
 
 

   

 
Herning den 21. november 2016 

 
 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
Følgende er referat af forårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 2009, 
afholdt i perioden 15. – 23. marts 2010 hos henholdsvis Sydmors IF, Feldborg/Haderup IF, 
Rindum SU, Herning KFUM og Gludsted GIF. 
 
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… 
• Der blev vist en historisk film om de første 10 år med FC Midtjylland… 
 
 
2. Orientering fra Fodbold- og områdeudvalg  
• Der blev givet en præsentation af det foreløbige arbejde i Fodbold- og Områdeudvalgene, 

hvorunder et af udvalgsmedlemmerne orienterede omkring kompetencerne i udvalgene 
samt om forskellige mulige fremtidige aktiviteter. Disse kunne bl.a. være en slags 
områdemesterskaber, aktiviteter for pigerne, aktiviteter for de yngste fodboldspillere, FCM 
Teknikmærke etc. 

 
 
3. Kursustilbud i FCM Klubsamarbejdet 2010 
Der blev orienteret om følgende: 
• Der var 200 deltagere fra 50 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. Noget nyt i 2010 bliver, at man kan 
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 onsdag den 19. maj 
blive inviteret til Ikast for at træne med FC Midtjyllands målmandstrænere Morten 
Hyldgaard og John Rahbek. Samme aften er alle trænere m.m. desuden velkommen, da 
træningen ligeledes er et kursus i FCM Klubsamarbejdet… 

• Forløbet på FCM Akademiuddannelsen er nu stort set forbi – der mangler lige en 
evalueringsgang. Forløbet har strakt sig over 1½ år, og har været en kæmpe succes – 
senest bevist med studieturen til Tyskland, hvor kursisterne var inside FCM U19 
(omklædningsrummet, taktisk, socialt) – så ungdomskampe på højeste internationale 
niveau – var til Bundesligakamp – havde en social god afslutningstur. Studieturen har 
også sat nogle tanker i gang omkring fremtidige studieture med FCM… 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 1 
• Godt setup omkring Store Trænerdag. Gode teoretiske indlæg og så var det virkelig 

spændende at høre så grundigt et oplæg til SAS Liga kampen efter selve kurset… 
• Når der snakkes spotkurser, er man så på vej væk fra Akademikurserne? – Dette er ikke 

tilfældet. Dette vil fortsat blive udviklet… 
• Det kunne være en god ide med et decideret pigetrænerkursus… 
 
Område 2 
• Det er godt, at man kan gå rundt til workshops på Store Trænerdag. En rigtig god dag… 
• Det ville være rigtigt godt, hvis der kom nogle spotkurser… 
 
Område 3 
• Store trænerdag var god, men det var svært at se alt på lærredet under den teoretiske 

gennemgang inden øvelserne blev vist… 
• Det kunne være et godt spotkursus med angrebstræning som træning, eller inddragelse 

af Global Goal i træningen… 
 
Område 4 
• Godt med noget nyt – samba og rytmik – ved Store Trænerdag… 
• Fint hvis FCM kan komme ud at inspirere med ”det moderne” via spotkurser, så trænerne 

ikke blot hænger fast i det samme… 
 
Område 5 
• God ide med spotkurser, så man kommer hurtigere i gang med nye ting… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

4. FCM Teknikmærke  
I 2010 kommer der som min. til at ske i 2010 følgende: 
• I 2010 startes et nyt klubkursus med titlen FCM Teknikmærke, hvor der både instrueres i 

opstilling af baner, brugen af FCM Teknikmærkeøvelserne samt ikke mindst brugen af 
FCM Teknikmærkenotesbogen. – Kurset handler dog ikke alene om FCM Teknikmærke, 
men er et kursus, der generelt set kan forbedre trænernes evne til at varetage den 
tekniske træning i klubben… 

• Onsdag den 5. maj præsenteres de indtil videre 3 spillere, der har bestået FCM 
Teknikmærke ULV på MCH Arena… 

• 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. 

• Der vil tirsdag den 4. maj igen blive afholdt et gratis kursus i FCM for FCM 
Teknikmærkeambassadørerne. 

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

 
 
5. FCM Fodboldskole 2010  
• Værtsklubberne er i 2010: Koldby-Hørdum IF, Aulum IF, Spjald IF, Herning KFUM og FC 

GOG… 
• Navnet er ændret fra Talentskole til Fodboldskole, hvilket dels gøres for at tilpasse navnet 

til de øvrige aktiviteter i FCM Klubsamarbejdet regi, og samtidig er det også vigtigt for 
FCM at signalere, at selv om aktiviteten er for de enkelte samarbejdsklubbers bedste 
spillere, så er det ikke ensbetydende med, at alle 400 deltagere er at betragte som netop 
talenter. Og netop ordet ”TALENTskole” fornemmer FCM, har været en hindring for, at 
endnu flere spillere har været tilmeldt aktiviteten gennem årene. Nogle trænere har 
simpelthen ikke ment, at de havde nogle deciderede talenter i klubben, og har derfor 
undladt at melde sine spillere til. Med navneskiftet til FCM Fodboldskole vil FCM samtidig 
gerne opfordre alle samarbejdsklubber til at sende spillere, selv om de ikke tror, at 
spillerne er gode nok til at gå hele vejen, og så lade det være op til FCM at vurdere det. 

• Indholdet på FCM Fodboldskolen bliver dog det samme, men selve oplevelsen vil blive 
vægtet endnu højere end tidligere. Der vil fortsat blive afviklet FCM 
Målmandsfodboldskole og FCM Fodboldskolestævne i Ikast, og efter sidstnævnte 
udtages så FCMs U13- og U14 Talenthold. 

• FCM Fodboldskolen er i 2010 for årgang 1997 (udtages til U14 Fodboldskolen) og årgang 
1998 (udtages til U13 Fodboldskolen)… 

• Alle klubber har nu mulighed for at tilmelde op til fire spillere + evt. målmænd i 
henholdsvis årgang 1997 og årgang 1998, hvoraf den ene dog som min. skal være født i 
sidste halvdel af året. – Det er nyt, men nogle spillere kan næsten være op til et år ældre 
end andre, og derfor vil vi også gerne se de dygtigste spillere født senere på året… 

• Klubtrænere til spillere på de endelige Talenthold vil fremover modtage direkte 
information omkring aktiviteter for dennes spillere via mail. 

• Onsdag den 5. maj vil alle spillere, der bliver udtaget til en FCM Fodboldskole blive 
inviteret gratis på MCH Arena til kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby IF. Her vil 
spillerne blive præsenteret i pausen af kampen – i den FCM Fodboldskoletrøje, som alle 
udtagne spillere får… 



 
 

   

• U13 og U14 Talentholdene deltager i juli sammen med FCM U15 i KB Cup i 
København… 

• 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)… 

• Spillernes klubtrænere skal indsende oplysninger svarende til de ønskede på 
tilmeldingssedlen til den lokale FCM Fodboldskoletræner senest fredag den 26. marts… 

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

• Succesen fra i fjor med en oplevelsesdag gentages. I år bliver det for årgang 1999, og 
dagen afvikles søndag den 13. juni i Ikast – dagens navn bliver FCM Minifodboldskole… 

• Denne dag er blevet til, da FC Midtjylland gerne vil give spillerne fra årgang 1999 i FCM 
Klubsamarbejdet en oplevelse sammen med andre gode spiller og trænere fra bl.a. FC 
Midtjylland… 

• 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… 

• Det eksakte program for dagen kendes endnu ikke, da det er afhængigt af, hvor mange 
spillere der bliver tilmeldt dagen. Sidste år var vi godt 150 deltagere, men med de utallige 
positive tilbagemeldinger vi har fået fra spillere, forældre, trænere, klubber så forventer vi, 
at deltager antallet stiger pænt i 2010… 

• Der vil blive udleveret en FCM Fodboldskoleskoletrøje til alle spillere, som deltager på 
dagen + en dvd med ”Nu kan du lære det”… 

• Indbydelse udsendes til klubrepræsentanter + trænere for årgangen primo maj med 
tilmelding ultimo maj… 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 3 
• Hvor mange spillere må der tilmeldes FCM Minifodboldskolen? – Dette er der endnu ikke 

endeligt taget stilling til, men det vil formentligt blive ca. det samme som på FCM 
Fodboldskolen… 

 
Område 5 
• Hvad er prisen for deltagelse i FCM Minifodboldskole for årgang 1999 den 13. juni i Ikast? 

– Den bliver formentlig i omegnen af kr. 100,-… 
 
 
6. Kaffe 
• Og igen i år var forplejningen helt i top… 
 
 
 
 



 
 

   

7. FCM Klubsamarbejdets webshop 
• Langt de fleste samarbejdsklubber er nu blevet registreret på webshoppen, og 

forhåbentlig blevet trygge ved at komme der. Enkelte har oplevet nogle tekniske 
vanskeligheder i forbindelse med opstarten, men en del af disse har skyldtes, at de fleste 
FCM Klubrepræsentanter er mænd, og dermed ikke behøver læse en manual J – Der 
blev opfordret til at benytte den HOTLINE, der er tilknyttet webshoppen, hvilket fremgår af 
sidste side af manualen. 

• Alle fremmødte fik nogle klubfoldere med hjem til bestyrelse m.v., så de også får 
kendskab til webshoppen og dens muligheder… 

• 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… 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 5 
• Det er et fantastisk stykke arbejde, der er gjort med webshoppen, der giver klubberne 

gode muligheder for billige indkøb… 
 
 
8. Diverse tilbud fra FC Midtjylland 
Tilbud fra Ikadan og FC Midtjylland 
• FCM tilbyder nu i samarbejde med Ikadan nogle fodboldbaner (Pannabaner – 

Miniboldspilbaner – multibaner), der er vildt populære hos børn og unge mennesker. En 
af banetyperne blev brugt i forbindelse med SPAR Fodboldfest i 2009, og det var en 
KÆMPE succes, hvor køen var uendelig for at komme til at prøve. 

• Ikadans produkter produceres i Danmark, og er både fleksible, frie for vedligeholdelse, 
nemme at montere og praktisk talt uopslidelige – og så er de markant billigere end 
konkurrerende produkter. Og FC Midtjylland har endda lavet en aftale med Ikadan om, at 
FCM samarbejdsklubber kan købe disse baner endnu billigere. 

• De fremmødte fik nogle brochurer med hjem, hvor det hele er beskrevet i, og som 
klubrepræsentanterne kunne tage med hjem og vise frem i klubben eller evt. for 
børnehaven, fritidshjemmet, SFO´en, skolen eller lignende – for de må også gerne få 
tilbuddet gennem samarbejdsklubberne. – Fordelen for samarbejdsklubberne ved at 
andre køber disse baner igennem klubben, er, at klubberne også ved køb af sådanne 
baner, får billetafregning til kampe på MCH Arena, og så får de samme unge mennesker, 
der kommer i klubberne mulighed for at spille fodbold i endnu flere timer. 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 1 
• Der blev vist en generel stor interesse for produkterne, og der var en del spørgsmål til 

funktionaliteten og fleksibiliteten i banerne… 
 
Område 3 
• Der blev vist en generel stor interesse for produkterne, og der var en del spørgsmål til 

funktionaliteten og fleksibiliteten i banerne… 
 



 
 

   

Område 5 
• Pannabanen er en fantastisk aktivitet… 
• Hvor holdbare er banderne? – Banderne kan holde til et tryk på 2 ton… 
 
 
9. Orientering fra FC Midtjylland 
Der blev orienteret om følgende: 
• Klubrepræsentanterne skal HUSKE at lave ændringer på indtastninger af trænere og 

ledere på www.fcmklubsamarbejdet.dk, idet formålet med nyhedsmailene ellers 
forsvinder... 

• Der spilles i år sommerkampe den 18. maj i Frederiks AIF – den 20. maj i Bremdal IK og 
den 26. maj i Brædstrup IF… 

• Der kan desværre ikke gennemføres træning med SAS Liga- og Akademispillerne i 
foråret 2010, hvor SAS Ligaen skal spille 13 kampe på 6 uger samtidig med 2 
Akademiturneringer i udlandet, udtagelse til landshold etc. FCM kommer ud med en dag i 
august/september… 

• FCM Magasinet ”Udfordrerne” (3. udgave) blev udleveret på mødet… 
• Man kan fortsat frit rekvirere FCM-logoet til at trykke på sin spilledragt… 
• Man er fortsat velkommen til at blive skrevet på ventelisten til at være bolddrenge eller til 

at lave indløb med FCM på MCH Arena. Skriv til tje@fcm.dk... 
• FCM er godt nok ikke i pokalfinalen endnu – men det håber vi jo alle på sker. Skulle FCM 

kvalificere sig, så håber FCM på, at FCM Klubrepræsentanterne er klar til at rykke ud med 
et pakketilbud til klubbens medlemmer med kort varsel. FCM sender dette pakketilbud 
(rejse, billet, gave, opvarmningsarrangement i København) pr. mail, og håber så, at 
klubrepræsentanterne vil være med til at indsamle tilmeldinger og sørge for en fælles 
indbetaling af deltagergebyret på en konto inden en bestemt dato. Målet er i så fald, at 
der igen kan sendes flere end 9000 fra FCM samarbejdsklubberne til en pokalfinale med 
FC Midtjylland. 

• Der vil fremadrettet blive overrakt et billede til ophæng i klubhuset fra 
kontraktunderskrivelsen på Akademikontrakter med spillere fra FCM samarbejdsklubber, 
hvorpå spilleren står i sin klubtrøje, og hvor forældrene en FCM-repræsentant samt 
klubfolk er med på. På billedet vil der endvidere være en tekst, hvoraf det fremgår, hvad 
billedet er af. Ligeledes vil det fremadrettet blive markeret overfor FCM 
samarbejdsklubber, der har opfostret spillere, der debuterer på et U-landshold. 

• Der starter efter sommerferien et projekt op i Herning, hvor spillere i U10 – U11 – U12 
tilbydes en ekstra gang ugentlig træning om fredagen, men hvor de fortsat spiller hjemme 
i klubben. 

• FCM starter i 2010 en Målmandscamp afviklet over en weekend (fredag – søndag). 
Indholdet bliver bl.a. 5 gange træning, foredrag fra FCM-keeper, sociale aktivteter, 
målmandstrøje. Prisen bliver kr. 2500,- for at deltage som målmand. Vil man deltage som 
træner fra FCM Klubsamarbejdet får man det til kr. 1200,-… 

• FCM opfordrede samarbejdsklubberne til at sørge for at sende alle de gode FCM-
relaterede historier, der er i lokalaviserne til www.fcmklubsamarbejdet.dk... 

 
 



 
 

   

• FCM Klubsamarbejdet HÅNDBOLD er kommet godt i gang med 10 medlemsklubber, men 
flere klubber er naturligvis velkomne i samarbejdet. Dog skal der gøres opmærksom på, 
at projektet er i en opstartsfase, og man kan derfor ikke forvente det samme som i fodbold 
endnu. Troels Banggaard fra Håndbold kommer gerne ud i klubben eller inviterer 
interesserede klubber til møde i Ikast i forbindelse med en hjemmekamp – se hans 
nummer på klubsamarbejdets hjemmeside… 

 
Der kom følgende bemærkninger: 
Område 2 
• Godt initiativ omkring nye priser i forbindelse ved repræsentantskabsmødet (der var 

endda folk fra Harboøre og omegn, der nikkede anerkendende J)… 
 
Område 3 
• Det er en super ide med de nye priser på repræsentantskabsmødet. Vi vil være stolte af 

at have sådanne billeder til at hænge i klubben… 
• Det vil være mere attraktivt med FCM Minifodboldskolen for U10 – U12 for vores område, 

hvis det også ligger i vores område. – FCM er enige i dette, men forsøget igangsættes nu 
i Herning, og så må vi efterfølgende vurdere om det kan lade sig gøre at udbrede 
aktiviteten i de andre områder… 

 
Område 4 
• Der blev nikket anerkendende til tankerne omkring de nye priser, der skal overrækkes i 

forbindelse med repræsentantskabsmødet… 
• God ide med FCM Minifodboldskole, men prisen kan evt. skræmme nogen væk… 
• Må der også komme piger med på Målmandscamp? – Ja, de eneste aktiviteter i FCM 

Klubsamarbejdet, der udelukkende er for drenge, er FCM Fodboldskolen… 
 
Område 5 
• God ide med de nye priser, der overrækkes til repræsentantskabsmødet… 
• Det kan være en fordel for klubtrænerne, at nogle af de spillere (eller deres forældre), der 

har ambitioner, ved selvsyn finder ud af, hvad der skal til for at nå noget med deres 
fodbold eller også finder de ud af, at deres ambitioner er urealistiske… 

 
10. Valg af værtsklub til næste områdemøde 
Følgende klubber blev valgt: 
Område 1: Thyholm IF 
Område 2: Klinkby B. 
Område 3: Hanning B. 
Område 4: Sinding GIF 
Område 5: Uhre GIF 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

11. Evt. 
Område 1 
• Der blev spurgt til et muligt samarbejde imellem FCM og JBU, hvilket områdeformanden 

tager med i dels Områdeudvalget og dels i Fodboldudvalget… 
 
Område 5 
• Der blev spurgt til klubbernes erfaringer med salgsprisen på skrabelodder, om nogle 

havde oplevet besværligheder med prisstigningen pr. lod – dette var ikke tilfældet… 
 
 
Udarbejdet af:  
Tommy Jensen 
 
Koordinator for FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
 
 
 

 
 
 


