
 

 

FCM MINILICENSTRÆNING 
For drenge i årgang 2014 – 2015 – 2016  

og piger i årgang 2013 – 2014 – 2015 – 2016 
 
FCM Klubsamarbejdet har igennem mange år lavet fodboldtræning for drenge i U10-U12 alderen. Denne træning 
på tværs af klubber i FCM Klubsamarbejdets geografisk inddelte områder, har ud over at skabe dygtigere 
fodboldspillere også skabt venskaber på kryds og tværs, smil og masser af gode oplevelser. 
 
Fra indeværende sæson tog vi imidlertid endnu et step i forhold til at inspirere, motivere og udfordre 
fodbolddrengene i regionen, da vi fra sommeren 2021 udvidede fodboldtilbuddet i regionen med FCM 
Minilicenstræning for U7-, U8- og U9-drenge – et nyt træningstilbud, som ligeledes har resulteret i smil, gode 
oplevelser og venskaber på kryds og tværs af klubber.  
 

Nu gør vi klar til sæson 2 med FCM Minilicenstræning og her udvider vi 
træningstilbuddet, så det fremover også gælder for pigerne. 

 

OM TRÆNINGEN 
FCM Minilicenstræning er et ekstra træningstilbud til ALLE drenge fra årgang 2014, 2015 og 2016 samt ALLE 
piger fra årgang 2013, 2014, 2015 og 2016 i vores samarbejdsklubber og træningen kommer til at foregå på 
fredage fra kl. 16.30-18.00 startende fra uge 32 og indtil sommerferien i 2023 (dog undtaget ferier, helligdage, 
december og første halvdel af januar). Alt i alt bliver der tale om 34 træninger i Klubsamarbejdets regi. 
 
I indeværende sæson er flere end 120 drenge tilmeldt FCM Minilicenstræningen og disse er fordelt på to centre – 
ét i nord og ét i syd. Med de mange positive tilkendegivelser omkring træningen, som vi har fået fra spillere, 
forældre, trænere og klubber samt ikke mindst det faktum, at vi nu også byder pigerne indenfor, så har vi dog et 
håb om, at vi i sæson 2022/2023 kan åbne op for endnu flere centre, så køreafstanden bliver mindre for spillere 
og forældre. Det er således vores håb, at vi kan oprette FCM Minilicenstræning i et Center NORD, SYD, MIDT og 
VEST. Træningen foregår på skift rundt i samarbejdsklubber i de respektive centre. Her vil man nogle gange 
skulle træne på græs, mens man i vinterperioden vil skulle træne på kunstgræs. Afhængig af antal tilmeldte på de 
respektive centre, kan vi være nødsaget til at samle centre. Skulle det ske, vil I naturligvis høre nærmere omkring 
dette. Du kan se, hvor træningerne i de fire centre er planlagt til at ligge, her: 
https://www.fcmklubsamarbejdet.dk/fcm-minilicenstraening/fcm-minilicenstraening-saeson-2022-23/  
 
Der er fri tilmelding til træningstilbuddet, så hvis man har en dreng eller pige, som bare elsker at træne og spille 
fodbold, så er tilbuddet for ham/hende uanset hans/hendes nuværende formåen på banen. Drømmer knægten – 
som mange jo gør i den alder – om en dag at skulle spille for FC Midtjylland på MCH Arena eller måske endda i 
rødt og hvidt for Danmark, eller går din lille pige rundt og drømmer om at blive den nye Pernille Harder, ja så er 
det ikke dumt at blive tilmeldt FCM Minilicenstræningen, da de mange træninger i vores regi utvivlsomt vil komme 
til at gøre godt både på og uden for banen.  
 
Afhængig af deltagertallet på det enkelte træningstilbud ønsker vi som min. at aldersinddele, men der kan også 
blive behov for at inddele pigerne og drengene i grupper, hvis der er RIGTIG mange deltagere i et område, hvilket 
vi naturligvis både håber og tror på. Alt sammen dog under hensyntagen til de sociale relationer indbyrdes 
imellem børnene. 
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PÆDAGOGIKKEN OG RETORIKKEN 
FCM Minilicenstræning er først og fremmest en FED oplevelse, som man som forældre kan være glad for at 
kunne give sit barn og som man som spiller skal være stolt af at få lov at få. For udover at det er stedet, hvor 
børnene kan 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. 
 
Vi har udviklet træningsøvelserne i samarbejde med de sportslige- og pædagogiske ledere på Guldminen, som 
hver dag arbejder med at skabe gode, inspirerende og idrætslige aktiviteter med børn i denne alder. Det har 
resulteret i et alsidigt øvelseskatalog i børnehøjde – både med bolden og med kroppen i centrum.  
 
Træningen har således stor fokus på den enkeltes udvikling, glæde og trivsel og alt sammen foregår det i et trygt 
miljø, hvor det er helt ok at begå fejl, så længe vi øver og gør vores bedste. Tilgangen fra trænerne er derfor også 
yderst positiv og opmuntrende og med det enkelte barn i centrum, så vi sikrer udvikling hos hver og én af 
deltagerne. 
 
Vi har i FCM Klubsamarbejdet ansat en FCM Minilicenstræner til hvert af træningsstederne. Denne er 
hovedansvarlig for træningstilbuddet og vil hver fredag få hjælp til at gennemføre træningen fra andre dygtige 
lokale børnetrænere fra nærområdet. 
 

KONTINGENT OG TILMELDING 
Du har altså nu som forælder muligheden for at tilmelde din søn eller datter til kommende sæsons FCM 
Minilicenstræning, hvilket vi naturligvis håber på, at du vil gøre. 
 
Prøv at klikke på nedenstående links, hvor drenge, trænere og forældre fortæller om deres oplevelser med FCM 
Minilicenslicenstræning: 
 
Spillere, forældre og trænere i FCM Minilicenstræning: https://www.youtube.com/watch?v=1vIUNAMw04Q  
 
Vælger du at tilmelde din søn eller datter til FCM Minilicenstræning skal du betale et kontingent, som lyder på kr. 
1.600,-. Inkluderet i kontingentet er: 

 34 x FCM Minilicenstræninger 
 FCM Klubsamarbejdet Nike-spillesæt (t-shirt, shorts, strømper) 
 Selectbold, som medbringes hver gang til træning 
 Personlig rabatkode til køb i Ulveshoppen 
 Sæsonkode til plads på C.C. Contractor Tribunen til FCM-kampe i Superliga- og pokalturnering på MCH 

Arena 
 Præsentation på MCH Arena (sammen med andre spillere der træner i FCM-regi) 
 Spillerprofilbillede på FCM Klubsamarbejdets hjemmeside. 
 FED og UDVIKLENDE træning. 
 Og MASSER af nye fodboldkammerater. 

 
 
 
 

Tilmelding skal ske senest onsdag den 1. juni 2022, hvorefter chancen for 
at tilmelde sig er forpasset. 
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Efter 8 år uden kontingentstigning på vores træningstilbud har vi til sæson 2022/2023 valgt at hæve kontingentet 

med ca. kr. 3,50 pr. gang vi mødes. Det er alligevel ikke meget i dagens Danmark       Til gengæld har vi sammen 
med vores samarbejdspartner Faxe Kondi valgt samtidig at sende kr. 100,- tilbage til den klub, som du kommer 
fra, da vi gerne vil tilgodese det miljø og det klubliv, som du færdes i til daglig.  
 
Det eneste vi beder dig som forælder om, er, at du melder dig gratis ind i FCM Klubsamarbejdets Fordelsklub. 
Det betyder nemlig bl.a. også, at din familie fremadrettet til udvalgte kampe på MCH Arena kan komme ind for 
kun kr. 75,-, hvoraf der samtidig går kr. 25,- til din lokale klub. 
 

Sådan tilmelder du din søn eller datter 
Er du allerede registreret som bruger på FCM Klubsamarbejdets hjemmeside enten som træner/leder – i 
Forældreuniverset – eller i Fordelsklubben, så skal du følge denne guide:  
1. Gå til www.fcmklubsamarbejdet.dk  
2. Login øverst i højre hjørne  
3. Tryk på ”Fordelsklub” i venstre side af skærmen (den første gang du logger ind skal du under ”Mine 

oplysninger” vælge en støtteklub) 
4. Klik ind på ”FCM Minilicenstræning 2022/2023” 
5. Hent og kopier en rabatkode 
6. Klik på tilmeldingslinket og brug rabatkoden, når du tilmelder dit barn. Så støtter du og Faxe Kondi sammen 

den lokale fodboldklub med kr. 100,-. 
 
Er du endnu IKKE registreret som bruger på FCM Klubsamarbejdets hjemmeside, så skal du følge denne 
guide:  
1. Gå til www.fcmklubsamarbejdet.dk/fordelsklub  
2. Udfyld formularen og tryk på ”opret bruger” 
3. Login 
4. Tryk på ”Fordelsklub” i venstre side af skærmen 
5. Klik ind på ”FCM Minilicenstræning 2022/2023” 
6. Hent og kopier en rabatkode 
7. Klik på tilmeldingslinket og brug rabatkoden, når du tilmelder dit barn. Så støtter du og Faxe Kondi sammen 

den lokale fodboldklub med kr. 100,-. 
 
Tilmelder man sit barn til FCM Minilicenstræningen, forventes det, at barnet møder op hver gang og at han/hun er 
klar til at deltage i fodboldtræningen på de præmisser, vi har beskrevet om træningen ovenfor. Det vil sige, at der 
er plads til at være en dreng/pige i en ung alder, men hvor han/hun ikke er der for ”bare at blive passet”, men fordi 
han/hun gerne vil lære og lege mere fodbold. 
 
NB. Da vi ikke mener, at drenge og piger i denne alder skal parkeres for bestandig i målet, vil der ikke være 
specifik målmandstræning på dette træningstilbud. I stedet vil alle få muligheden for at prøve at være målmand, 
når/hvis øvelserne giver anledning til dette. 
 

KONTAKTINFO 
Skulle der være spørgsmål, er I selvfølgelig meget velkomne til at kontakte en af undertegnede: 
 
▪ FCM-licensansvarlig: Jesper Sigen – jsi@fcm.dk  
▪ Koordinator for FCM Klubsamarbejdet: Lasse Dahl-Hansen – LDH@fcm.dk  
▪ Leder af FCM Klubsamarbejdet: Tommy Jensen – tje@fcm.dk  
 
 
Med sportslig hilsen 
FCM Klubsamarbejdet 
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