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Vi er Skanderborg Kommunes største forening med vores 
1086 medlemmer. 

Vi er en fodboldklub, men vi er også meget mere end det. 
Kernen er selvfølgelig fodbold, træning og kampe. Men for 
os er samvær, fællesskab, leg og personlig udvikling ligeså 
vigtigt. Fodbold drejer sig ikke kun om at blive dygtigere 
fodboldspillere og vinde kampe, men også om at være 
gode medlemmer, der bidrager til foreningen og alle 
medlemmers trivsel og fællesskabet. Vi vil gerne udvikle 
dygtigere spillere, men vi skal også være gode medspillere. 

Vi er en forening, der kun fungerer når vi alle bidrager. 
Det betyder at når man melder sig eller sit barn ind i FC 
Skanderborg så er det et forpligtigende fællesskab, som 
kun fungerer, hvis vi alle også løfter udvalgte opgaver i og 
for klubben. Det er ikke nok bare at betale sit kontingent. 

I denne brochure vil vi gerne byde alle velkommen til FC 
Skanderborg, fortælle om hvordan vi er organiseret, hvad vi 
gerne vil med klubben og kommunikere de forventninger 
der er til dig hvad enten du er spiller, frivillig eller forældre. 

Klik på overskiften du ønsker at gå til
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Vores Historie
FC Skanderborg blev oprettet som klub på en 
stiftende generalforsamling i november 2005 
med virkning fra 1. januar 2006. Klubben blev 
til gennem en fusion mellem Skanderborgs to 
hidtidige fodboldklubber; HI Skanderborg og 
Skanderborg Boldklub.

Kommuneklubben FC Skanderborg er båret af 
visionen om, at fodbold er for alle - og at vi har 
plads til alle; Piger, drenge, bredde og talent! 

Vi ønsker at være det bedste fodboldtilbud 
i Skanderborg Kommune og tiltrække 
ambitiøse spillere fra naboklubberne. Vi er 
samtidig samarbejdsklub med AGF og vil helt 
naturligt i samarbejde med AGF lægge planer 
for de mest talentfulde og ambitiøse spillere. 

I FC Skanderborg tror vi således på, at 
klubben repræsenterer mere end bare 
fodbold. Vi tror på vores værdier Fællesskab, 
Udvikling, Glæde og Engagement i daglig tale 
FUGE – det som holder os sammen.

Milepæle i fodboldklubbens historie

Den første boldklub i 
Skanderborg bliver stiftet.

1895

DBU kårer FC Skanderborg 
til årets pigeklub.

2005

Boldklubben danner 
sammen med 9 andre 
boldklubber Jydsk 
Boldspil Union (JBU) i dag 
kendt som DBU Jylland.

1896

Højvangens 
Idrætsforening stiftes d. 22. 
maj. Klubben stifter senere 
navn til HI Skanderborg.

1975

Boldklubbens stifter 
Johan Hansen 
forlader Skanderborg 
og klubben går i stå.

1897

Der etableres et samarbejde 
mellem Hi Skanderborg og 
Skanderborg Boldklub.

2001

Nye kræfter træder 
til og stifter d. 8. april 
Skanderborg Boldklub.

1898

Skanderborg Boldklub 
og HI Skanderborg 
vedtager at fusionere 
til FC Skanderborg.

2005

Skanderborg Boldklub 
spiller sin første 
fodboldkamp mod et 
udenbys hold.

1903

FC Skanderborg stiftes 
officielt 1. januar.

2006

DBU giver klubben T licens.2014

FC Skanderborg 
udpeges i samarbejde 
med DBU Jylland til 
Fair Play Klub 2011.

2011

FC Skanderborg bliver 
af UEFA enstemmigt 
(16 0) valgt til årets 
breddeklub i Europa.

2014

FC Skanderborg herrer 
rykker for første gang 
op i 2. division (Vest).

2012

FC Skanderborg 
modtager DBU Jyllands 
uddannelsespris.

2016

Jyllands 5. største 
fodboldklub og 
Skanderborg Kommunes 
største forening med 
1050 medlemmer.

2020

Tildelt 1,5 stjerner i DBU 
licenssystemet som 
betyder at vi nu er nr. 32 
blandt danske klubber.

2020

Vi tager vores nye 
kunstgræsbaner i brug.

2022

Klubben vælges som 
årets klub i Danmark til 
DBU Fodbold Awards.

2013
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Vores Tilbud
Vi tilbyder forpligtigende 
medlemskab af en klub, der 
rummer bredde og talent, piger, 
drenge, voksne, old-boys og 
old-girls samt frivillige. 

Vi er organiserede i 3 
hovedafdelinger: Børn, Unge og 
Seniorer fordelt på begge køn.

Vi selekterer ikke mellem 
bredde og talent i Børne 
segment og tilbyder bredde og 
talent vilkår fra Unge segmentet 
og i Senior segment. Talent er pt. 
alene tilknyttet i drenge/herre 
siden, men vi arbejder mod 
også at tilbyde det på pigesiden. 
Vi vægter uddannelse højt og 
hovedparten af vores trænere 
har deltaget på et eller flere 
træner kurser. Alle vores trænere 
er naturligvis godkendte hos 
politiet til at træne børn. 

Talent tilbydes bl.a. mere 
træning end Bredde, der stilles 

større krav til trænere og spillere 
men til gengæld betaler de også 
et højere kontingent. Vi er en del 
af DBU´s licens stjernesystem 
og det betyder, at vi træner og 
udviklere spillere og klub efter 
DBU´s principper og løbende 
certificeres. 

Når vores ekstra kunstgræsbaner 
står parate i 2022 tilbyder vi 
alle medlemmer minimum 2 x 
træning om ugen året rundt.

Ved siden af det 
træningsmæssige så tilbyder 
vi fælles kampdage, tilstræber 
alle hold kommer til stævner 
og gerne på tværs af hold og 
årgange samt en månedlig 
klubaften i vores klubhus på 
Birkevej. 

Alle medlemmer og deres 
familier får desuden tilbudt 
særlige FC Skanderborg fordele. 
Se afsnit herom på side 27. 
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Sådan er vi organiserede 

Her spiller drenge og piger fra 
sandkasse til U11. 

Sandkasse trænes af klub ansat træner. 

Ulønnede forældre træner på øvrige 
hold og suppleres af ung-trænere.

Her spiller drenge og piger fra U12 til U19.

På drenge siden opdeles i Bredde og Talent 

Det er ambitionen at tilbyde talent til piger 
indenfor få år. 

Talenttrænere aflønnes. Breddetrænere er 
ulønnede forældre.

Her spiller herre og kvinder, oldboys 
og oldgirls. 

På herresiden er 1. holdet Talent. 

Aflønnede trænere på herre og kvinde 
hold. Ikke på oldboys og oldgirls. 

Bestyrelse
Kommunikation, Sportslig, Økonomi, Frivillige & Kommerciel 

Økonomi

Kontingent

Sport

Pigeudvalg

Baneplanlægning

Kommerciel 

Sponsorer

Events

Webshop-puma

Kommunikation Frivillige

Koordinere tovholdere

Børn Unge Senior
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Sådan holder du 
dig opdateret 

FC Skanderborg har tre officielle klub kanaler, hvor 
du kan holde dig opdateret om klubben.

Website  
fcskanderborg.dk

Årlige generalforsamling, der typisk 
afholdes i perioden marts-maj.

Facebook side 
facebook.com/FCSkanderborg 

Hver hold/årgang har desuden 
ofte en egen facebook side. 

Endelig så opfordrer vi vores trænere, 
spillere og forældre til at benytte DBU´s 
app ”KampKlar” til hvert hold så man 
herigennem kan melde sig til og fra 
træning, kampe, stævner og andre 
aktiviteter.  App´en downloades gratis 
og gør kommunikation mellem spillere/
forældre og træner mere enkel. 

https://www.fcskanderborg.dk/
https://www.facebook.com/FCSkanderborg
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Årshjulet i FC Skanderborg
4. fredag i måneden klubaften på Birkevej April til september

Træning og kampe på kunstbane for 
Unge og Senior. Indendørs for Børn

November til marts

GeneralforsamlingMarts

Spillere og forældre har 
opgaver ifbm. smuk fest 
Sponsorudflugt til smuk 
Tøj-prøvning på Fælleden

August

Årsmøder for alle årgange: Hvad sker der 
i klubben og på årgangene

Januar og august

Afslutningsarrangement “Sommerbold” 
for U5 til U 11 medlemmer

Juni

Træning og kampe på græsApril til oktober

Galla fest for Unge segmentetJanuar

Alle medlemmer sælger minimum 1 pose 
Bambusa strømper

April

Futsal fodboldskoleFebruar

DBU fodboldskolerJuni og juli

Sponsorudflugt til superligakamp med 
Sparkassen Kronjylland

Medlemmer sælger minimum 1 pose.
Bambusa strømper

Oktober

November
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Årlige medlemsmøder pr. 
årgang i januar og august 
To gange årligt, midt i januar og midt i august, afholder vi møder for 
alle årgange. Møderne indkaldes via KampKlar app´en. På møderne 
forventer vi at forældre deltager for Børn og Unge mens vi forventer 
at medlemmerne selv deltager for Senior.

Formålet med møderne er at sikre forældre og medlemmer 
ved, hvad der prioriteres i klubben i det kommende halvår, hvad 
der skal ske af aktiviteter som f.eks. stævner ligesom klub- og 
årgangsopgaver der skal løftes præsenteres.

Samtidig er det platformen til at få dialog mellem medlemmer, 
forældre, trænere og bestyrelsen.

• Status på seneste halvår

• Sportslig indlæg

• Valg af tovholdere og frivillige 
pr. årgang

• Hvilke klub og årgangsopgaver 
skal vi løfte dette halvår

• Dialog

Typisk agenda:
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TØJPRØVEAFTENER

UDSTYR

KONTAKT

Årligt arrangeres tøjprøveaftener på Fælleden i august 
måned. De annonceres på klubbens Facebook-side ”FC 
Skanderborg” og på www.fcskanderborg.dk. Formålet er 
at medlemmer, forældre og trænere kan komme forbi og 
se og prøve tøjet for at finde frem til de rette størrelser. 

Hvis holdene skal have skiftet til anden boldstørrelse 
eller der er behov for nye bolde, overtræksveste, 
førstehjælpstaske eller andet udstyr, så kontakt venligst:  
Jesper Støvring,  
uk@fcskanderborg.dk

Alt indkøb af tøj og udstyr sker 
gennem webshoppen eller via  
FC Skanderborgs ansvarlige: 

Helle Dahl Peters,  
Mobil: 20683027,  
Mail: helledahlpeters@gmail.com,  
Frivillig for Klubkollektion, 
Sponsorudvalget

• Man kan finde sponsorer på årgangen, som vil bidrage økonomisk.

• Man kan gøre det gennem egenbetaling.

• Eller slutteligt kan man gøre det ved en kombination af 
ovenstående: fx sponsor, årgangskasse og egenbetaling.

Alt omkring hvordan med bestiller, hvis man er spiller, forældre, 
tovholder eller træner, kan ligeledes læses under menupunktet 
”Shop” på klubbens hjemmeside.

FC Skanderbord 
klubtøj samt tilbehør
PUMA KLUBTØJ

RETNINGSLINIER FOR TØJKØB

WEBSHOP – FC SKANDERBORG KLUBKOLLEKTION

FC Skanderborg og Puma har indgået en 5-årig samarbejdsaftale 
pr. 01.07.2020-30.06.2025, hvor alt tøjkøb i FC Skanderborg er Puma.

Alle årgange, trænere og spillere er selv ansvarlige for køb af klubtøj. 
Dog med enkelte undtagelser som kan ses på klubbens hjemmeside 
under menupunktet ”Shop” - Se undtagelserne her 

Klubtøjet kan fx købes på følgende måder:

• Gennem webshoppen her på hjemmesiden under ”Shop”, hvor 
man også kan supplere med ekstra strømper, shorts etc.

• Man kan arbejde og tjene penge til årgangskassen, fx gennem 
salg af Bambusa-strømper eller andre aktiviteter, som man enten 
selv finder eller som klubben ind i mellem udbyder.

Du kan som medlem, forældre eller anden familie altid købe 
spillersæt, målmandstøj, træningstøj og tilbehør etc. i vores 
klubfarver. Du finder hele FC Skanderborgs klubkollektion i vores 
webshop på klubbens hjemmeside: fcskanderborg.dk/shop/

Er du tovholder for en årgang, kan du også i webshoppen 
finde priser og se de forskellige styles. På FC Skanderborgs 
hjemmeside under samme menupunkt ”Shop” finder du også 
retningslinjer for køb af tøj og udstyr.

https://www.fcskanderborg.dk/shop/
https://www.fcskanderborg.dk/shop/
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Hvad vi forventer 
af dig – forældre 
Det forpligtiger at melde sit barn ind i en forening, det gælder 
også for FC Skanderborg.  Vil vi have en god forening med gode 
tilbud så skal vi alle hjælpes ad. 

I FC Skanderborg dækker vores kontingenter ca. 50% af klubbens 
omkostninger så for at få økonomien til at hænge sammen er 
det et fælles ansvar at varetage én eller flere klub opgaver som 
spiller eller forældre hvert år.  De opgaver vi tænker på her er 
f.eks.  bodsalg, opstilling og oprydning efter smuk fest, som er en 
stor indtægtskilde for klubben. At bidrage med at sælge strømper 
fra Bambusa, tage en tjans på lageret hos Frode Lauersen eller 
tilsvarende. 

Udover klubopgaverne kan der være opgaver relateret til hver 
årgang/hold. 

Som spiller og forældre skal vi til stadighed huske på, at vi er en 
frivillig forening, hvor nogle løfter mange timer og andre færre 
timer. Men vi skal alle hjælpe. 

Vi forventer at du som forælder i god tid sørger for at melde til/
fra kampe og træning på dit barns vegne i respekt for trænere 
og holdkammerater. Ligesom du tager din tjans med at køre til 
udekampe.

På samme måde forventer vi, at du kommunikerer positivt til og 
med andre forældre samt trænerne både fra eget hold og fra 
vores modstandere og dommerene.

På mange årgange kan der være behov for at vi hjælper på tværs 
af hold og årgange for at kunne stille hold. Som forældre opfordrer 
vi til at du støtter op omkring at dit barn hjælper andre hold.
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Hvad vi forventer 
af dig – spiller
Vi forventer at du som spiller i god tid sørger for at melde til/
fra kampe og træning i respekt for trænere og holdkammerater

Vi forventer også at du kommer til træning og kamp til tiden og 
taler pænt til dommer, med og modspillere. 

I FC Skanderborg giver vi altid hånd/high five til alle 
medspillere og trænere før og efter træning samt kamp. Det 
viser vi er sammen, det viser respekt og er med til at sætte 
rammen for vores samvær. 

Som spiller skal vi til stadighed huske på, at vi er en frivillig 
forening, hvor nogle løfter mange timer og andre færre timer. 
Men vi skal alle hjælpe. 

Vi forventer du er fleksibel og spiller kampe for det hold din 
træner beder dig spille kamp for.  Det kan være på både hold 
der er rangeret over og under det hold du normalt spiller på 
ligesom det kan være på en årgang over eller under dit selv, 
f.eks. fordi der mangler spillere for at et andet hold kan stille 
hold. 

Det forpligtiger at melde sig ind i en forening, det gælder også 
for FC Skanderborg.  Vil vi have en god forening med gode 
tilbud så skal vi alle hjælpes ad. 

I FC Skanderborg dækker vores kontingenter ca. 50% af 
klubbens omkostninger så for at få økonomien til at hænge 

sammen er det et fælles ansvar at varetage én eller 
flere klub opgaver som spiller eller forældre hvert år.  De 
opgaver vi tænker på her er f.eks.  bodsalg, opstilling og 
oprydning efter smuk fest, som er en stor indtægtskilde for 
klubben. At bidrage med at sælge strømper fra Bambusa, 
tage en tjans på lageret hos Frode Laursen eller tilsvarende. 

Udover klubopgaverne kan der være opgaver relateret til 
hver årgang/hold.
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Lyst til at 
blive frivillig?

Vi kan altid bruge flere mennesker 
der har lyst til at give en hånd med.

Opgaverne i en forening er mange og vi kan f.eks. bruge:

• Trænere, assistenttrænere og ung-trænere som kan have 
varierende erfaring og fodboldkompetence. Kontakt Jakob 
Thomsen på 51942385 og få en snak om mulighederne

• Tovholdere som vi ønsker at have én af pr. årgang. Det er 
personen som er dygtige til at organisere, koordinere og 
kommunikere og som hjælper trænerne med de vigtige 
praktiske opgaver. Kontakt Pia Rose Nøhr på 20328778 og få en 
snak om mulighederne 

• DIG til at hjælpe med forskellige opgaver som kan være alt fra 
bogholderi, sponsorsalg, stå i boden på smuk fest eller andre 
opgaver. Fortæl hvem du er og hvad du har lavet så skal vi 
sikkert nok finde en opgave eller to du kan hjælpe med. Kontakt 
Pia Rose Nøhr på 20328778 og få en snak om mulighederne.
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Sponsor i FC Skanderborg
Vi har altid brug for sponsorer, der vil støtte klubben, en årgang 
eller måske et stævne og har derfor udarbejdet en sponsorpakke, 
der beskriver forskellige muligheder og priser på sponsorater.

Vi har muligheder lige fra bande og tøjeksponering på spillere, 
trænere og frivillige til eksponering og taletid overfor vores 
medlemmer ved events til deltagelse i FC Skanderborgs 
erhvervsnetværk. 

Er du kreativ så test os af. Et sponsorat kan f.eks. også bestå af, 
at klubbens medlemmer løser arbejdsopgaver mod betaling, der 
tilfalder klubben eller at du måske gerne vil honorere klubben, 
hver gang vores medlemmer handler hos dig.

Vil du vide mere om, hvordan du kan blive sponsor i FC 
Skanderborg og hvad du og din virksomhed kan få ud af det så 
kontakt sponsoransvarlig Oliver Peters på  
telefon 22 22 70 10 eller mail olp@obton.com

25

• BDO

• Nybolig 
Skanderborg 
& Ry

• CSIS

• Stilling Køl & EL

• Sydbank

• Føtex

• PWC

• Børge Hansen 
Automobiler

• Psykologhuset 
Hørning

• Bloms

• Investering & 
Tryghed

• Koncenton

• Bambusa

• SELEKT Vikar 
& Rekruttering

• team.blue

• Normal

• Obton

• Naturdrogeriet

• Ugebladet

• Puma

• Sparekassen 
Kronjylland

• OK

• Rema1000

FC Skanderborg sponsorer

Vi har mange fantastiske sponsorer som sikrer 
et godt tilbud til vores medlemmer. Der er altid 
plads til flere. Aktuelt er vores klubsponsorer:

Vil du høre om dine muligheder som sponsor 
i FC Skanderborg så kontakt Oliver Dahl 

Peters på 22 22 70 10 eller olp@obton.com.
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Kontingent
Halvårlig kontingent gældende for 2021

Der er i en midlertidig periode besluttet et kunstbanetillæg på 125 
kr. pr. halvår pr. medlem indtil vi har afdraget på lån til kunstbanen. 
Der tillægges ovenstående satser.

7-mands senior betaler årligt 700 kr. 

Økonomisk trængte familier kan via kommunen søge fritidspas.

Årgang Bredde Talent

Sandkasse 300 N/A

U6-U7 540 N/A

U8-U9 720 N/A

U10-U12 900 N/A

U13-U14 900 1500

U15-U19 1020 1620

U20-U21 1140 1620

Senior 1140 1620

Oldboys / Oldgirls 420 N/A

Klub fordele

Vi har f.eks. Indgået aftaler med:

Som klub har vi indgået en række aftaler, der både kan give 
dig og din familie rabatter på indkøb og samtidigt generere 
indtægter til klubben. På www.fcskanderborg.dk/klubfordele 
kan du se en komplet list med steder du kan handle.

Din fordel Klubbens fordel

Sparekassen 
Kronjylland

FC Skanderborg modtager et 
kontantbeløb, hvis du tager et 
rådgivningsmøde med dem.  
Bliver du kunde modtager vi  
endnu et beløb.

OK benzin

250 kr. i indtægt når du downloader 
OK app eller bestiller benzinkort og 
har tanket 50 liter. Derudover får vi 
løbende 5 øre pr. liter brændstof der 
tankes.

Flügger 20% rabat ved alle køb

FC Skanderborg modtager 5% 
sponsorat af alle medlemmers 
samlede køb hos Flügger én gang 
om året

Puma / 
Intersport

3 gange årligt gives 25% rabat på 
online køb på www.intersport.dk

I 2021 er det:

27. maj – 31. maj 2021 // Anvend 
kode: slutspurt

16. august – 22. august 2021 // 
Anvend kode: sæsonstart

18. oktober – 24. oktober 2021 // 
Anvende kode: sportsgaven

Ingen

Sport & Fitness
33 til 50% rabat på fitness, 
svømning mm

Ingen direkte

Fysiohuset
se www.fcskanderborg.dk/
klubfordele 

https://www.intersport.dk/
https://www.fcskanderborg.dk/
https://www.fcskanderborg.dk/
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Her spiller og træner vi
I FC Skanderborg er vi så heldige at vi har 

flere steder vi træner og spiller kampe. Mange 
hold og årgange træner ikke kun et sted.

Birkevej 28

Birkevej 28, 8660 Skanderborg, Danmark

Her har vi adgang til vores klubhus som vi 
deler med cricket klubben ligesom der er flere 
græsbaner samt en bane med lys til vintertræning.

Fælleden

Fælleden 1, 8660 Skanderborg

Her har vi 2 ½ kunstbaner så her træner vi 
året rundt og har i tillæg et par græsbaner.

Niels Ebbesen Skolen

Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg

Her træner vi på græsbanerne bag hallen.

team.blue arena

Dyrehaven 4, 8660 Skanderborg

Hvor vi udelukkende spiller kampe 
på vores hyggelige stadion i skoven.

Kontaktliste
Her er en liste med gode kontaktpersoner 

du er velkommen til at kontakte. Er du i 
tvivl om hvem du skal tale med så ring eller 

skriv til én af os så guider vi dig videre .

Du vil altid på www.fcskanderborg.dk 
under ”hold” kunne se kontaktdata på 

trænere på de forskellige årgange og hold.

Formand:  
Jens Højmark
mail: jhm@dahllaw.dk
tlf: 21 35 86 70

Frivillig: 
Pia Rose Nøhr
mail: rosenohr@hotmail.com
tlf: 20328778

Sport: 
Jakob Peter Thomsen
mail: jake020477@gmail.com
tlf: 51 94 23 95

Kamppåsætter: 
Morten Overgaard
mail: kampfordeler@fcskanderborg.dk

Økonomi: 
Torben Bech Andersen
mail: faktura@fcskanderborg.dk
tlf: 93 63 61 01

Tøj: 
Helle Dahl Peters
mail: helle.dahl.peters@gmail.com
tlf: 20683027

Kommercielt: 
Oliver Dahl Peters
mail: olp@obton.com
tlf: 22227010

Medlemskoordinator: 
Jesper Støvring
mail: uk@fcskanderborg.dk
tlf: 40150288

https://www.fcskanderborg.dk/
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