
  
 

   

Ikast den 25. marts 2019 
 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet 
Følgende er referat af forårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet 2019, afholdt i 
perioden 11. marts til 21. marts 2019 hos henholdsvis Koldby-Hørdum IF, Herning KFUM, 
Aktiv Timring, Thyholm IF og Gauerslund IF.  
 
Først og fremmest skal der fra FCM Klubsamarbejdets side lyde en stor TAK til de, der 
mødte op 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 budt velkommen, samt givet en præsentation af aftenens program og herunder 
var der praktiske informationer fra værtsklubben. 

 

2. Evaluering af klubbesøg i januar/februar. 
 Der blev fortalt om, hvad vi i FCM Klubsamarbejdet har fået ud af klubbesøgene, 
herunder nogle overordnede punkter, som der er blevet arbejdet med i Fodboldudvalget, 
og som fremover vil skabe grobund for, at FCM Klubsamarbejdet kommer TÆTTERE PÅ 
FCM samarbejdsklubberne. 

 Herefter blev der givet feedback fra klubberne på klubbesøgene. 
 Feedbacken var meget positiv omkring klubbesøgene. 

 

3. Forårets gang 
 Der blev gennemgået informationer omkring aktiviteterne i foråret 2019 herunder FCM 
Teknikmærkedage, FCM Børnetræning, FCM Miniakademi, C-licenskurser, samt FCM-
licenshold og TopCenter-hold. 

 

4. Fremtidig talentudvikling 
 Der blev fortalt om FC Midtjyllands DBU TopCenter HERNING, FCM Midtjyllands DBU 
TopCenter Skive og FC Midtjyllands DBU TopCenter Thisted, FCM-licenstræning og valg 
af værtsklubber hertil, trænerassistenter til FCM-licenstræningen, FCM Fodboldskole 
2019, samt kort om FCM Pigelicenshold. 

 Enkelte klubber mangler at underskrive en DBU Partnerklubsaftale. Disse klubber vil blive 
kontaktet og bedes snarest muligt få en tegningsberettiget i klubben til at underskrive 
denne samt indsende til ldh@fcm.dk.  
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Følgende klubber har tilbudt sig som værtsklub for FCM-licenstræning i én eller flere 
perioder i sæson 2019/2020 og kan blive kontaktet af den FCM-licensansvarlige (øvrige 
klubber kan evt. også komme i spil): 

 Område 1: Sundby Thy IK, Sydmors IF, Thisted FC (kunstgræs), MorsØ FC (kunstgræs), 
Koldby-Hørdum IF (kunstgræs), Hurup IF + Bedsted IF (sammen og sent på året), 
Sundby Mors IF, Frøstrup-Hannæs IF + IF Nordthy (sammen), Sundsøre + Højslev 
(kunst)?, Lyngs Idrætsefterskole? 

 Område 2: NSK Fodbold, Skive IK (kunstgræs), Lemvig GF (kunstgræs i Gudum 
Nissum), Vinderup IK (efterår/forår 2020), Tangsø FS, Mejrup GU (kunstgræs), Idom-
Råsted IF, Hjerm FIF 

 Område 3: Spjald IF (kunstgræs), Tarm IF (kunstgræs), Ringkøbing IF (kunstgræs), 
Skjern GF (kunstgræs), Ølstrup GU, ØAB86, SHN/Ulfborg 

 Område 4: Hammerum IF (kunstgræs), Sunds IF (kunstgræs), Herning Fremad 
(kunstgræs), måske Sdr. Felding GIF (ikke sikkert de har plads), Herning KFUM 

 Område 5: Bording IF, Brædstrup IF, Brande IF (kunstgræs), Grindsted GIF (kunstgræs), 
Billund IF (kunstgræs), Gauerslund IF (kunstgræs), FC GOG (kunstgræs), Ikast FC 
(kunstgræs), Frem Thyregod 

 
Følgende klubber har tilbudt sig som værtsklub for FCM-licensstævner i sæson 
2019/2020 og kan blive kontaktet af den kommende FCM-licensansvarlige: 

 Sunds IF, Vildbjerg SF, evt. Thisted FC, evt. Spjald IF, evt. Tarm IF, Skive IK, Mejrup GU, 
Brædstrup IF, Brande IF, Grindsted GIF, Billund IF 

 

5. Konkurrencetid - områdequiz 
Områdemestre forår 2019 og dermed områdets klogeste fodboldhoved ☺ 

 Område 1: Mogens Kristensen (Sundby Thy IK) 
 Område 2: Christian Wraae (NSK Fodbold) 
 Område 3: Peter Henriksen (Mejdal-Halgård Fodbold – og så endda på udebane) 
 Område 4: Jesper Gadegaard (Herning KFUM) 
 Område 5: Brian Overgaard Kristensen (Brande IF) 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

   

7. Tjen penge til din klub 
 Der blev fortalt at muligheden via Winefamly stadig findes for kommercielle 
samarbejdsklubber. Der blev opfordret til at sende informationen rundt til sine medlemmer 
samt til at synliggøre det på klubbernes digitale platforme. 

 Der blev præsenteret en ny ide, Målaktier.dk, som bliver skudt i gang d. 29. marts til 
slutspillet. (måske bliver det den 28. marts). 

 Ideen giver mulighed for at din klub kan tjene gode penge, samt at man støtter gode 
formål. Der blev vist en udregning, hvor alle kunne se, hvor meget det kan betyde for 
klubberne via mange bække små gør en stor å. 

 Ideen kræver også, at man som FCM Klubrepræsentant yder en indsats for at sprede 
budskabet i sin by/klub – til gengæld kan gevinsten være kæmpe stor, og indsatsen skal 
kun ydes én gang, da det fungerer som et abonnement. 

 Der blev vist beregnede tal for, hvad klubberne kan tjene efter antal medlemmer. Det 
giver nye muligheder i klubben. 

 På sigt vil FCM Klubsamarbejdet gerne kunne erstatte dette med skrab/julekalender. 
 FCM Klubsamarbejdet udsender kampagnemateriale, så det bliver nemt for FCM 
Klubrepræsentanterne at lægge det på hjemmeside, Facebook, infoskærm i klubben, 
udprintet version etc. 

 

8. Oplevelser med FCM Klubsamarbejdet 
 Der blev fortalt om tilbud som: 
- FCM Ulvecup 
- Bolddrenge og indløb 
- Sommerkampe 
- Klubudflugten 

 

9. Gruppearbejde 
 Denne del blev ikke gennemført, da der ikke var tid nok. 

 

10. Valg af værtsklub til områdemøde i efteråret 2019 
Følgende klubber blev valgt:  

 Område 1: Snedsted GIF 
 Område 2: Tangsø FS 
 Område 3: Faster BG 
 Område 4: Studsgård GIF 
 Område 5: Brædstrup IF 

 

11. Eventuelt 
Der blev fortalt om følgende punkter: 

 Ny hjemmeside – evt. tur til pokalfinalen – information omkring billetbank og billetkoder – 
salg af NIKE-tøj 

 
Udarbejdet af: Tommy Jensen, Lasse Dahl-Hansen og formændene for områdeudvalgene 
(se endvidere udvalgte dias fra mødet). 


