
 

 

 

VIGTIGT:  En kopi af dette brev bedes hurtigst muligt gives videre til trænerne for klubbens årgang 
2009 – 2010 – 2011 PIGER samt til klubbens kampfordeler, så kampe på nedennævnte datoer 
undgås 

 

 
Herning den 21. juni 2021 

FCM PIGEFODBOLDSKOLE 
Så er tiden kommet, hvor vi skal gentage succesen med FCM Pigefodboldskole, og det er hermed tid til at 
tilmelde pigespillere fra årgang 2009, 2010 eller 2011. Skulle man i klubben skønne, at man har en pigespiller 
født i årgang 2012, som er væsentligt dygtigere end gennemsnittet, så vil hun også være mulig deltager på FCM 
Pigefodboldskole. 
 
Trænerne på FCM Pigefodboldskolen vil primært være frivillige trænere fra flere FCM samarbejdsklubber inkl. 
trænere fra DBU Pigelicensklubben og FCM samarbejdsklubben, Vildbjerg SF, som i kraft af sin Pigelicens og 
viden om pigefodbold er med til at løfte FCM Pigefodboldskolen.  
 
Formålet med FCM Pigefodboldskole og FCM Pigelicenshold er udelukkende, at vi gerne vil give pigerne en god 
oplevelse og noget at stræbe efter og IKKE at de skal skifte klub. Når forløbet er slut, så er det altså slut, og 
ingen spillere vil efterfølgende blive tilbudt at deltage i yderligere træning i FCM-regi. FCM Pigefodboldskolen 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 klubbens 
dygtigste spillere kan få lov at prøve sig selv af med andre dygtige piger fra området, så får man her muligheden 
for at opleve en sjov og anderledes træning, hvor glæden og legen med bolden er i centrum. Man vil derfor 
efterfølgende kunne tage hjem med masser af inspiration til den daglige træning i FCM samarbejdsklubben.  
 
FCM Pigefodboldskole foregår to steder i regionen. Det ene sted er hos Mejrup GU/Vildbjerg SF (herefter Center 
NORD) og det andet er hos Brande IF (herefter Center SYD). Når pigerne tilmeldes, er det muligt at ønske, om 
man kan deltage i enten Center SYD eller Center NORD, men i FCM Klubsamarbejdet forbeholder vi os retten til 
at fordele spillerne, så fordelingen bliver så god som mulig – naturligvis med geografisk hensyntagen. De tilmeldte 
spillere vil herefter være tilmeldt til følgende FCM Pigefodboldskole: 
 

FCM U13 Pigefodboldskole for årgang 2009 piger 
- Mandag den 6. september hos Mejrup GU, Elkjærvej 26, 7500 Holstebro (Center NORD) 
- Mandag den 6. september hos Brande IF, Ågade 16, 7330 Brande (Center SYD) 
 
FCM U12 Pigefodboldskole for årgang 2010 piger: 
- Tirsdag den 7. september hos Mejrup GU, Elkjærvej 26, 7500 Holstebro (Center NORD) 
- Tirsdag den 7. september hos Brande IF, Ågade 16, 7330 Brande (Center SYD) 
 
FCM U11 Pigefodboldskole for årgang 2011 piger 
- Onsdag den 8. september hos Mejrup GU, Elkjærvej 26, 7500 Holstebro (Center NORD) 
- Onsdag den 8. september hos Brande IF, Ågade 16, 7330 Brande (Center SYD) 

 
 FCM Klubsamarbejdet forbeholder sig ret til ikke at gennemføre FCM Pigefodboldskole på årgange, hvor det 

samlede antal tilmeldte piger ikke skønnes at være bredt nok. 
 
På disse indledende aftener på FCM Pigefodboldskole mødes pigerne til træning, kampe og hyggeligt samvær. 
Efter den indledende aften på FCM Pigefodboldskolen vil FCM Klubsamarbejdet og FCM Pigelicenstrænerne 
udvælge en bruttotrup til FCM Pigelicenshold i de respektive årgange på hvert af de to centre. Disse spillere vil 
herefter få mulighed for tre gange at træne på det lokale center, hvorefter truppen reduceres yderligere. 
 



 

 

Program for de indledende aftener på FCM Pigefodboldskole 
Kl. 17.15 Mødetid og omklædning for spillere 
Kl. 17.30 Informationsmøde for spillere, forældre og klubtrænere 
Kl. 18.15 Opvarmning/træning starter på banerne 
Kl. 19.15 Kampene begynder 
Kl. 20.15 Fælles afslutning for alle ude på banerne 
▪ Spillerne skal medbringe almindeligt fodboldudstyr inkl. trøje. Der vil kun blive udlånt overtræksveste med nr. 

til alle spillerne. Husk at medbringe vanddunk. 
 
Alle spillere, der har været til den indledende aften på FCM Pigefodboldskolen, vil på FCM Klubsamarbejdets 
hjemmeside www.fcmklubsamarbejdet.dk samt på FCM Klubsamarbejdets Facebookside dagen efter den 
indledende aften kunne se, hvem der får mulighed for videre deltagelse i forløbet. Ligeledes vil der tilgå alle 
spillere en mail, hvori de spillere, der fortsætter i forløbet på den lokale FCM Pigefodboldskole, vil modtage 
nærmere information om det videre forløb, der ligeledes kan ses på www.fcmklubsamarbejdet.dk.  
 
Prøv evt. også at klikke på nedenstående links, hvor nuværende deltagere, trænere og forældre fortæller om 
deres oplevelser med FCM Pigefodboldskole og FCM Pigelicenstræning: 
 
Spillere i FCM Pigelicenstræning: https://youtu.be/VGBviKVX9qQ  
Forældre til spillere i FCM Pigelicenstræning: https://youtu.be/OTzjafBqK8k 
Trænere i FCM Pigelicenstræning: https://youtu.be/E5eBAo_84_Y 
 

TRÆNERE FCM PIGEFODBOLDSKOLE 
Det bliver igen i år en blanding af rutinerede og unge fremadstormende trænere fra regionen, som kommer til at 
forestå træningen af pigerne på FCM Pigefodboldskole. Nogle trænere er gengangere fra tidligere år, mens andre 
vil være nye i FCM Pigelicens-regi. Trænerteamene er endnu ikke helt på plads, men både for Center SYD og 
Center NORD gælder det, at det bliver stærke teams vi kan præsentere. 
 

TILMELDING 
Alle samarbejdsklubber har mulighed for at tilmelde op til 8 markspillere + evt. målmænd i hver af årgangene 
2009, 2010 og 2011. Skulle man i klubben have en dygtig spiller, som er skadet eller på anden måde er forhindret 
i at deltage i FCM Pigefodboldskolen, er man velkommen til at kontakte den FCM-licensansvarlige for at aftale 
nærmere.  
 
Træneren skal indtaste oplysninger på de spillere, som ønskes tilmeldt, på nedenstående link senest søndag 
den 15. august. Når træneren 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 datteren i vores spillerkartotek. Senest 10 dage senere vil man få oplyst, om man skal 
deltage på Center SYD eller Center NORD. 
 
 

https://www.fcmklubsamarbejdet.dk/begivenhed/fcm-
pigefodboldskole-2021/  
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Skulle der i det hele taget være spørgsmål, er I selvfølgelig meget velkomne til at kontakte en af nedenstående. 
Vi håber meget, at alle vil tage imod dette tilbud, som gerne skulle komme rigtig mange pigespillere og klubber til 
gode. 
 
▪ Leder FCM Klubsamarbejdet: Tommy Jensen – tje@fcm.dk 
▪ Koordinator FCM Klubsamarbejdet: Lasse Dahl-Hansen – ldh@fcm.dk  
▪ FCM-licensansvarlig: Jesper Sigen – jsi@fcm.dk  
 

BRUTTOTRUPPEN TIL FCM PIGELICENSHOLD 
Hvis man bliver en del af bruttotruppen til Centerets FCM Pigelicenshold, skal man efterfølgende deltage i 
nedenstående aktiviteter. 

 Træning fredag den 17. september kl. 16.00 – 18.00 hos Mejrup GU og/eller Brande IF 
 Træning fredag den 24. september kl. 16.00 – 18.00 hos Mejrup GU og/eller Brande IF 
 Træning fredag den 1. oktober kl. 16.00 – 18.00 hos Mejrup GU og/eller Brande IF 

Herefter reduceres henholdsvis FCM U11-, FCM U12- og FCM U13 Pigelicensbruttotrupperne i Center SYD og 
NORD til de endelige FCM Pigelicensholdstrupper. Det er kun disse spillere, der deltager i det efterfølgende 
program, som inkluderer en ugentlig fredagstræning (ferieperioder undtaget), to FCM Pigelicensstævner samt 
deltagelse i diverse øvrige sociale og sportslige arrangementer i resten af forløbet. Der vil efter den 3. træning 
med de udvalgte piger blive tilsendt yderligere information om det videre forløb. 
 
Både når man er en del af bruttotruppen eller det endelige FCM Pigelicenshold, forventes det, at klubaktiviteterne 
i det omfang det kan lade sig gøre, lægges på andre datoer end ovennævnte. I tilfælde af sammenfald på datoer, 
der ikke kan ændres, bedes klubtræneren i så fald kontakte FCM Pigelicenstræneren for at aftale nærmere 
omkring, hvad man gør.  
 

KONTINGENT 
Bliver man efter den 3. træning en del af det endelige FCM Pigelicenshold, skal man betale et kontingent på kr. 
1.450,- for sin deltagelse i forløbet. Inkluderet i dette kontingent er omkostninger til administration, et FCM-
Klubsamarbejdet Nike-spillesæt bestående af strømper/shorts/t-shirt, en Select-bold, min. 30 FCM-træninger, to 
FCM Pigelicensdage, faciliteter stillet til rådighed i FCM-Pigelicensklubben, sæsonkode til plads på C.C. 
Contractor Tribunen til FCM-kampe i Superliga- og pokalturnering på MCH Arena, personlig rabatkode til køb i 
Ulveshoppen, præsentation på MCH Arena (sammen med FCM drengelicens samt TOPcenterspillere), 
spillerprofilbillede på FCM Klubsamarbejdets hjemmeside, FED og UDVIKLENDE træning og MASSER af nye 
fodboldkammerater. Gebyr for deltagelse i de sociale aktiviteter samt afslutningsarrangement vil blive opkrævet 
senere i forløbet. 
 
Der vil komme yderligere info om kontingentindbetaling til de piger, som det omhandler, efter det endelige hold 
bliver sat, som altså sker efter den 3. træningsaften. 
 
  
Med sportslig hilsen 
FCM Klubsamarbejdet 
 
 

 

HUSK AT AFLEVERE EN KOPI AF DETTE BREV TIL ALLE DE SPILLERE, DER 
INDSTILLES TIL FCM PIGEFODBOLDSKOLEN. SPILLERNE MODTAGER IKKE 

YDERLIGERE INFORMATION FRA FCM KLUBSAMARBEJDET. 
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