
 

 

VIGTIGT:  En kopi af dette brev bedes gives videre til trænerne for klubbens årgang 2010 og 2011 

 

FCM FODBOLDSKOLE 
Mange vil have kendskab til, hvordan FCM Fodboldskole er blevet afviklet af FCM Klubsamarbejdet igennem de 
sidste 20 år. Det har inkluderet træninger på tværs af klubber, kampe på tværs af FCM Klubsamarbejdets 
geografisk inddelte områder, venskaber på kryds og tværs, smil og masser af gode oplevelser. 
 
Også i år kommer FCM Fodboldskole til at munde ud i smil, gode oplevelser og venskaber på kryds og tværs. Vi 
er dog desværre stadig i den situation, at der er Covid-19 her i landet og hvordan det udvikler sig, er svært at 
sige. Derfor har vi valgt at ændre en smule på den sædvanlige rutine omkring en FCM Fodboldskoleaften. 
Normalt ville vi begynde første træningsaften med et møde, hvor vi ville komme ind på en masse omkring hele 
forløbet, men grundet Covid-19 så vælger vi denne gang at lave en præsentationsvideo, som i stedet vil klæde de 
tilmeldte spillere og deres forældre godt på til forløbet. Den præsentationsvideo vil vi udsende link til i god tid 
inden afviklingen af FCM Fodboldskolen – den er dog ikke klar endnu, da vi også gerne vil have, at den er så 

opdateret som muligt på Covid-situationen som muligt       

 
Uanset rigets sundhedstilstand er det dog nu tid til at tilmelde spillere til FCM Fodboldskole, der i foråret 2021 er 
for drenge fra årgang 2010 og 2011 (der vil senere komme særskilt besked om FCM Fodboldskole for drengene i 
årgang 2012). Trænerne på FCM Fodboldskole vil være trænere fra FC Midtjylland med hjælp fra trænere fra den 
lokale værtsklub. 
 
FCM Fodboldskolen er først og fremmest en FED oplevelse, som man som træner kan være stolt over at kunne 
give til nogle af sine spillere, og som man som spiller skal være stolt af at få lov at få. For udover at det er stedet, 
hvor FCM samarbejdsklubberne giver spillere mulighed for at få en faglig god træning med FCM 
Klubsamarbejdet, så er det også en sjov og anderledes træning, hvor glæden og legen med bolden er i centrum, 
og man vil derfor efterfølgende kunne tage hjem med masser af inspiration til den daglige træning i FCM 
samarbejdsklubben. 
 

DE INDLEDENDE AFTENER PÅ FCM FODBOLDSKOLEN 
For spillere i FCM samarbejdsområde 7 – som omfatter FCM samarbejdsklubberne: 
BPI – Fredericia fF – Fredericia KFUM – Gauerslund IF – Taulov/Skærbæk IF 
 

FCM Fodboldskole for målmænd i årgang 2010: 
 Mandag den 10. maj hos Gullestrup IF, Trælundvej 3, 7400 Herning 
 Onsdag den 12. maj hos Gullestrup IF, Trælundvej 3, 7400 Herning 

 
FCM Fodboldskole for markspillere i årgang 2010: 

 Mandag den 10. maj hos Taulov/Skærbæk IF, Tingvejen 24, 7000 Fredericia 
 Onsdag den 12. maj hos Taulov/Skærbæk IF, Tingvejen 24, 7000 Fredericia 

 
FCM Fodboldskole for målmænd i årgang 2011: 

 Tirsdag den 4. maj hos Gullestrup IF, Trælundvej 3, 7400 Herning 
 Torsdag den 6. maj hos Gullestrup IF, Trælundvej 3, 7400 Herning 

 
FCM Fodboldskole for markspillere i årgang 2011: 

 Tirsdag den 4. maj hos Fredericia fF, Madsbyvej 4, 7000 Fredericia 
 Torsdag den 6. maj hos Fredericia fF, Madsbyvej 4, 7000 Fredericia 

 
Spillerne skal medbringe almindeligt fodboldudstyr inkl. trøje. Der vil kun blive udleveret overtræksveste med nr. 
til alle spillerne. Husk at medbringe vanddunk. 



 

 

Program for 1. træningsaften 
Kl. 17.15 Senest mødetid til registrering for spillere. Herunder udlevering af overtræksveste samt fotografering 
Kl. 17.45 Træning 
Kl. 19.15 Tak for i dag til spillerne 
 
Program for 2. træningsaften 
Kl. 17.15 Mødetid for spillere og udlevering af overtræksveste 
Kl. 17.30 Træning 
Kl. 19.00 Udlevering af Fodboldskole t-shirts til spillerne 
Kl. 19.20 Tak for i dag til spillerne 
 

FCM Fodboldskole for målmænd 
Målmænd tilmeldes FCM Fodboldskolen på lige fod med alle andre, men for at opkvalificere oplevelsen og 
træningen for de tilmeldte målmænd, vil målmændene i årgang 2010 og 2011 komme på en FCM 
Målmandsfodboldskole. 
  
FCM Målmandsfodboldskole foregår på samme dage som for markspillerne, men vil foregå centralt, hvor alle 
tilmeldte målmænd i regionen mødes til en god og udviklende træning. Trænerne på FCM Målmandsskole vil 
være målmandstrænere og akademimålmænd fra FC Midtjylland. 

 
Alle spillere, der har deltaget i de to træninger, vil efterfølgende endvidere modtage en mail med tak for deres 
deltagelse i FCM Fodboldskole samt yderligere information omkring det FCM Fodboldskolestævne, som de 
senere på måneden skal deltage i. 
 
FCM Fodboldskolestævne i Brande: 

 For årgang 2010: Søndag den 13. juni 2021 
 For årgang 2011: Lørdag den 12. juni 2021 

  
Efter FCM Fodboldskolestævnet i Brande, kan nogle spillere fra jeres klub blive tilbudt at skulle deltage på FC 
Midtjyllands DBU TOPcenter THISTED i hele den nye sæson. Her vil træningstilbuddet være sammen med 
jævnaldrende drenge fra øvrige af FCM Klubsamarbejdets geografisk inddelte områder samt fra FC Midtjyllands 
partnerklubber. 
 
Alle de resterende spillere, som ikke bliver tilbudt at være en del af et TOPcenter, vil i samme periode i stedet få 
tilbudt at være en del af et FCM-licenstræningsforløb, som henlægges til flere af samarbejdsklubberne i området. 
 
Modellerne og indholdet i disse træningsforløb vil være forskellige, men får man tilbudt at være en del af en 
niveaudelt FCM-licenstræning og takker man ja hertil, vil man skulle betale et kontingent på kr. 1.450,- for 
deltagelse i dette, og for dette vil man få shorts/t-shirt/strømper/fodbold, 39 niveaudelte FCM-licenstræninger, 
faciliteter stillet til rådighed i værtsklubberne for FCM-licenstræningen, sæsonkort til CC Contractor Tribunen ved 
FCMs hjemmekampe på MCH Arena m.m. Mere om dette senere. 
 

DIVERSE INFORMATIONER 
 Alle spillere, der bliver en del af et af FCMs TOPcentre eller som takker ja til at blive en del af FCM-

licenstræningen, vil på et tidspunkt i efteråret 2021 blive inviteret på MCH Arena til en Superligakamp. Her vil 
spillerne i forbindelse med kampen – iført deres FCM-træningstøj – blive præsenteret på banen. Da vi endnu 
ikke kender kampprogrammet for den kommende sæson, kan denne dato naturligvis endnu ikke meldes ud. 

 Vil du læse mere om FCMs Fodboldskole, så klik ind på https://www.fcmklubsamarbejdet.dk/fcm-
fodboldskole/ 
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TILMELDING 
Alle ovenstående klubber har mulighed for at tilmelde markspillere og målmænd i hver af årgangene 2010 og 
2011, og i den forbindelse vil vi påpege, at det er VIGTIGT, at man i klubberne også kigger på at tilmelde spillere, 
som er født i sidste halvdel af året, idet setuppet omkring DBU TOPcentre er lavet sådan, at fordelingen af spillere 
født i 1.- og 2. halvår skal være 50/50. Skal vi kunne praktisere dette, er vi således afhængige af, at der bliver 
tilmeldt spillere fra begge halvår. 
 
Samtidig skal det også pointeres, at man kun kan deltage på FCM Fodboldskole i sin egen årgang. Spillere som 
til dagligt i klubben spiller som halvårsspiller, kan altså kun deltage på FCM Fodboldskole med den årgang, hvori 
man er født. 
 
Hvis en dygtig spiller er skadet eller på anden måde er forhindret i at deltage på FCM Fodboldskole, er man 
velkommen til at kontakte den lokale FCM-licenstræner for at aftale nærmere. 
 
BEMÆRK 

 Skulle en eller flere af klubbens spillere fra enten årgang 2010 eller 2011 af den ene eller anden årsag 
allerede være skiftet til en anden af FCMs samarbejds- eller partnerklubber, så vil spillerens nye klub tage 
stilling til, om denne skal tilmeldes FCM Fodboldskole. 

 
Skulle der være spørgsmål, er I selvfølgelig meget velkomne til at kontakte den lokale FCM-licenstræner: 
 
▪ FCM-licenstræner: Benjamin Schultze – tlf. 51 43 66 32 
▪ Koordinator for FCM Klubsamarbejdet: Lasse Dahl-Hansen – LDH@fcm.dk  
▪ Leder af FCM Klubsamarbejdet: Tommy Jensen – tje@fcm.dk  
 
Træneren eller en klubleder skal indtaste oplysninger på de spillere, som ønskes tilmeldt, på nedenstående link 
senest søndag den 18. april. Når træneren/lederen har indtastet oplysningerne på de respektive spillere og 
trykket GODKEND TILMELDING, bliver der automatisk sendt en mail til spillerens/forældrenes mail, hvor 
forældrene så bliver bedt om at færdiggøre tilmeldingen ved at svare på nogle få spørgsmål samt ved at give 
tilladelse til, at vi må opbevare data omkring sønnen i vores spillerkartotek. 
 

https://www.fcmklubsamarbejdet.dk/begivenhed/fcm-
fodboldskole-2021-10-11/  

 
Ved spørgsmål til tilmeldingen, kan du kontakte enten koordinator for- eller leder af FCM Klubsamarbejdet. 
 

HUSK at aflevere en kopi af dette brev til alle de spillere, der 
indstilles til FCM Fodboldskolen. Spillerne modtager ikke 

yderligere information fra FCM Klubsamarbejdet. 
 
Med sportslig hilsen 
 
Tommy Jensen 
Leder af FCM Klubsamarbejdet 
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