
MULIGHEDER FOR 
KLUBBERNE I ULVELAND



DYRK GLÆDEN, VILJEN, MODET & RØDDERNE
SAMMEN DYRKER VI DRØMMEN

FCM Klubsamarbejdet vil meget gerne give 

samarbejdsklubberne et overblik over de muligheder, der 

er at finde i samarbejdet. Derfor har vi skitseret de 

sportslige- samt kommercielle muligheder i denne folder. 

Vi håber det er brugbart!



SPORTSLIGE MULIGHEDER 
Træning med Superliga- og akademispillere i klubberne
- Der er mulighed for at søge om besøg på udvalgte datoer 1 x i foråret og 1 

x i efteråret.
- Invitation vil blive sendt ud af FCM Klubsamarbejdet.

Sommerkamp med Superligatruppen
- Man har mulighed for at skrive sig på en ansøgerliste om at få en 

sommerkamp til egen klub. 
- Ansøgningen sendes til Femke Streefkerk på fst@fcm.dk og her kan man 

også få information om krav, forventninger og pris.
- Ansøgningen skal sendes senest pr. 31/12 året før, man ønsker en kamp.

Boldhentere på MCH Arena 
- Der er mulighed for at komme på ventelisten ved at sende en mail til 

Victoria Bojsen på vbo@fcm.dk.
- Der skal stilles med 11 bolddrenge/piger i alderen U14/U15.  

Indløb på MCH Arena 
- Der er mulighed for at komme på ventelisten ved at sende en mail til 

Victoria Bojsen på vbo@fcm.dk
- Der skal stilles med 11 drenge eller piger i alderen 6-10 år. 

Værtsklub for FCM Fodboldskole 
- FCM Klubsamarbejdet vil spørge på dette i forbindelse med 

områdemøder i efteråret (melde tilbage til disse møder).

Værtsklub for FCM Ulvecup
- Man kan søge om dette på områdemøderne.

Klubforedrag 
- Man kan forespørge på et klubforedrag omkring FCM Klubsamarbejdet.
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KOMMERCIELLE MULIGHEDER 

Der sendes én gang om året information om de kommercielle muligheder ud 
til FCM Klubrepræsentanterne, hvor klubberne kan tage stilling til i hvor høj 
grad, man ønsker at samarbejde kommercielt.

Vælger den enkelte klub at støtte op omkring fællesskabet ved at udnytte 
de kommercielle muligheder, kan man som FCM samarbejdsklub ansøge om 
et gratis besøg af Lupus og/eller optjene endnu flere klubkort og kodebilletter 
til brug på MCH Arena. 

Klubkort
- Man har som samarbejdsklub et antal klubkort, som giver adgang til x 

billetter pr. kamp på MCH Arena. Antallet af klubkort afhænger af klubbens 
kommercielle niveau.

- Én person pr. klub har adgang til at hente billetterne via en billetbank på 
billetsalg.fcm.dk.

Kodebilletter
- Afhængig af klubbens kommercielle niveau optjener man enkeltkoder, 

som virker én gang pr. kode til MCH Arena.

Besøg af Lupus
- Man har mulighed for at skrive sig på en ansøgerliste til ét besøg af Lupus. 

Forespørgslen sendes til Victoria Bojsen på vbo@fcm.dk
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KOMMERCIELLE MULIGHEDER 
Skrabelodder 
- Bestilles en gang om året via de 

kommercielle muligheder.
- Betales halvvejs inde i 

salgsperioden.
- Optjener point i det kommercielle 

pointsystem.

Infoskærme
- Adgang til et system, hvor 

klubben bestemmer over to dele 
af skærmen, mens FCM 
Klubsamarbejdet/FCM råder over 
én del af skærmen.

- Giver mulighed for at vise 
baneoversigt, sponsorlogoer, 
reklame for kampe og events og 
meget mere…

- Optjener point i det kommercielle 
pointsystem.

Målaktier
- Alle kan støtte med et beløb hver 

gang FCM scorer mål og/eller 
laver point.

- Halvdelen går til den lokale klub, 
mens der også bliver optjent point 
i det kommercielle pointsystem.

Fordelsklubben
- Det er gratis at oprette en profil 

Fordelsklubben, men når man gør 
det, tilkendegiver man samtidig, 
hvilken samarbejdsklub man 
støtter.

- I fordelsklubben kan man trække 
unikke rabatkoder, som dels gør, 
at kunderne sparer penge, når de 
handler online på de respektive 
digitale platforme og dels så går 
der også penge retur til 
støtteklubberne, når der handles 
digitalt med brug af rabatkoder 
fra Fordelsklubben.



KOMMERCIELT OVERBLIK

Hvad
- Et sted, hvor man som FCM Klubrepræsentant, kasserer eller formand 

løbende kan få et overblik over, hvad man har tjent i det indeværende år 
ved at være med i FCM Klubsamarbejdet.

- Overblik over:
- Økonomisk indtjening
- Point i det kommercielle pointsystem
- Klubkort
- Kodebilletter

Hvordan ser man det?
- Når man er oprettet som FCM Klubrepræsentant, kasserer eller formand, 

kan man logge ind på fcmklubsamarbejdet.dk og se overblikket.

https://www.fcmklubsamarbejdet.dk/medlem/kommercielt-samarbejde


KLUBOVERBLIK

Hvad
- Et sted, hvor man som FCM Klubrepræsentant, kasserer eller formand 

løbende kan få et overblik over klubbens sportslige og administrative 
engagement i FCM Klubsamarbejdet.

- Overblik over:
- Mødedeltagelse
- Sportslig deltagelse i FCM Fodboldskole for både piger og drenge 

samt i diverse camps.
- Antal medlemmer af klubben, som også deltager i FCM-træning.
- Kursusdeltagelse
- Antal hold der har deltaget i stævner
- Antal medlemmer af Forældreuniverset
- Antal klubstøtter i Fordelsklubben

Hvordan ser man det?
- Når man er oprettet som FCM Klubrepræsentant, kasserer eller formand, 

kan man logge ind på fcmklubsamarbejdet.dk og se overblikket.



FORÆLDREUNIVERS
Hvad
- Et sted, hvor man som forælder kan blive klogere, spændt, provokeret og 

inspireret i mange temaer om det at have et barn, der spiller fodbold i en 
forening.

- De små videoer kan anbefales at bruge som forberedelse til 
forældremøderne på holdene/årgangene.

- Det er gratis og alle kan tilmelde sig.

Indhold
- Artikler
- Små videoer
- Online-live-oplæg
- Klummer
- …og meget mere.

Emner
- Foreningen, klubben og dig som forælder
- Familielivet og hverdagen
- Præstation og pres
- Klub og træner
- Kost og sundhed

Hvordan får man adgang?
- Hvis man er oprettet på fcmklubsamarbejdet.dk i forvejen, giver man sig 

selv rollen ”Forælder” under Mine Oplysninger.
- Hvis man ikke i forvejen er oprettet på hjemmesiden, udfylder man 

formularen på fcmklubsamarbejdet.dk/tilmelding-til-forældreunivers.


