


U10-U12 spillerne må kun få ekstra sportslige udfordringer i FCM én gang om ugen.

U10-U12 spillerne må ikke længere spille kampe i talentregi.

U10-U12 spillerne må max. køre 45 min. fra bopæl til træningssted.

Der må max. deltage 16 U10-U12 spillere pr. årgang pr. DBU TopCenter.

U10-U12 spillerne må ikke skifte ind til klubberne med DBU TopCentre, når de deltager herpå.

Assistenttrænerne på DBU TopCentrene, som skal komme fra vores lokale klubber, skal min. have påbegyndt 
en DBU C-licens træneruddannelse.

Får man tildelt et eller flere DBU TopCentre, skal det køre efter en nøje defineret model, idet man ellers vil 
blive sanktioneret med bøder.



Forår 2016: Arbejdsgruppe fra eliteklubber laver udkast til indhold m.m. til DBU. Udkastet minder i høj grad 
om ”RØDDERNE – Fodbold på hjemmebane”.

Juni 2017: DBU dikterer TopCenter-modellen og truer eliteklubberne med bøder og sanktioner, hvis ikke man 
følger den slavisk.

Juli 2017: Eliteklubberne får sommerferien til at informere breddeklubberne om det nye tiltag med DBU 
TopCentre.

September 2017: DBU afholder 3 møder i Jylland med breddeklubber om DBU Topcentre, men invitationen 
til disse er sendt ud, så meget få klubber kender til møderne.

Ultimo september: FCM indsender under protest ansøgning om retten til at afvikle 4 x DBU Topcentre i 
regionen (1. ansøgningsrunde).



Primo/medio oktober: FCM lægger pres på andre eliteklubber i Danmark om at få modellen stoppet og der 
laves underskriftsindsamling i FCM Klubsamarbejdet.

Medio oktober: DBU kommer til ”forsoningsmøde” i FCM, da de VIL have FCM med. Der kommer dog ikke 
vildt meget ud af dette, men vi opfordres til at lave FCM U10-U11-U12-klubhold som alle andre eliteklubber 
og derudover åbnes der op for enkelte geografiske dispensationer.

Ultimo oktober: FCM ansøger om ét DBU TopCenter i regionen (2. ansøgningsrunde).

Primo november: Fodboldudvalget og FCM-licensklubberne orienteres om de fremadrettede ændringer 
omkring talentudviklingen.

Medio november: Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet, hvor alle klubber orienteres om ændringerne 
omkring talentudviklingen.



FORDELE ULEMPER

FCM har allerede trænere ansat, som dermed kan 

fastholdes i job og uden de store ekstra 

omkostninger.

FCM skal lave en tidlig selektion (foråret mens spillerne 

forsat er U9-spillere).

FCM vil fortsat have et tilbud til regionens 

allerdygtigste spillere.

FCM skal gå imod alle sine principper om at spillerne 

skal blive i de lokale klubber så længe som muligt.

FCM kan spille kampe og deltage i nationale- og 

internationale stævner med regionens allerdygtigste 

spillere på eget klubhold.

Klubholdene vil overflødiggøre FCM-licenstræningen og 

dermed stoppe den fodboldudvikling, som er i gang i 

Ulveland. Dette vil samtidig gøre 5 FCM-licenstrænere 

overflødige (men også være en besparelse for FCM).

FCM vil amputere de sportslige muligheder for 

samarbejde med breddeklubberne.



DBU TOPCENTER UDEN FCM-LICENSTRÆNING DBU TOPCENTER MED FCM-LICENSTRÆNING

Der skal ansættes en fodboldfaglig ansvarlig på ½ tid

(intern tid kan omprioriteres).

Der skal ansættes en fodboldfaglig ansvarlig og FCM-

licensansvarlig på fuldtid.

Der skal uddannes 4-5 trænere med min. UEFA  C-

licens.

Der skal uddannes 20 trænere med min. UEFA  C-licens.

Ift. i dag bortfalder en indtægt på kontingent fra 

spillerne.

Der skal investeres i mange nye materialer.

For at få nok menneskelige ressourcer skal 

træningstilbuddene på FCM Miniakademi lukkes ned, 

hvilket betyder en større tabt indtægt for FCM 

Klubsamarbejdet.

ALT I ALT EN LØSNING SOM KOSTER CA. KR. 1.000.000,-

MERE END MODELLEN UDEN FCM-LICENSTRÆNING



Vi vil lave så lidt som muligt om fra nuværende koncept omkring ”RØDDERNE – Fodbold på hjemmebane”.

FCM laver IKKE sine egne turneringshold: 

MEN INVESTERER CA. KR. 1.000.000,- EKSTRA I OMRÅDET.

Der oprettes pr. 1. januar 2018 ét DBU TopCenter i FCM-regi hjemhørende hos Herning Fremad, men hvor 
der også søges dispensation til at henlægge træning i Ikast.

Der bliver plads til max. 32 spillere pr. årgang (U10-U11-U12) på DBU TopCentret, men der bliver i 
virkeligheden kun udvalgt 20-24 spillere pr. årgang.
 Spillerne træner én gang om ugen på DBU TopCenter.
 Det er kontingentfrit at være en del af DBU TopCenter.
 U12-spillerne træner endvidere én ekstra gang i ugen i FCM under det, der i licensmanualen kendes 

som § S06, der indebærer, at denne årgang også må deltage i kampe og stævner.

Der er søgt dispensation til først at begynde med U10-årgangen fra sommeren 2018.



Der fortsættes uændret med FCM U10-U11-U12-licenstræning indtil sommerferien 2018 i de 5 områder.

Vi ophæver fra sæson 2018/2019 funktionen som FCM-licensklub.

FCM Miniakademi nedlægges for at frigøre menneskelige ressourcer – dog fortsætter FCM Keepers Academy.

I foråret 2018 vil FCM-licenstræningen være aflyst i 3 uger grundet en ny runde af FCM Fodboldskole med 
henblik på den kommende sæson.



Der inviteres til FCM Fodboldskole i maj/juni 2017, hvortil klubberne har åben tilmelding.

Alle tilmeldte spillere deltager to træningsaftener på FCM Fodboldskole, som bruges på at niveaudele spillerne.

Der finder ingen decideret udtagelse sted disse aftener, men træningen bliver altså niveaudelt.

Spillerne fra FCM U14/15 hjælper på skift FCM-trænerne på FCM Fodboldskoletræningerne (som kulturbringere).

Alle spillere deltager herefter i et niveaudelt FCM Fodboldskolestævne.

Efter dette stævne udvælges op til 32 spillere (inkl. de, der allerede er valgt hertil fra årgangen), som den kommende 
sæson skal være en del af DBU TopCenter.

Efter FCM Fodboldskolestævnet meddeler de spillere, der ikke er blevet en del af DBU TopCenter, om de i den 
kommende sæson ønsker at deltage i områdets niveaudelte FCM-licenstræning. 
 Ønsker man IKKE dette, afslutter man forløbet med sin deltagelse i FCM Fodboldskolestævnet. 
 Ønsker man at fortsætte i den niveaudelte FCM-licenstræning inkluderer det, at man skal indbetale et 

kontingent for at være en del af dette træningstilbud og i kontingentet er indregnet en tøjpakke bestående af 
shorts, t-shirt, strømper og bold. 



Den niveaudelte FCM-licenstræning vil foregå om fredagen i tidsrummet kl. 16-18 og i den ene uge vil denne være for 
U11-spillerne og i den næste for U12-spillerne. Der vil IKKE være et tilbud til U10-spillerne.
 U11-spillerne fra DBU TopCenter deltager også i FCM-licenstræningen og betaler kontingent som de øvrige.

Den niveaudelte FCM-licenstræning afvikles på skift i 4-5 ugers perioder hos forskellige FCM samarbejdsklubber i 
området. I vinterperioden er det dog vigtigt, at træningerne kan henlægges til klubber med kunstgræsbaner.

Der skal sammen med samarbejdsklubberne arbejdes på at finde 3-4 trænere pr. område, som vil deltage som træner på 
FCM Fodboldskole, deltage i FCM Fodboldskolestævner og licensstævner samt ugentligt assistere FCM-licenstræneren i 
FCM-licenstræningen.
 FCM Klubsamarbejdet betaler via samarbejdsklubberne for, at trænerassistenterne opnår UEFA C-licens.
 Tøjpakke fra FCM Klubsamarbejdet.
 Stadionkort til MCH Arena.

Lykkes det IKKE at finde assistenttrænere nok, skal værtsklubberne for den niveaudelte FCM-licenstræning stille med et 
supplerende antal trænere pr. gang, som kan stå alene med en træningsgruppe og give denne en god træning ud fra et 
forudlavet program fra FCM-licenstræneren.

FCM-licenstræneren vil én gang ugentligt tage rundt og deltage i holdtræningen i de sportsligt stærkeste miljøer for U10-
U12 drenge i området (selvfølgelig efter aftale med pågældende klubs trænere).



FCM U10-spiller som deltager på 

DBU TopCenter

Det får en FCM U11-U12 licensspiller 

for sit kontingent

Det får en FCM U11-licensspiller som også 

deltager på DBU TopCenter for sit 

kontingent

Det får en FCM U12-spiller på DBU TopCenter, som også 

træner i FCM via S06 for sit kontingent

2 indledende træningsaftener på 

FCM Fodboldskole

2 indledende træningsaftener på FCM 

Fodboldskole

Ca. 40 træninger på DBU TopCenter Ca. 40 træninger på DBU TopCenter

FCM Fodboldskolestævne FCM Fodboldskolestævne 2 indledende træningsaftener på FCM 

Fodboldskole

Ca. 40 træninger via S06

Ca. 40 træninger på DBU TopCenter 2 x FCM-licensstævner FCM Fodboldskolestævne Træningskampe via S06

Mulighed for tilkøb af FCM-

træningstøj (strømper, shorts, t-

shirt, sweatshirt, træningsbukser, 

regnjakke, vinterjakke)

18 niveaudelte FCM-licenstræninger 2 x FCM-licensstævner Stævner via S06

Tøjpakke bestående af strømper, 

shorts, t-shirt

18 niveaudelte FCM-licenstræninger 2 indledende træningsaftener på FCM Fodboldskole

Mulighed for tilkøb af yderligere FCM-

træningstøj (sweatshirt, 

træningsbukser, regnjakke, 

vinterjakke)

Tøjpakke bestående af strømper, shorts, t-

shirt

FCM Fodboldskolestævne

, Deltagelse i fælles stævne med 

niveaudelte hold, som enten tilmeldes 

i egen årgang eller matches opad 

(valgfri deltagelse og med 

egenbetaling)

Mulighed for tilkøb af yderligere FCM-

træningstøj (sweatshirt, træningsbukser, 

regnjakke, vinterjakke)

Mulighed for tilkøb af FCM-træningstøj (strømper, shorts, 

t-shirt, sweatshirt, træningsbukser, regnjakke, 

vinterjakke)

Deltagelse i fælles stævne med niveaudelte 

hold, som enten tilmeldes i egen årgang 

eller matches opad (valgfri deltagelse og 

med egenbetaling)



FCM Klubsamarbejdet Værtsklub

Sørger for bolde til spillerne (en del af kontingentet) Lægger baner, mål og omklædningsrum til

Sørger for niveaudelingen Sørger for overtræksveste

Sørger for at varetage træningen af alle niveaudelte 

grupper

Giver mulighed for lån af bolde, hvis en spiller skulle 

have glemt sin derhjemme

Såfremt FCM Klubsamarbejdet ikke har nok trænere til 

at dække træningen af de niveaudelte grupper, stiller 

værtsklubben med de sidste trænere



Periode (gældende for 1½ sæson) Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5

Åben FCM Fodboldskole for årgang 2007 (7/5 + 9/5 2018)

Åben FCM Fodboldskole for årgang 2008 (14/5 + 16/5 2018)

Åben FCM Fodboldskole for årgang 2009 (4/6 + 6/6 2018)

FCM U10 Fodboldskolestævne for årgang 2009 (17/6 2018)

FCM U11 Fodboldskolestævne for årgang 2008 (27/5 2018)

FCM U12 Fodboldskolestævne for årgang 2007 (26/5 2018)

FCM-licenstræning: 17/8 – 7/9 2018 (4 gange)

FCM-licenstræning: 14/9 – 12/10 2018 (5 gange)

FCM-licenstræning: 26/10 – 16/11 2018 (4 gange på kunstgræs)

FCM-licenstræning: 23/11 – 14/12 2018 (4 gange på kunstgræs)

FCM-licensstævne (1/12 + 2/12 2018 på kunstgræs)

FCM-licenstræning: 18/1 – 8/2 2019 (4 gange på kunstgræs)

FCM-licenstræning: 22/2 – 22/3 2019 (5 gange på kunstgræs)

FCM-licensstævne (2/3 + 3/3 2019 på kunstgræs)

FCM-licenstræning: 29/3 – 3/5 2019 (5 gange)

FCM-licenstræning: 10/5 – 28/6 2019 (5 gange)


