ændret væsentligt på måden at gøre tingene 
på i 2011: - Det indledende møde på første udtagelsesaften bruges til at løsne op for 
drengenes nervøsitet, og så bruger vi lidt flere minutter alene på forældrene – de udtagne 
spillere træner herefter 2 gange på den lokale FCM Fodboldskole, deltager i et FCM 
Fodboldskolestævne i Ikast, hvor bruttotruppen til FC Midtjyllands Talenthold bliver 
udtaget, og slutter af med endnu en træning på den lokale FCM Fodboldskole… 



 
 

   

 Der er dog også lidt nyt i 2011: 
- Til hver af FCM Fodboldskolerne i de respektive område kan der i U14 (årgang 1998) 

max udtages 16 spillere – i U13 (årgang 1999) max udtages 18 spillere – og så skal 
der i hver af årgangene udtages 10 målmænd i alt… 

- Udgifterne til træningslejren afholdes af FC Midtjylland… 
- Klubtrænere til spillere på de endelige Talenthold vil fremover modtage direkte 

information omkring aktiviteter for dennes spillere via mail… 

 Tilmelding udløber/udløb den 16. marts… 
 
FCM Fodboldskolestævner 

 FCM Fodboldskolestævnerne afholdes i 2011 den 8.- og 15. maj, hvor der spilles 9:9 
(inkl. målmænd) på 7/11 baner. Kampene spilles fra i år uden pause og med en varighed 
på 1 x 15 min. – til gengæld spilles der så 5 kampe i stedet for de sædvanlig 3 – det giver 
FCMs scouts bedre mulighed for at besigtige alle spille på dagen… 

 Efter FCM Fodboldskolestævnet for årgang 1998 vil der blive udtaget en bruttotrup til FC 
Midtjyllands U14 Talenthold bestående af 22 spillere inkl. 3 målmænd – hverken mere 
eller mindre… 

 Efter FCM Fodboldskolestævnet for årgang 1999 vil der blive udtaget en bruttotrup til FC 
Midtjyllands U14 Talenthold bestående af 25 spillere inkl. 3 målmænd – hverken mere 
eller mindre… 

  
FCM Talenthold  

 U13 (årgang 1999) får en ekstra træningslejr i Herning med fokus på kampafvikling den 
10.- 11. juni. Der opkræves deltagergebyr for deltagelse i træningslejren. 

 U13 (årgang 1999) Talentholdet deltager sammen med FCM U14 (årgang 1998) og FCM 
U15 (årgang 1997) i Brøndby Elite Cup den 30. juli til torsdag den 4. august. Der 
opkræves deltagergebyr for deltagelse i stævnet… 

 U14 (årgang 1998) Talentholdet deltager i Nørhalne Elite cup den 2.- 5. juni. Der 
opkræves deltagergebyr for deltagelse i stævnet. 

 Al træning med bruttotrupperne og med de endelige Talenthold vil foregå i Herning. 
Træningslejrene vil dog foregå i Ikast… 

 Efter træningslejren udtages det endelige Talenthold i hver af årgangene, der består af 18 
spillere inkl. 2 målmænd for U14 (årgang 1998) og 20 spillere inkl. 2 målmænd for U13 
(årgang 1999). Herfra og til og med sommerferien er det kun disse spillere, som deltager i 
træninger og kampe. Til de 10 træninger i Herning i efteråret deltager igen alle spillere, 
der udtages til træningslejren. Der kan endvidere blive tale om enkelte træningskampe i 
løbet af efteråret. 

 
Generelt 

 Alle datoer for aktiviteter i de respektive områder samt for Talentholdene kan ses i det 
brev, der allerede er udsendt, samt på hjemmesiden... 

 Skulle der være spørgsmål, kan man kontakte den lokale FCM Fodboldskoletræner fra 
FC Midtjylland (fremgår af tidligere udsendt brev, hvem det er)… 

 HUSK at aflevere en kopi tilmeldingsbrevet til alle de spillere, der indstilles til udtagelsen. 
Spillerne modtager ingen information direkte fra FC Midtjylland… 

 
 



 
 

   

FCM Minifodboldskole 

 Vi gentager succesen fra de sidste år med FCM Minifodboldskole, der i er for årgang 
2000, og dagen afvikles søndag den 19. juni i Ikast. Dagen er udelukkende en 
oplevelsesdag for spillerne, og der finder således ikke nogen udtagelse sted denne dag. 
Målet er ALENE at give spillerne en stor oplevelse samt give børn og forældre en kort 
information om, hvad spillerne kan glæde sig til året efter, hvis de måske kommer på FCM 
Fodboldskolen… 

 Trænerne på dagen bliver i år kursisterne fra FCM Trænerakademiet – og der bliver brug 
for alle 34 – ikke mindst fordi vi i 2011 samme dag laver et lignende arrangement for 
samarbejdsklubbernes årgang 2000 piger… 

 Det eksakte program for dagen kendes endnu ikke, da det er afhængigt af, hvor mange 
spillere der bliver tilmeldt dagen. Sidste år var vi 175 drenge, men med de utallige positive 
tilbagemeldinger vi har fået fra spillere, forældre, trænere, klubber så håber vi, at 
deltagerantallet stiger i 2011 – og så håber vi jo, at arrangementet for piger bliver ligeså 
stort… 

 Træningsprogrammet til dagen er bygget op, så den både giver børnene noget sjov 
træning, men også en træning, hvor de lærer noget og hvor FCM Teknikmærke bliver en 
naturlig del af… 

 Det bliver endvidere sådan, at kampene imellem grupperne bliver taget af programmet, 
og i stedet kommer træningsprogrammet til at indeholde kampe på små områder internt i 
grupperne. Man komme med andre ord ikke til at vandre rundt, men man arbejder med 
den samme gruppe af spillere hele dagen, hvilket skal være med til at give børnene 
endnu mere tryghed og ro til at nyde dagen… 

 Indbydelsen dertil udsendes til klubrepræsentanter + trænere for årgangen primo maj 
med tilmelding ultimo maj… 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 2 

 Husk at fodboldskolen afvikles i Nissum v/ Østhallen! 

 Skal klubberne selv holde øje med kvartalsspillere? – Ja, det er klubbens opgave… 

 Gudum Nissum IF roste den nye struktur med fodboldskole og talenthold. 

 FCM Minifodboldskole for piger GOD IDE! 
 

6. Kaffe 
 Og igen i år var forplejningen helt i top… 
 

7. FCM Områdemesterskab 
 FCM Områdemesterskab afvikles den 29. maj med Lemvig GF som værtsklub og den 5. 

juni med Herning KFUM som værtsklub (man kan deltage det sted, hvor det passer bedst 
ind – men altså mulighed for to FCM Områdemesterskaber og ikke noget finalestævne i 
år)… 

 FCM Områdemesterskab er i 2011 for U10 – U11 og U12 drenge SAMT for U10 – U11 og 
U12 piger. 

 
 



 
 

   

 Alle klubber har mulighed for at tilmelde, så mange hold som man ønsker i de 6 rækker, 
der spilles i. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at FCM Områdemesterskab er for 
hold på alle niveauer fra FCM Klubsamarbejdet, og altså IKKE er nogen eliteturnering, 
hvor kun de dygtigste hold kan deltage. Vi tilstræber at oprette A-, B- og C-rækker – for at 
holdene bliver matchet på deres niveau, men kan også blive nødsaget til at slå rækker 
sammen. Det er alene antallet af tilmeldingen, som afgør dette.  

 FCM Områdemesterskaber er under alle omstændigheder tænkt først og fremmest tænkt 
som en FED oplevelse, som man som træner får muligheden for at give spillerne på sit 
hold. FC Midtjylland ønsker at glæden og legen med bolden skal være i centrum, hvorfor 
fairplay sættes i højsædet, når der bl.a. spilles om en fairplaypokal i alle rækker. 
Derudover får alle spillere, der deltager i FCM Områdemesterskab, samme præmie, 
uanset om man bliver nr. 1 eller sidst i rækken. Der er altså med FCM 
Områdemesterskab basis for en hyggedag for alle spillere i afdelingen. 

 De deltagende hold inddeles indledningsvist i puljer og herfra går man videre til at spille 
om placeringerne i slutspilspuljer, så alle hold garanteres 4-6 kampe på dagen. Kampene 
afvikles på 7-mands baner (U10 Piger dog på 5-mands baner), hvor der spilles 2 x 10 
min., og dagen afvikles som endagsstævne. I den forbindelse skal det nævnes, at der 
midt på dagen indlægges en kamppause på ca. 1 time, hvor der er spise- og lege pause. 
Der vil være mulighed for, at man hjemmefra kan bestille sandwich samt ½ L vanddunke, 
så det hele står pakket og klar til spisepausen. 

 Prisen for deltagelse i FCM Områdemesterskab er for 7-mands hold kr. 900,- pr. hold 
(max. 12 spillere) og for 5-mands hold kr. 700,- (max. 10 spillere). Deltagergebyret samt 
evt. sandwich/vand betales på forhånd. 

 Ledere af FCM Områdemesterskaber: Flemming Vesth og Holger Heldbo fra den gamle 
bestyrelse… 

 Invitationen udsendes snarest og sidste frist for tilmelding er senest mandag den 2. maj… 
 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 2 

 God opbakning på mødet – positive tilbagemeldinger… 
 
Område 3 

 Godt med fairplay-delen! Det er virkeligt noget børnene kan lide… 

 Man bygger ikke en rigtig god turnering op på et år, så FCM skal holde ved 
arrangementet og gøre det endnu bedre… 

 
Område 4 

 Det lyder spændende… 
 
Område 5 

 Virkeligt godt med en indlagt spisepause. Det er noget, som man ikke ser ret mange 
steder, men der hvor man gør det, virker det godt… 

 
 
 
 



 
 

   

8. Aktiviteter for pigerne 
 Pigerne fra FCM samarbejdsklubberne får i 2011 mulighed for at deltage i følgende: 

- Breddespillere i FCM Områdemesterskab… 
- De dygtigste piger fra årgang 2000 i FCM Minifodboldskole… 
- Pigetrænerne i et specialkursus den 8. maj (kan blive flyttet til anden dato). 

Træningstemaet bliver ”Girls football body intelligens” og så kommer Flemming Vesth 
(Billund IF, Årets pigeklub i JBU Region 4 2009) og Mette Littau Kjeldsen (Mejrup GU, 
Årets pigeklub i Danmark 2009) og fortæller om deres klubbers succesoplevelser med 
pigefodbolden… 

 Fodboldudvalget har aftalt, at 2011 er året, hvor vi afprøver interessen for pigefodbold. 
Derefter vil vi ud fra nogle kriterier som: deltagerantal, engagement fra klubberne og 
tilbagemeldinger fra deltagerne vurdere om det er noget, vi skal fortsætte med… 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 4 

 Dejligt at se, at der sker noget for pigerne… 
 

9. FCM Klubsamarbejdets webshop 
 Klubberne er i 2010 blevet registreret på webshoppen, der ud over at have bidraget med 

gode tilbud til klubberne også har været med til at give klubberne endnu større 
billetfordele end tidligere… 

 Flere FCM Klubrepræsentanter har i løbet af den seneste tid berettet om, hvor let det var 
at bruge, når man først er oprettet i webshoppen… 

 Alle klubber er også velkomne til at bestille til andre sportsgrene – fordelene ved at gøre 
dette er jo, at I på den måde samtidig optjener billetter til MCH Arena uden selv at skulle 
yde… 

 Husk at man nu også kan købe Puma produkter på webshoppen, så har din klub ikke en 
klubaftale med en sportsforhandler, så brug webshoppen og køb spilletøj, klubdragter, 
bolde m.m. til billige priser og få samtidig billetfordele på MCH Arena… 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
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 Fælles klubdragt med logo kan være et problem for flerstrengede foreninger, hvis ikke alle 
er med i FCM Klubsamarbejdet. Svar: - Den kan bestilles uden FCM logo… 

 Julekalenderskrab var en katastrofe, da man ikke let kunne skrabe felterne!  - Jørgen Lind 
beklagede og oplyste at Jørgensen Engros var opmærksom og ville forbedre næste 
produkt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

10. Diverse tilbud fra FC Midtjylland 
Tilbud fra Ikadan og FC Midtjylland 

 Boldspilsbanerne er der blevet taget godt imod, og der popper heldigvis flere og flere 
baner (Pannabaner – Miniboldspilbaner – multibaner) op omkring i Ulveland.  

 Banerne er virkelig blevet populære hos børnene og de unge mennesker… 

 Husk at FCM sælger disse baner billigere end andre – så overvejer I at anskaffe det i 
jeres klub eller hører du om andre, som gør det børnehaven, fritidshjemmet, SFOen, 
skolen eller lignende) – så giv linket til FCM videre til dem eller hjælp selv med at køre 
handlen i hus via FCM. Fordelen for jer ved at andre køber disse baner igennem jer, er, at 
I også ved køb af sådanne baner, får billetafregning til kampe på MCH Arena, som I kan 
bruge, som I vil – og så får de samme unge mennesker, der kommer i jeres klub mulighed 
for at spille fodbold i endnu flere timer. 

 

11. Orientering fra FC Midtjylland 
Der blev orienteret om følgende: 

 HUSK ændringer af indtastninger på www.fcmklubsamarbejdet.dk... 

 Der spilles sommerkampe den 30. maj i ØAB 86 – den 31. maj i Nors B… 

 Træning med Superliga- og akademispillere: - En hverdagsaften mellem den 9.- 12. 
maj. Så snart den endelige dato kendes, vil der blive udsendt ansøgningsmateriale til 
FCM klubrepræsentanterne og så er det ellers bare om at melde ind til FCM, hvis man er 
interesseret – fordelingen sker under hensyntagen til geografiske forhold samt evt. 
tidligere besøg… 

 FCM-logo på klubtrøjer: - Klubrepræsentanterne kan frit rekvirere hos koordinatoren for 
FCM Klubsamarbejdet… 

 Klubtur til MCH Arena: - FCM Klubsamarbejdet giver alle medlemmer af 
samarbejdsklubberne mulighed for at komme til FC Midtjyllands hjemmekampe på MCH 
Arena til en favorabel pris. Tilbuddet, hvor der gives 20 % rabat på A-kampe og 50 % 
rabat på B-kampe, er udelukkende gældende, hvis man laver en klubtur med min. 30 
deltagere, men til gengæld er prisen så lavet ekstra god… 

 Bolddrenge og indløb: - Velkommen til at søge (½-1 års ventetid)… 

 Fan dag i FC Midtjylland: - Vi ønsker dels at få endnu flere mennesker til kampene på 
MCH Arena, og dels, at stemningen på MCH Arena kan få en tak i vejret. Derfor starter vi 
nu med et nyt tilbud til vore samarbejdsklubbers U19- og herreseniorspillere, om at de 
kan komme til kamp og være med til at sætte den rette stemning fra kampens start. 
Opgaven går ud på at man svinger med nogle flag/faner under FCMs indløb, så vi fra 
start kan få en festlig dag på MCH Arena. Efter indløbet og præsentationen af 
Superligaspillerne på banen afleveres FCM-fanerne igen til en repræsentant fra Black 
Wolves, og herefter får man billet til Nordea Tribunen samt en værdikupon til boderne. 
Kontakt rettes til Tommy Jensen… 

 SPAR Fodboldfest: - Vi håber fortsat at kunne afvikle arrangementet i september / primo 
oktober – afhænger dog af kampprogrammet… 

 FCM Målmandscamp: - Det bliver en weekendcamp (fredag – søndag). Foregår med 5 
gange træning, foredrag fra FCM-keeper, sociale aktiviteter, målmandstrøje. Prisen bliver 
kr. 2.500,- for at deltage som målmand og vil man deltage som træner fra FCM 
Klubsamarbejdet får det til kr. 1200,-, hvilket er nedsat pris i forhold til øvrige trænere… 

http://www.fcmklubsamarbejdet.dk/


 
 

   

 Pressedækning: - Vi vil gerne have alle de gode historier, der er omkring FCMs 
involvering/aktiviteter ude i klubberne på hjemmesiden, så send gerne links fra 
lokalaviserne… 

 FCM Klubsten: - Vi forventer, at den nye klubsten allerede er hængt op de fleste steder 
og ellers, at den bliver det snarest. Når I så har fået hængt stenen op, vil vi gerne, at I 
tager et billede af FCM Klubstenen, som den tager sig ud i jeres klub, og det ville være 
ekstra dejligt, hvis der på billedet også var en af klubbens spillere iført jeres spilledragt. 
Billedet bedes sendt til koordinator for FCM Klubsamarbejdet Tommy Jensen på 
tje@fcm.dk. 

 Tican Togtur: 
• På efterårets områdemøde i FCM Klubsamarbejdets område 1 efterspurgte klubberne 

en togtur til en hjemmekamp. Ideen er god og FCMs marketingsafdeling har taget 
bolden op og lavet et nyt tilbud til klubberne i FCM Klubsamarbejdets område 1 og 2… 

• Mandag den 18. april i forbindelse med kampen på MCH Arena mellem FC Midtjylland 
og OB arrangeres der Tican Togtur. Her vil klubberne i løbet af eftermiddagen blive 
afhentet ved togstationen i følgende byer: Thisted – Snedsted – Hørdum – Bedsted – 
Hurup – Ydby – Hvidbjerg – Humlum – Struer – Hjerm – Holstebro – Aulum…  

• Der vil så være ankomst MCH-stationen kl. 17:35, hvor Herning Garden tager imod og 
der vil være fælles gåtur til MCH Arena (500 m)… 

• Deltagerne vil før kampen have mulighed for at deltage i masser af aktiviteter rundt om 
MCH Arena… 

• Før- eller under kampen vil Tican så byde på en pølse, mens Royal Unibrew giver lidt 
at drikke, og efter kampen kører toget igen forbi de samme stationer… 

• Prisen er kun kr. 100,- inkl. transport, billet til kampen, en Tican Fransk Hotdog og en 
Faxe Kondi. Voksne (18+) betaler kun kr. 150,- for transport, billet, Tican Frankfurter 
og øl/sodavand fra Royal Unibrew… 

 Pokalfinale 
• Vi er godt nok ikke i pokalfinalen endnu – men det håber vi jo på, at vi kommer… 
• Skulle vi kvalificere os, så håber vi på, at I FCM Klubrepræsentanter igen er klar til at 

rykke ud med et pakketilbud til jeres medlemmer af klubberne med kort varsel… 
• Der arbejdes denne gang med en løsning, hvor mange flere sendes med tog, men 

hvor der også bruges busser… 
• FCM sender dette pakketilbud (rejse, billet, gave, opvarmningsarrangement i 

København) pr. mail til jer, og så håber vi, at I vil være med til at indsamle tilmeldinger 
i jeres klub og sørge for en fælles indbetaling af deltagergebyret på en konto inden en 
bestemt dato… 

• Vi håber som de andre gange, at vi kan sende 10-12.000 fans fra vore 
samarbejdsklubber til Parken… 

• Vær klar til at agere med kort varsel. Sidste semifinale spilles den 5/5, mens finalen er 
den 22/5… 
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 U21 EM Slutrunden: 
- Den 11. - 25. juni kommer UEFA U21-EM 2011 til Danmark i byerne Viborg, Aalborg, 

Aarhus og selvfølgelig Herning. Fra den 11. til 25. juni vil otte af Europas stærkeste 
U21-landshold dyste om UEFA U21-EM 2011 i Danmark. Turneringen oplever en 
stadig voksende interesse fra publikum på stadions og bag tv-skærmen hos millioner 
af seere fra hele verdenen. Hos såvel DBU som UEFA er der store forhåbninger om, 
at det danske værtskab af UEFA U21-EM 2011 bliver den største og mest sete 
slutrunde for ungdomslandshold nogensinde og UEFA prioriterer slutrunder højere 
end Champions League. Forberedelserne i Herning er godt i gang, og der gøres en 
stor indsats for at skabe en byfest i de 14 dage turneringen varer, hvor der bl.a. 
etableres en Fanzone på Torvet i Herning med storskærm, mad og drikke boder, 
musik, underholdning, temaer, boldaktiviteter osv… 

- Prisen kendes ikke endnu – men der arbejdes med at lave en pakkeløsning med 
transport, billet, fangave som kendes fra SPAR Fodboldfest… 

- Tilbud sendes ud til klubberne i starten af april… 

 [DrengeDrømmen]: - I løbet af foråret vil TV 2s fodboldmagasin, ”Hutlihut”, og FC 
Midtjyllands fodboldakademi finde det største fodboldtalent i Danmark. Det hele indledtes 
med tre auditions i uge 3 og 4, hvor alle årgang 1995 og 1996 kunne møde op. I 
henholdsvis Vejle, Roskilde og Ikast. Målet med projektet, der er blevet døbt 
”Drengedrømmen”, er at finde en kommende stjerne i den danske superliga og hvem ved, 
måske på det danske fodboldlandshold. Men i første omgang kan Danmarks største 
fodboldtalent se frem til at blive optaget på FC Midtjyllands fodboldakademi i et tre-årigt 
forløb med skolestart i august 2011. Hver audition endte ud med, at der blev udvalgt 25 
talenter, hvorefter der stille og roligt er blevet og bliver sorteret talenter fra frem mod 
afslutningen i maj måned. DrengeDrømmen kører hele vejen igennem i Hutlihut, men fra 
lørdag den 16. april og frem til den 7. maj kommer det også som selvstændige 
programmer kl. 18.25 lørdag aften… 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 2 

 Den gamle FCM Klubsten kan skæres i Holstebro ved Holstebro Stenhuggeri, Sletten 5… 

 Tican togtur – er det med en returbillet? Svar: JA. 
 
Område 4 

 Vi skal sørge for at vinde pokaltitlen i år  
 

12. Valg af værtsklub til næste områdemøde 
Følgende klubber blev valgt: 
Område 1: IF Nordmors 
Område 2: Tangsø FS 
Område 3: Lem B. 
Område 4: Kibæk IF 
Område 5: Bording IF 
 
 
 



 
 

   

13. Evt. 
Område 3 

 Jørgen Lind opfordrede til, at klubberne har nogle personer, der kan yde førstehjælp, hvis 
uheldet skulle være ude. Det er tit og ofte muligt at få refusion fra kommunen eller få det 
gratis gennem kommunen til fx et lørdagskursus… 

 
Område 5 

 Er det FCM klubrepræsentanterne, der skal være klubambassadører for U21 EM 
slutrunden? – Svar: Nej, ikke nødvendigvis. Det er op til klubberne. 

 
 
 
 
Udarbejdet af:  
Tommy Jensen, Koordinator for FCM Klubsamarbejdet FODBOLD, med hjælp fra diverse 
mennesker fra områdeudvalgene 
 
 
 

 
 
 

 


