
 
 

   

Ikast den 28. november 2017 
 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
Følgende er referat af efterårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 2017, 
afholdt i perioden 13.- 23. november 2017 hos henholdsvis Frøstrup Hannæs IF, Måbjerg IF, 
Tim GIF, Studsgaard GIF og Sdr. Omme IF.  
 
Først og fremmest skal der fra FCM Klubsamarbejdets side lyde en stor TAK for det fine 
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. DBU TopCenter og konsekvenserne for talentudviklingen i 
Ulveland  

 Det nye setup fra 2018 blev gennemgået. Dette er vedhæftet referatet her som pdf-fil. 
 
Følgende klubber har tilbudt sig som værtsklub for FCM Fodboldskole i foråret 2018 
(7/5 – 9/5 – 14/5 – 16/5 – 4/6 – 6/6) og kan blive kontaktet af den kommende FCM-
licensansvarlige: 

 Område 1: Thisted FC, Nors BK 
 Område 2: Struer Boldklub 
 Område 3: Ringkøbing IF 
 Område 4: Snejbjerg SG&I, Sdr. Felding GIF, Hammerum IF 
 Område 5: Billund IF 

 
Følgende klubber har tilbudt sig som værtsklub for FCM Fodboldskoleskolestævne i 
foråret 2018 (26/5 – 27/5 – 17/6) og kan blive kontaktet af den kommende FCM-
licensansvarlige:  

 Brande IF, Brædstrup IF, Ikast FS, Herning KFUM 
 
Følgende klubber har tilbudt sig som værtsklub for FCM-licenstræning i én eller flere 
perioder i sæson 2018/2019 og kan blive kontaktet af den kommende FCM-
licensansvarlige (øvrige klubber kan evt. også komme i spil): 

 Område 1: Thisted FC (kunstgræs), Hurup IF, Spøttrup Motion og Sport, Nors BK, 
Nordthy IF, Koldby-Hørdum IF (½ kunstgræs). Herudover undersøger Sydmors IF 
(kunstgræs) og så vil vi gerne have en melding fra MorsØ FC (kunstgræs) på om de evt. 
også kan byde ind. 

 Område 2: Gudum-Nissum IF (kunstgræs), Ramme-Lomborg IF, Vinderup IK, Resen-
Humlum IF, Holstebro Boldklub (kunstgræs) 

 Område 3: Tim GIF, Ringkøbing IF (kunstgræs, gerne flere perioder), Spjald IF 
(kunstgræs inden jul), ØAB 86, Skjern GF (kunstgræs) 



 
 

   

 Område 4: Sunds IF (kunstgræs), Snejbjerg SG&I (kunstgræs), Hammerum IF 
(kunstgræs), Herning Fremad (kunstgræs) og så vil vi gerne have en melding fra Tjørring 
IF (kunstgræs) på om de evt. også kan byde ind. 

 Område 5: Brædstrup IF (kunstgræs), Grindsted GIF, Brande IF (kunstgræs), Gauerslund 
IF (kunstgræs), Blåhøj IF/Filskov IF, Ikast FS (kunstgræs) 

 
Følgende klubber har tilbudt sig som værtsklub for FCM-licensstævner i sæson 
2018/2019 (1/12 – 2/12 – 2/3 – 3/3) og kan blive kontaktet af den kommende FCM-
licensansvarlige: 

 Brædstrup IF, Brande IF, Ikast FS, Gauerslund IF 
 

3. FCM Pigefodboldskole 
 186 piger er tilmeldt fordelt på 76 x U14/15 piger, 60 x U13 piger og 50 U12 piger. 
 Fordelt på Center NORD hos Mejrup GU og Center SYD hos Brande IF, hvilket betyder, 
at der i år er tale om en reel udtagelse. 

 Efter 1. udtagelsesaften, hvor FCM deltog med en skoleleder og en træner, har 
pigelicenstrænerne 4 x træninger med en bruttotrup inden de endelige hold udtages. 
 Herefter træner de endelige hold hver fredag frem til sommerferien (ferier undtaget), 

hvor de sammen med drengeholdene deltager ved BIF-CUP i Brande. I perioden laves 
også en FCM Pigelicensdag med træning og kamp. 

 

4. FCM Teknikmærkedage  
 Spillerne kan tilmelde sig, hvor man kan komme at tage bronze/sølv/guldmærket. 
Deltagerbetaling på kr. 100,-, hvor man også modtager en billet til MCH Arena. 

 
I efteråret 2017 er vi/har vi været følgende steder: 

 Mejrup GU 
 Tarm IF 
 Tjørring IF 
 Gauerslund IF 

 
Følgende værtsklubber blev valgt til at afholde FCM Teknikmærkedage i foråret 2018 

 Thisted kommune: Koldby-Hørdum IF 
 Morsø kommune: MorsØ FC 
 Skive kommune: Spøttrup Motion og Sport 
 Struer/Lemvig kommuner: Gudum-Nissum IF 
 Holstebro kommune: Måbjerg IF 
 Ringkøbing-Skjern kommune: Hover UIF 
 Herning kommune: Skibbild IF 
 Ikast-Brande kommune: Ejstrupholm IF 
 Billund/Vejle kommune: Grindsted GIF 

 



 
 

   

5. FCM Trænerakademi og RØDDERNES Trænerakademi 
FCM Trænerakademi 

 Målgruppe: Henvender sig til mere øvede trænerne i FCM Klubsamarbejdet, som gerne 
vil udvikle sig og som primært arbejder med U8 – U14 drengespillere. 

 Følgende kapaciteter vil undervise på kurset:  
 Jeppe Qvist – Fysisk træner for FC Midtjylland 
 Søren Bjerg – Top A træner i FC Midtjylland 
 Kristian Bak Bach – Assistenttræner i FC Midtjylland 
 Kent Tornøe – Individuel teknisk træner i FC Midtjylland 
 Jonas Bliksted – Elitechef i FC Midtjylland 
 Ret til ændringer af ovenstående forbeholdes  

 Pris: 6.495 kr. pr. træner. 
 Sidste tilmeldingsfrist er den 1. december 2017. 

 
RØDDERNES Trænerakademi 

 Målgruppe: Henvender sig til den unge træner, forældretrænere mm. i FCM 
Klubsamarbejdets områder, som primært arbejder med U7-U12 spillere. 

 Kurset udbydes i henholdsvis Center NORD og Center SYD 
 Det bliver FCMs talentholdstræner, Jesper Sigen, som bliver ansvarlig for afvikling af 
begge kursusforløb. 

 Modulerne tager udgangspunkt i hvor de enkelte trænere er henne i deres udvikling, men 
fælles for alle modulerne er det at der tages fat i de mest relevante ting i forhold til 
aldersgruppen U7-U12. 

 Prisen er 2.500 kr. pr. træner. 
 Sidste tilmeldingsfrist er den 1. december 2017. 

 

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

 

6. Kommercielle muligheder i 2018  
 Vi siger det hvert år – og vi gjorde det igen i år. Det er af afgørende vigtighed, at 
opbakningen til vores nuværende og traditionelle skrab- og julekalendertilbud fortsætter. 
Uden den er det ikke muligt at stable de sportslige aktiviteter og muligheder på benene.  

 Vi beder ikke om, at alle klubber støtter lige meget, men hvis alle klubber byder ind med 
det, de kan – så er det perfekt. 

 Vælger den enkelte klub at støtte op omkring fællesskabet ved at udnytte de 
kommercielle muligheder, kan man som FCM samarbejdsklub optjene gratister på Store 
Trænerdag eller ved VIP-fest, endnu flere klubkortkoder til brug på MCH Arena, et gratis 
trænerkursus afholdt i klubben samt ansøge om besøg af Lupus.  

 Husk at indsende Jeres bestillinger af skrab og julekalender senest den 1. 
december!!! 

 
 
 
 
 



 
 

   

7. Tættere på  
Den gode FCM Klubrepræsentant 

 Grundet reduceret personale pt. er vi ret pressede på tid/opgaver. 
 Derfor har vi mere end nogensinde brug for, at FCM Klubrepræsentanterne er aktive. Er I 
aktive, så bliver Jeres klubber og medlemmer det også. Langt henad vejen står og falder 
succesen i FCM Klubsamarbejdet med Jeres indsats og engagement. Det betyder, at 
man: 
 Brænder for sagen og meget gerne også for FC Midtjylland. 
 Opdaterer fcmklubsamarbejdet.dk med klubbens reelle trænere og ledere, så det ikke 

er de samme mennesker, som var en del af vores klub for år tilbage, der er registreret. 
 Rent faktisk sørger for at videreformidle tilbuddene fra FCM Klubsamarbejdet til de 

rette medlemmer (FCM Teknikmærkedage, FCM Fodboldskole, FCM 
Pigefodboldskole, kurser, FCM Ulvecup, etc.). 

 Følger op med direkte kontakt til klubbens trænere på, at medlemmerne bliver meldt til 
m.m. 

 Selv melder sig rettidigt til områdemøder og repræsentantskabsmøder. 
 
Facebookambassadører 

 Facebookalgoritmen er blevet ændret, så det bliver sværere at nå bredt ud med sine 
opslag med mindre det er annoncer købt på Facebook. 

 FCM Klubsamarbejdet har derfor brug for nogle mennesker i ALLE områder, som vil være 
en del af en interaktionsgruppe, så vi kan snyde algoritmen   

 Opgaven går i bund og grund ud på, at man skal dele udvalgte opslag på Facebook 
indenfor det første kvarter, det lever på Facebook. 

 Det hele kommer til at skulle foregå på en særlig måde, som jeg ikke vil trætte Jer med 
her, men det tager max. ét min. pr. opslag, men kan gøre en kæmpe forskel for FCM 
Klubsamarbejdet fremadrettet 

 Når vi har fået data på alle, som ønsker at blive en del af interaktionsgruppen, skal vi nok 
sørge for at informere alle grundigt i, hvad det er vi konkret beder om.  

 
Klubudflugt 

 Vi har til stor glæde for nogle klubber i efteråret afviklet klubudflugter, som i korte træk 
handler om, at inviterede klubber kommer på MCH Arena.  

 I bliver budt velkommen foran Stadion, hilser på Lupus og en Superligaspiller og får taget 
et fællesbillede. 

 Økonomi: 50,- (børn) / 100,- (voksen). Prisen er inkl. billet + værdikupon til boderne på 
stadion. 

 Det vil vi gerne dyrke endnu mere og sikre, at I får besked i god tid, således flest mulige 
kan være sammen om oplevelsen. 

 



 
 

   

App download 
 FC Midtjylland har lanceret en fan-app for at give nuværende og fremtidige FCM-fans og 
fodboldelskere i regionen en nem og underholdende platform at følge klubben på.  
De bedste nyheder først + underholdning og indsigt.  

 Jo flere downloads i hele regionen, jo bedre mulighed for at skabe fordele og lokal 
aktivitet. 

 Der kom i det efterfølgende gruppearbejde rigtigt mange gode input, som nu 
viderebringes til de rette mennesker i FC Midtjylland, til spørgsmålene: 
 Hvordan bliver FCM app´en mere interessant i Jeres klub og lokalsamfund? 
 Hvilket indhold kan være med til at gøre app´en endnu mere lokal/regional relevant? 

 
Sæsonkort 

 Vi kæmper ikke for fodboldklubben FC Midtjylland. Vi kæmper for hele regionen.  
 Vi vil have et tophold i regionen, der hvert år spiller med i toppen af Superligaen, og som 
hvert år skaber minder og store oplevelser. 

 En del af de oplevelser hjælpes på vej af et fyldt MCH Arena. Derfor har vi en ambition 
om, at få langt flere sæsonkortholdere. 

 Der kom i det efterfølgende gruppearbejde rigtigt mange gode input, som nu 
viderebringes til de rette mennesker i FC Midtjylland, til spørgsmålene: 
 Hvordan kan FCM Klubsamarbejdet/samarbejdsklubberne hjælpe salget af sæsonkort 

på vej? 
 Hvad skal der til for, at der bl.a. via FCM Klubsamarbejdet kommer fx 5.000 

sæsonkortholdere på MCH Arena? 
 Hvordan kan FC Midtjylland bedst anerkende dette? 

 

8. Valg til områdeudvalg  
 Område 1: Bo Nielsen (formand, Koldby-Hørdum IF), Henning Alstrup (Sundby Thy IK), 
Henrik Nørgaard (Balling VUIF), Thomas Juul Mikkelsen (MorsØ FC), Gert Søndergaard 
Petersen (Frøstrup Hannæs IF) 

 Område 2: Flemming Ringgaard (formand, Feldborg/Haderup IF), Johnny Nielsen 
(Thyborøn IF), Jesper Pedersen (Herrup/Bjergby FF), Henrik Madsen (Ramme-Lomborg 
IF), Kristian Andersen (Borbjerg-Skave Fodbold) 

 Område 3: Henrik Jensen (formand, Skjern GF), Finn Akselsen (Tarm IF), Allan 
Skovgaard (Hanning B.), Martin Johansen (Ringkøbing IF) 

 Område 4: Preben Madsen (formand, Gullestrup IF), Allan Overgaard Nielsen 
(Hammerum IF), Jesper Egebæk (KLG) 

 Område 5: Gert Hansen (formand, Ikast KFUM), Carsten Mehl (Ikast FS), Michel 
Blaschke (Brædstrup IF), Frank Buchmann (Gauerslund IF) 

 

9. Konkurrencetid 
Områdemestre efterår 2017 og dermed områdets klogeste fodboldhoved  

 Område 1: Bo Nielsen (Koldby-Hørdum IF 
 Område 2: Christian Wraae (Naur-Sir-Krunderup) 
 Område 3: Henning Ebbensgaard (Ølstrup GU) 
 Område 4: Carsten Lund (Snejbjerg SG&I) 
 Område 5: Elin Søbye (FC GOG) 

 



 
 

   

10. Valg af værtsklub til næste områdemøde 
Følgende klubber blev valgt:  

 Område 1: Sundby Thy IK 
 Område 2: Holstebro Boldklub 
 Område 3: SHN/Ulfborg 
 Område 4: Sdr. Felding GIF 
 Område 5: Brande IF  

 
Udarbejdet af:  
Tommy Jensen og formændene for områdeudvalgene 
 


