
 

 

Herning den 21. marts 2022 
 

Referat af områdemøder i FCM Klubsamarbejdet 
Følgende er referat af efterårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet 2022, afholdt i perioden 8.-16. november 
2022 hos henholdsvis Hover UIF, Tvis IF, Hurup IF, Sunds IF, Billund IF og Spøttrup Sport og Motion. 
 
Først og fremmest skal der fra FCM Klubsamarbejdets side lyde en stor TAK til de fremmødte til forårets 
områdemøder. Det er dejligt endnu engang at møde så mange engagerede ledere fra vore samarbejdsklubber. 
 

1. Velkomst og præsentation  
 Der blev fortalt om årets forbedring af rettidig til melding. Her var det område 5 vandt med 81,5% rettidigt 
fremmøde. Keep on the good work :) 

 Der var en præsentation af aftenens program. 
 

2. Målsætninger 
 Der blev kort gennemgået FC Midtjyllands Vision 2025 og de målsætninger, der arbejdes med i FCM 
Klubsamarbejdet, og hvordan disse peger ind i Vision 2025. 
 

3. Konkurrencetid – områdequiz 
Områdemestre efteråret 2022 og dermed områdets klogeste fodboldhoved ☺ 

 Område 1: Bo Nielsen (Koldby-Hørdum IF) 
 Område 2: Anders Bjerg (Lemvig GF) 
 Område 3: Jørgen Skødeberg (ØAB 86) 
 Område 4: Simon Rindom (Sdr. Felding GIF) 
 Område 5: Andreas Ståel (Hejnsvig IF) 
 Område 6: Ove Christensen (Sallingsund FC) 
 

4. Fodboldcase - Fodboldudvalget 
 Der var lavet et nyt tiltag efter opfordring fra nogle af jer. Fodboldudvalget havde forberedt en fodboldcase, 
som blev diskuteret i mindre grupper. Casen omhandlede en problemstilling, som enhver klub kunne stå 
overfor – nogle ser fodbolden som en sport, der får specielle rettigheder. Temaet var ”Skal fodbold underkaste 
sig badminton og håndbold?” Der blev blandt andet diskuteret, om der skulle være plads til flere sportsgrene 
og træningstider. 

 Der var en overordnet god respons på dette nye tiltag. Flere understregede at det var en relevant case og 
godt at høre fra andre klubber – store som små, at det var godt, så det ikke kun var en envejskommunikation. 
Der kom et ønske om evt. at sende det ud på forhånd eller høre, om der er særlige emner i klubber, man 
gerne vil have med.  
 

5. Områdeudvalg 
Der blev fortalt om områdeudvalgets opgaver og derudover er nogle fratrådt, og andre har meldt sig til at 
overtage. De nye områdeudvalg ser nu således ud. 

 Område 1: Bo Nielsen (Koldby-Hørdum IF), Bjarne Hansen (Sydmors IF), Linda Dissing Riis (Hurup IF) og 
Mikkel Toft (IF Nordthy) 

 Område 2: Henrik Madsen (Tangsø FS), Henrik Laursen (Thyholm IF), Gitte Laursen (Thyholm IF) og Marco 
Thorup (Gudum Nissum IF) 

 Område 3: Henrik Blegvad Jensen (Skjern GF), Finn Akselsen (Tarm IF), Svend-Erik Alstrup Jensen (Borris 
IF) og Marian Jeppesen (Holmsland GU) 

 Område 4: Preben Madsen (Gullestrup IF), Allan Overgaard Nielsen (Hammerum IF) Sine Wagner Nissum 
(Kibæk IF) 

 Område 5: Gert Hansen (Ikast FC), Carsten Mehl (Ikast FC), Michel Blaschke (Brædstrup IF) og Elna 
Schakmann Mathiasen (Taulov/Skærbæk IF) 



 

 

 Område 6: Flemming Ringgaard (Feldborg/Haderup IF), Jesper Pedersen (Herrup/Bjergby fællesforening), 
Morten Finderup (Skive IK), Kristian Saugbjerg Andersen (Borbjerg-Skave Fodbold) og Per Klinkby (Spøttrup 
Sport og Motion) 

 

5. Pause 
 Med rigtig god forplejning :) 

 

6. Status på Sportslige tilbud 
 Der blev givet status på følgende kursustilbud i 2023:  
- Store Trænerdag 12. marts 2023 
- FCM Trænerakademi bliver lukket ned fra 2023 
- FCM Coaching – Kursusforløb med ca. 8 kurser med tilmelding til det enkelte kursus. 

 Der var orientering om, at der arbejdes med at optimere talentudviklingen omkring FCM U13-U15. 
 Der var status på følgende træningstilbud: FCM Minilicenstræning, FCM U13 licenstræning, FCM 
Pigelicenstræning samt TOPcenter for piger. Der blev vist et overblik over deltagere fra FCM 
Pigefodboldskole som er nået lagt med de helt store fodbolddrømme. 

 Der blev givet en status på antallet af børn som deltager i en FCM Træning (765) og antallet af trænere (92). 
 Et diagram over prissammenligning med andre eliteklubber blev vist. 
 FCM Fodboldskole 2023 blev præsenteret, og der blev valgt værtsklubber. Disse klubber vil høre mere i det 
nye år. Der bliver udsendt indbydelse dertil i marts 2023. Datoerne for FCM Fodboldskole i 2023 er: 
- Årgang 2012: Tirsdag den 30. maj 
- Årgang 2013: Tirsdag den 16. maj + FCM Fodboldskolestævne lørdag den 17. juni 
- Årgang 2014: Tirsdag den 23. maj + torsdag den 25. maj + FCM Fodboldskolestævne søndag den 18. juni  

  

7. FC Midtjylland Live 
 Der blev fremlagt en oversigt over fremmøde på MCH Arena i efteråret 2022 til Europa League og 
Superligaen. 

 Nuværende tal på brugen af klubkort og kodebilletter blev vist. 
 Der blev vist Klubsamarbejdets tilskuerbudget, og hvordan fremmødet er fordelt i Klubsamarbejdet. 
 I indeværende sæson er der en målsætning om, at der i gennemsnit skal komme 700 registrerede tilskuere fra 
samarbejdsklubberne til alle Superligakampe på MCH Arena. I sæson 2023/2024 lyder målsætningen på 
1.000 pr. Superligakamp, mens det i sæson 2024/2025 lyder på 1.500 pr. kamp. 

 

8. Klubsamarbejdet lige nu 
 Der blev fortalt om Fordelsklubbens billigere billetter, økonomi tilbage til samarbejdesklubberne, unikke 
rabatkoder og Ulveshoppen, der også bliver en del af Fordelsklubben til februar.  

 Samarbejdsklubbens forpligtelser, deres tilbud samt de kommercielle muligheder blev gennemgået.  
 Muligheden for at få et overblik over klubbens kommercielle- og kluboverblik via hjemmesiden blev vist. 
 En ny Klubtursturné i januar/februar blev præsenteret. Alle samarbejdsklubber skal senest den 11. december 
digitalt melde tilbage på, om de ønsker besøg fra FCM Klubsamarbejdet i januar/februar 2023. 

 
9.  Valg af værtsklub til områdemøde i fåret 2023 
Følgende klubber blev valgt:  

 Område 1: FS Midtthy 
 Område 2: Lemvig GF 
 Område 3: Tim GIF 
 Område 4: Snejbjerg SGI 
 Område 5: Taulov/Skærbæk IF 
 Område 6: Borbjerg-Skave Fodbold 

 
 
 



 

 

10. Eventuelt 
 Næste års STORE begivenhed, 25 års jubilæumsarrangement lørdag d. 10. juni 2023, blev fremlagt. 
Programmet for dette kommer inden vinterferien. Send alle jeres idéer til os (inden det nye år). 

 Der blev præsenteret en idé om Regionens Hold Cup. Der var opbakning til at arbejde videre på dette. Vi vil 
tage emnet med til Klubtursturnéen – Overvej om jeres klub skal være værtsklub. 

 Der var flere som nævnte, at de godt kunne bruge flere klubkoder, andre der ikke brugte alle. Brug gerne 
hinanden internt hvis I mangler eller har nogle tilovers.  

 
 
Udarbejdet af:  
Tommy Jensen, Victoria Bojsen og formændene for områdeudvalgene 


