
 
 

   

Herning den 5. december 2011 
 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
Følgende er referat af efterårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 2011, 
afholdt i perioden 16. – 30. november 2011 hos henholdsvis IF Nordmors, Tangsø FS, Lem 
B., Kibæk IF samt Bording IF. 
 
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. 2011 og 2012 i Fodbold- og Områdeudvalg 

 Der blev givet en kort præsentation af såvel Fodbold- som Områdeudvalg… 
 Der blev kort fortalt om FCM Klubsamarbejdets opbygning samt om forpligtigelserne ved 
at være en del af det… 

 Endelig blev der fortalt om måden dette møde var struktureret på… 
 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 2 

 Kan man i databasen skrive årgange i stedet for U-betegnelser? 
 Der blev luftet, at der evt. skulle være en konsekvens for de klubber, som ikke bakker op 
omkring møderne… 

 
 
3. Evaluering af årets aktiviteter  
Møder i 2011 
Repræsentantskabsmøde 

 207 deltagere, som var med til et program bestående af fremvisning af GoalBox, et møde 
med folkene bag boldspilsbanerne, webshoppen og Danske Stenhuggerier samt hædring 
og optagelse af en lang række klubber… 

 Årets FCM Klubrepræsentant blev Flemming Vesth, Billund IF… 
 Kent Falkenvig blev hædret med et æresmedlemskab af FCM Klubsamarbejdet… 
 Kamp og efterfølgende spisning… 

 
 
 



 
 

   

Områdemøde 
 Også her har fremmødet været flot, men vi må også konstatere, at hver gang 
områdemøderne og repræsentantskabsmødet afholdes, så bruger Fodboldudvalget 
meget tid på, at rykke for tilmeldinger, fordi folk ikke får det gjort rettidigt. Det er ikke helt 
rimeligt, at de mennesker, som i forvejen bruger meget tid til gavn for FCM 
Klubsamarbejdet, skal bruge så meget tid på dette, hvorfor der på mødet blev opfordret 
til, at tilbagemeldinger fremover sker rettidigt… 

 
Sportslige aktiviteter i 2011 
FCM Fodboldskole  

 FCM Klubsamarbejdet fik så stor ros for måden at afvikle FCM Fodboldskole på i 2010, at 
ikke meget var blevet ændret til 2011 – kvitteringen kom da også i og med at hele 540 
drenge fra årgang 1998 og 1999 deltog på FCM Fodboldskole eller FCM 
Målmandsfodboldskole i år – 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 Hurup IF, Gudum Nissum IF, Tarm IF, 
KLG og Brande IF, der alle har en stor andel i, at FCM Fodboldskole blev en stor succes i 
2011… 

 Talentholdene klarede sig bedre end nogensinde før: U13 Talentholdet blev nr. 2 ved 
Brøndby Elite Cup, mens U14 Talentholdet blev nr. 5 ved Nørhalne Elite Cup. Begge hold 
har kun oplevet ét nederlag mod sine jævnaldrende, hvilket endnu engang er et bevis på, 
at vi har nogle dygtige fodboldspillere i Ulveland… 

 
Følgende klubber har allerede meldt sig som ansøgere som vært for FCM 
Fodboldskole 2012 – flere kan nå det endnu 
Område 1: IF Nordmors 
Område 2: Linde B. 
Område 3:  
Område 4: Hammerum IF 
Område 5: Brande IF, Filskov IF, Grindsted GIF 
 
FCM Minifodboldskole  

 FCM Minifodboldskole, der i år blev afholdt for både drengene og pigerne i årgang 2000, 
blev atter en succes, da de en søndag i juni var inviteret til inspirationsdag i FCM. Det var 
en fantastisk dag med glade drenge og piger, forældre, trænere, FCMere samt ikke 
mindst kursisterne på FCM Trænerakademi, som denne dag var trænere for børnene. 
Også i år gav FCM samarbejdsklubberne stor opbakning til dagen, da ca. 165 drenge og 
55 piger deltog… 

 
FCM Teknikmærke 

 Siden FCM Teknikmærke blev introduceret for 2½ år siden har i hundredevis af midt- og 
vestjyske drenge og piger bestået FCM Teknikmærke i enten bronze, sølv, guld eller 
endog Ulvemærket, som er det sværeste mærke at tilegne sig, og rent faktisk har 
tendensen været, at de hold, hvorpå flere spillere har bestået et FCM Teknikmærke efter 
et målrettet arbejde fra trænernes side, også er hold, som siden arbejdet med den 
tekniske træning er gået i gang, har opnået bedre sportslige resultater i kampene… 



 
 

   

 Begynderniveauet på FCM holdene har som resultat af den tekniske træning i 
samarbejdsklubberne også været generelt højere end tidligere, men ser vi på, hvilke 
årgange som har bestået FCM Teknikmærker, så er flere end 80 % fra årgang 1997 – 
1998 – 1999. Eller sagt med andre ord, de årgange vi allerede arbejder med i FCM nu – 
så skal begynderniveauet fortsat være højt, hvordan sikrer vi så, at flere klubber og flere 
spillere tager FCM Teknikmærke til sig? – Dette var blot én af de ting, som efterfølgende 
blev drøftet i et gruppearbejde… 

 
Publikumsaktiviteter i 2011 
Tican Togtur 

 På efterårets områdemøde i FCM Klubsamarbejdets område 1 efterspurgte klubberne en 
togtur til en hjemmekamp. Ideen var god og FCMs marketingsafdeling tog bolden op og 
lavede et nyt tilbud til klubberne i FCM Klubsamarbejdets område 1 og 2… 

 FCM sørgede mandag den 18. april til kampen mod OB for bus/tog, billetter, værdikupon 
til Tican pølse og vand fra Royal Unibrew… 

 Dagen havde omdrejningspunkt i kampen på MCH Arena, og derudover var der 
arrangeret masser af aktiviteter udenfor Arenaen før kampen samt optog med Herning 
Garden i spidsen… 

 
SPAR Fodboldfest 

 Søndag den 18. september vandt FC Midtjylland som bekendt med 2 – 0 over 
SønderjyskE og det skete tilmed foran et rekordstort publikum. De 7.539 tilskuere betød 
nemlig, at der blev sat ny rekord til et opgør mellem FC Midtjylland og SønderjyskE – en 
tilskuerrekord, som ikke mindst skyldes de 2.250 deltagere i SPAR Fodboldfest… 

 De mange deltagere i SPAR Fodboldfest kunne dog ikke blot forlade MCH Arena med en 
sejr, de havde også dagen igennem været en del af et vellykket arrangement, hvor EA 
Games, Hop & Rul, IKADAN, ballonkunster Peter Hansen samt Teknikbold.dk velvilligt 
havde stillet sig til disposition, hvilket havde forvandlet området foran MCH Arena til et 
sandt fodboldlegeland. Noget som de mange deltagere nød at gøre brug af ligesom et 
møde med Lupus samt Izunna Uzochukwu og Marc Møller, der skrev autografen, gjorde 
lykke… 

 
Pokalfinale 

 Vi havde også alle sammen glædet os til en fest i PARKEN den 22. maj, hvor FCM for 2. 
år i træk og 4. gang i alt havde kvalificeret sig til pokalfinalen. Men som bekendt blev det 
ikke helt den fest, som vi havde ønsket os… 

 Det blev lidt en fuser pga. spilletidspunkt og ikke mindst pga. resultatet. Alligevel kan vi 
være stolte af, at det var de midt- og vestjyske fans som dominerede på tribunerne – 
både i antal og mht. vokalen… 

 
Kurser i 2011 

 Det seneste år har været et godt kursusår med hele 20 afholdte klubkurser, 200 deltagere 
i Store Trænerdag som i år var henlagt til samarbejdsklubben Spjald IF, 50 deltagere i et 
målmandstrænerkursus i maj i Ikast, to fuldt belagte målmands camps i sommerferien, 
112 kursister i et helt nyt pigetrænerkursus samt ikke mindst 34 kursister fra 25 forskellige 
samarbejdsklubber på FCM Trænerakademi… 



 
 

   

 Det er flotte deltagertal, som vi kan være stolte af, men også tal som vi håber, kommer til 
at se endnu bedre ud det kommende år, da det er uddannelse, der skal til for at vore unge 
mennesker kan få endnu bedre læring og endnu mere glæde ved fodbolden… 

 Sørg for at booke klubkurser til opstarten allerede nu – tag kontakt til koordinatoren, der 
vil sørge for, at viderebringe kontakten til instruktørerne… 

 
FCM Trænerakademi 

 Kurset, der er for trænere, der primært arbejder med U8 – U13 drengespillere, starter op 
primo 2012 og strækker sig over hele kalenderåret… 

 Kurset vil indeholde moduler, hvor der blive arbejdet med teknisk træning med bolden 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 2011… 

 
Øvrige aktiviteter i 2011 
Områdemesterskab 

 Igen i år blev FCM Områdemesterskab en sjov og minderig oplevelse, hvor jævnbyrdige 
og fair spillede kampe med akademispillere som dommere… 

 83 drenge- og pigehold i alderen U10 – U12 var tilmeldt stævnerne i henholdsvis Lemvig 
GF og Herning KFUM, og alle oplevede de takket være de to tidligere 
bestyrelsesmedlemmer, Holger Heldbo og Flemming Vesth, som var arrangører af 
mesterskaberne, nogle veltilrettelagte arrangementer. Fra FCM klubsamarbejdet skal der 
lyde mange tusinde TAK til de to herrer samt Lemvig GF og Herning KFUM for deres 
indsats… 

 
Følgende klubber er interesseret i at være vært for FCM Områdemesterskab 2012 – 
flere kan nå det endnu 

 Herning Fremad 
 Filskov IF 
 Herning KFUM 

 
Træning med Superliga- og akademispillere 

 Også i år blev det en succes, da hele FC Midtjyllands Superligatrup samt spillerne fra de 
tre ældste årgange på akademiet én gang i foråret og én gang i efteråret blev mixet på 
kryds og tværs og tog på klubbesøg i 36 forskellige FCM samarbejdsklubber… 

 
VIP-fest 

 Deltagerantallet har de seneste år været dalende og som konsekvens deraf var VIP-
festen i år den sidste – for nuværende… 

 Man kan dog altid købe sig til et arrangement med sin klubs sponsorer på MCH Arena – 
så man kan også sige, at der nu er mulighed for at afholde sin egen VIP-fest til alle FCMs 
kampe på MCH Arena. Kontakt koordinatoren i god tid og så vil han formidle kontakten til 
rette vedkommende hos FCM… 

 



 
 

   

Kommercielle muligheder i 2011 
Skrab – julekalender – boldspilsbaner 

 FCM Klubsamarbejdet er rigtig glade for, at mange klubber støtter flot op omkring salget 
af skrab/julekalender, hvilket vi håber fortsætter, da det er til gavn for både FCM 
samarbejdsklubberne og FCM Klubsamarbejdet, der bl.a. pga. dette kan opretholde og 
måske udbygge aktivitetsniveauet… 

 Også boldspilsbanerne er der fortsat stor interesse for – det gælder både multibanerne og 
pannabanerne, men også den nye Panna Light ARENA, der er yderst let at stille op i 
både træningen og hjemme i de private haver, bliver der vist interesse for…  

 
Ud over en masse gode inputs fra gruppearbejderne, kom der følgende bemærkninger: 
Område 1 

 Det var ok at være i Ikat-Brande Arena til repræsentantskabsmødet, men Messecentret 
var bare super. God ide at ”vende det om” så vi sidder på halgulvet og talerne er på 
trappen. Vi vil gerne sidde i grupper, så vi kan snakke og se hinanden. Vi vil ikke tilbage til 
håndboldlokalerne… 

 
Område 2 

 Vejledningen på billetkodegavekortene skal være mere præcis, hvis alle skal kunne forstå 
den… 

 
Område 3 

 Der blev stillet spørgsmål om reglerne for spillerkontakt klubberne imellem også kan 
gælde for trænere? – Hertil blev der af FCM svaret, at reglerne er lavet for at beskytte 
børnene og som udgangspunkt, gælder reglerne kun ved spillerkontakt. FCM kan dog 
godt følge problemstillingen, men kan kun opfordre til, at man også tager kontakt til 
klubben, hvis henvendelsen sker på en træner… 

 Det er bedre at afholde repræsentantskabsmødet i MCH end at gøre det i Ikast-Brande 
Arena, hvor det hele bliver lidt mere upersonligt – det kan dog gå an, hvis ikke MCH er en 
mulighed… 

 Kan Panna Light ARENA laves, så den også kan sættes op indendørs? 
 
Område 4 

 Står valget mellem hallen og Loungen i Ikast-Brande Arena til repræsentantskabsmødet, 
så er Loungen bedst… 

 
Område 5 

 MCH er et bedre sted at afvikle repræsentantskabsmødet end Ikast-Brande Arena er. 
Men hvis MCH er et dyrt sted at være, så er det helt ok at være i Ikast… 

 
 
4. Kaffe 

 Og igen i år var forplejningen helt i top… 
 
 



 
 

   

5. Valg til områdeudvalg 
 Områdeformanden fortalte kort om opgaverne i Områdeudvalget og der blev fortalt om 
hvilke personer i Områdeudvalget, som ønskede genvalg…  

 
Områdeudvalgene består det kommende af følgende personer: 
Område 1: Karsten Jørgensen (Thyholm IF), Kresten Poulsen (Bedsted IF), Mona Jepsen 

(Thyholm IF), Henning Alstrup (Sundby Thy IK), Martin Christensen (Roslev IK) 
Område 2: Flemming Ringgaard (Feldborg/Haderup IF), Inge Olsen (Borbjerg GU), Allan 

Nielsen (Vinderup IK), Johnny Nielsen (Thyborøn IF) 
Område 3: Line Knoth (Holmsland GU), Jens Oluf Bach (Rindum SU), Finn Akselsen (Tarm 

IF), Helle Brandborg Jensen (Spjald IF) 
Område 4: Preben Madsen (Gullestrup IF), Ole Kristensen (Herning KFUM), Martin 

Simonsen (Troldhede GIF), Allan Overgaard Nielsen (Hammerum IF) 
Område 5: Gert Hansen (Ikast KFUM), Erik Ebbesen (Ikast FS), Flemming Vesth (Billund 

IF), Henrik Jensen (Ejstrupholm IF) 
 
 
6. FCM Elitefodboldskole og akademi 
Diverse om FCM Elitefodboldskole 

 Fremragende resultater ved Brøndby Elite Cup + super stævne 
 Vi arbejder med følgende i forhold til FCM Fodboldskolerne/Talentholdene: 
- Ingen FCM spillere på FCM U14 Talenthold = andet stævne end pt. 
- Ingen træning på de lokale FCM Fodboldskoler efter FCM Fodboldskolestævnet – 

evalueringen foretages i forbindelse med FCM Fodboldskolestævnet… 
- Træning på alle FCM Fodboldskoler den samme dag i ugen… 

 Vi skal fremadrettet ud at arbejde tidligere med spillerne for at kunne matche 
konkurrenterne. Dette skal foregå i klubberne og ikke i FCM… 

 
Om Herning Elite 

 Vi tager færre spillere ind på skolen i Herning = De fleste er sikret en plads i truppen 
igennem hele forløbet… 

 FCM U13 resultater – flot udvikling – endnu ikke optimeret med spillere – en del spillere til 
vintertræning… 

 U14 resultater – 10 kampe – 10 sejre… 
 U15 resultater – 15 kampe – 14 sejre – 1 uafgjort… 

 
 
7. Diverse orienteringspunkter 
Bolddrenge og indløb 

 Velkommen til at søge – ventetiden er ikke længere så lang, så chancen for at komme 
hurtigt til er blevet større… 

 
www.fcmklubsamarbejdet.dk  

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



 
 

   

Sommerkampe 
 Man kan kun komme i betragtning til en sommerkamp, hvis man tager del i de 
kommercielle muligheder…  

 Der er sidste ansøgningsfrist til at få en sommerkamp i 2012 med udgangen af 2011… 
 Ansøgningen sendes til koordinatoren… 

 
FCM Klubsamarbejdet HÅNDBOLD  

 Alle klubber er velkomne i FCM Klubsamarbejdet Håndbold. Samarbejdet er fortsat i en 
opstartsfase, og man kan derfor ikke forvente det samme som i fodbold ENDNU – men vi 
er på vej… 

 Koordinatoren for håndbold kommer gerne ud i klubben eller inviterer interesserede 
klubber til møde i Ikast i forbindelse med en hjemmekamp… 

 
 
8. Nyheder 2012  

 Panna Light ARENA i klubben og i haven… 
 Kursus i indendørs træning… 
 FCM Trænerakademi… 
 FCM Totaltræning er et kursus i træningsplanlægning for hele klubben – en ny måde at 
træne teknisk fodbold med børn på. Kurset indbefatter 2 kursusaftener a’ 3 timer, med 4-6 
uger imellem og med mulighed for tilkøb af et modul 3. Kurset vil være et godt 
forårsprojekt, hvor man får arbejdet med konceptet og tilegner sig nogle nye rutiner, for 
både klub, spillere og forældre. Så man er rustet til at implementere det 100 procent til 
den nye sæson, der starter efter sommerferien… 

 
 
9. Valg af værtsklub til næste områdemøde 
Følgende klubber blev valgt: 
Område 1: Fuursund IF 
Område 2: Struer B. 
Område 3: ØAB 86 
Område 4: Herning KFUM 
Område 5: Billund IF 
 
10. Eventuelt 
Område 1: 

 Det fint at det gratis at være med i FCM Klubsamarbejdet. Derfor er det også OK, at man 
så betaler for de ting, man deltager i… 

 Julegaver fra Ulveklubben som skal afhentes i Herning og andre tilsvarende forhold gør, 
at man ikke altid i område 1 føler, at man er en vigtig del af ”hele regionens hold”… 

 
 
 
 
 



 
 

   

Udarbejdet af:  
Tommy Jensen 
 
Koordinator for FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
 
 

 
 


