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Fælles	fremtid	-	Sammen	er	vi	stærkere	
 
Ikast FC er resultatet af en sammenlægning gennemført i sommeren 2018 af Ikast FS og Ikast 
KFUM. Ansøgningen som årets fodboldklub 2019 i DBU Jylland Region 2 er motiveret i dette 
arbejde samt den lange række af tilhørende initiativer, som har bidraget til at sikre en succesfuld 
sammenlægning, medlemsfremgang, øget fastholdelse på såvel drenge som pigesiden, flere 
frivillige og dermed overskud til at gøre en forskel i lokalmiljøet. 

Det vil naturligvis være stort og give os yderligere motivation til det videre 
arbejde, såfremt vi bliver Årets fodboldklub i DBU Jylland, Region 2   

Michael Sørensen, Formand Ikast FC 

FORBEDRET FASTHOLDELSE AF VORES MEDLEMMER 
 
Før sammenlægningen var Ikast FS klubben med den stærkeste organisation og de bedste rammer, 
mens Ikast KFUM’s største aktiv var deres placering i den bydel, hvor børnefamilierne bosætter sig.  
 
Bag selve tanken omkring sammenlægningen lå en analyse at udviklingen i vores lokale 
fodboldmiljø i Ikast. Analysen viste, at størstedelen af byens nye fodboldspillere startede til fodbold 
hos Ikast KFUM, men at typisk én gruppe på minimum 5 spillere omkring 10-års alderen valgte at 
skifte til Ikast FS.   
 
Da der ofte var tale om spillere, der ville mere med deres fodbold og ofte var bærende på holdet, 
ligesom deres forældre ofte var holdledere eller trænere omkring holdene. Når denne gruppe spillere 
skiftede klub, var miljøet for de tilbageværende KFUM-spillere ikke længere attraktivt og resultatet 
var derfor ofte, at de tilbageværende spillere mistede motivationen og stoppede med fodbold.  
 
I Ikast FS betød spillertilgangen, at man ofte oplevede, at man stod med et for stort spring mellem 
de bedste og de næstbedste, men at man samtidig ikke havde det nødvendige antal spillere til at 
skabe et differentieret tilbud.  
 
I 2019 har Ikast FC nu en volumen af spillere i de enkelte årgange, der giver mulighed for i højere 
grad at differentiere træning og sikre at kamptilbud, der matcher den enkelte spillers 
ambitionsniveau. Dette betyder en merkant forbedret fastholdelse af spillere. 

Målet med sammenlægningen var at løfte sig over egne klubinteresser og skabe 
et attraktivt miljø for alle byens fodboldspillere. Vi kan nu matche den enkelte 
spillers ambitionsniveau og det betyder en merkant forbedret fastholdelse af 

vores medlemmer – særligt blandt de næstbedste spillere. 

Michael Sørensen, Formand Ikast FC 
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OPBYGNING AF EN NY VÆRDIBASERET FORENING 
 
Med sammenlægningen af de to klubber ville det samlede medlemstal nå ca. 800 medlemmer – en 
størrelse som giver en række nye muligheder, men også en risiko for lang afstand mellem 
medlemmer og bestyrelse. Det vil vi undgå, og det har således været vigtigt at få opbygget en klub, 
hvor der ikke er behov for detailstyring, men hvor dagligdagen bliver håndteret tæt på spillere og 
trænere og med afsæt i et fælles værdigrundlag. 
 
Med Ikast FC har vi skabt et organiseret fællesskab, der styres af vores værdier omkring klubånd, 
respekt, fællesskab og frivillighed samt en tilgang om, at det er et fælles ansvar, at ”vi passer godt 
på vores klub, for vi har den kun til låns”. Med udgangspunkt i dette har vi lavet en struktur, hvor 
bestyrelsen sætter rammerne, men dagligdag og beslutninger træffes i den enkelte afdelinger og 
årgange.  
 
Dette sammen med et tilhørende simpelt princip om, at den enkelte årgang har et budget, som de 
selv disponere over - men med et krav om, at årgangens budget ikke må bruges på aktiviteter, som 
kun kommer ét hold til gavn, men skal bruges til stævner, aktiviteter og sociale arrangementer på 
tværs af årgangen. Dette sikrer at alle spillere er ligeværdige i klubben samt understøtter målet om 
fokus på fællesskab på tværs af hold. 

Det er medlemmernes forening - Bestyrelsen sætter rammerne, men forældre 
og spillere giver dem indhold og fylder dem ud.  

Michael Sørensen, Formand Ikast FC 

STYRKE PIGEFODBOLDEN I BYEN 
 
Det tidligere Ikast KFUM havde pigefodbold, som en del af deres foreningstilbud, mens Ikast FS 
alene havde drengefodbold. Med sammenlægningen er der nu opstået en mulighed for i endnu 
højere grad at styrke pigefodbolden i Ikast.  
 
I Ikast FC er udviklingen af pigefodbolden et væsentligt indsatsområde og med den større muskel, 
som vi har i regi af Ikast FC er ambitionen at vækste pigefodbolden betydeligt og vi har i løbet af 
2019 fået skabt den nødvendige organisation samt lavet samarbejder med andre pigeklubber samt 
udnyttet mulighederne i dobbelt spillerlicens.  
 
Dette for at sikre, at vores øgede fokus på pigefodbolden resultere i, at pigerne naturligvis får et 
tilbud af samme kvalitet som på drengesiden, men også, så vi sikre, at vores øgede fokusering på 
pigefodbolden ikke sker på bekostning af de øvrige pigeklubber i vores nærmiljø. 
 

Vi vil have flere piger til at spille fodbold – men vores øgede fokus skal ikke ske 
på bekostning af de øvrige pigeklubber i området. 

Michael Sørensen, Formand Ikast FC 
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FOKUS PÅ MÅLRETTET UDDANNELSE AF FRIVILLIGE TRÆNERE 
 
Som nævnt er det en grundlæggende værdi for Ikast FC, at det ikke er ét hold, men hele årgangen, 
der skal være i centrum. I flere af de yngste årgange har vi ca. 50 spillere pr. årgang, hvor træning 
og kamp styres af frivillige forældre. Selv om der er tale om frivillige forældretrænere er det 
klubbens klare målsætning, at trænere og ledere skal favne ”hele årgangen” og ikke bare ”sit eget 
barns hold”. 
 
Målsætningen om den samlede årgang er ambitiøs, men det er vores tese, at drenge og piger 
fastholdes i fodbolden gennem det sociale fællesskab, som der er på én årgang og ikke på et 
tilfældigt hold, som jo kan ændres over tid. 
 
Antal spillere og ovenstående målsætning gør opgaven kompleks, men vi har siden 
sammenlægningen satset intensivt på uddannelse. Vi har gennem de seneste 12 måneder arbejdet 
med en række elementer, hvoraf skal nævnes: 
 

- Gennemført lokalt C-trænerforløb sammen med DBU uddannelseskonsulent 
- Gennem FCM Klubsamarbejdet sikret at trænere hver uge får tilsendt små videos med forslag til 

træningsøvelser 
- Implementeret et trænerspirer program, hvor U15 spillere introduceres til træneropgaven og 

hjælper forældretrænerne i mikro-afdelingen 
- Sikret at forældretrænere har tilgang til sparring gennem ungdomskonsulent, der står til rådighed 

på træningsaftener og som har ansvaret for trænersparring på tværs af trænergruppen. 

Den målrettede satsning på uddannelse og den underliggende struktur omkring forældretrænere har 
været en succes og vi kan nu sikre, at den frivillige forældretræner føler sig komfortabel med 
opgaven og dermed også fremadrettet ønsker at være en del af vores klub på trænersiden. 

Vores frivillige skal være godt klædt på – ellers går de ”døde”  

Michael Sørensen, Formand Ikast FC 

ET STORT ANSVAR I LOKALOMRÅDET 
 
Ikast FC anerkender vores ansvar i lokalområdet og søger at være en aktiv spiller i lokalmiljøet med 
det mål at sikre det bedst mulige tilbud til byens børn og unge. Vi er en del af et ambitiøst 
idrætsmiljø i Ikast-Brande kommune med mange interessenter: 
 

- Som moderklub samarbejder vi med FC Midtjylland omkring elitefodbold 
- Sikre at byens efterskole- og collegeelever bliver en integreret del af vores klub såvel sportsligt som 

socialt 
- Samarbejde med Ikast-Brande Kommune omkring Sportslig Grund Uddannelse – der er et tilbud til 

alle elever som ønsker mere idræt som en integreret del af skoledagen. 
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Som klub søger vi at være en central spiller i lokalmiljøet. Vi må aldrig lukke os 
om selv og vi skal også påtage os et socialt ansvar 

Michael Sørensen, Formand Ikast FC 

Vores tilgang er, at vi vil være en del af lokalsamfundet og være med til at udvikle og præge de 
initiativer, som gør Ikast-Brande til et attraktivt område. Vi tror på, at vi som forening må påtage os 
et socialt ansvar lokalt og hjælpe til hvor behov opstår – I 2019 har dette eksempelvis betydet, at vi i 
samarbejde med den lokale Røde Kors afdeling i Ikast har gjort det muligt for at ca. 15 asylansøgere 
er kommet i gang med at spille fodbold i Ikast FC.  


