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NYTT
Hva er Mjølner-nytt?

FK Mjølner
Administrasjon:

Hensikten med dette nyhetsbrevet er å få ut informasjon som
større ting som skjer og skal skje i klubben vår. Det er ett av
flere tiltak som styret ønsker for å få mer åpenhet og kommunikasjon i og rundt klubben.
Mjølner har lenge hatt ei hjemmeside (www.fkmjolner.no) og en Facebook-profil.
Det er de viktigste stedene for å kommunisere og finne informasjon. Facebook
skal være det levende og aktive stedet – med nyheter, bilder, smil og følelser.
På hjemmesidene skal vi finne mye informasjon om klubben. F. eks. hvilke lag vi
har, hva det koster å være med, kontaktinformasjon, roller og utvalg, Sportsplan,
Klubbhåndbok og Årskalender. For tiden er dessverre hjemmesidene lite oppdatert
og moden for en revisjon. I mellomtiden velger vi derfor å lage dette nyhetsbrevet.
Vi satser på regelmessige utgivelser så lenge vi ser behovet.

Det nye Mjølner-styret

Kenneth Claeson
Klubbsekretær 1/2-stilling
Narvik Stadion Drift 1/2-stilling

Frank Andersen
Funn Cup 1/2-stilling
Markedsarbeid 1/2-stilling

Ingrid Martenson Bortne, Sverre Mogstad,
Tage Karlsen, Lena Moe, Bård Arntsen.
Innfelt: Marita Rognmo, Halvar Nilssen.
Kontaktinfo på styret finnes på fkmjolner.no
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Takk til alle som står på for klubben
Takk til dere dugnadsforeldre til jentelaget 2001-2005, som hev dere rundt og skapte en flott og oppgradert
stadionport (se bildet).
Takk til alle dere som jobbet i timevis i kiosk og grill, som trafikkvakt, nattevakt på skoler osv i FUNN Cup.
Ingen turnering uten dere.
Takk fra det nye Styret til våre forgjengere som har formet en flott klubb. Det er et fabelaktig grunnlag som
vi nå kan ta videre på vår stafettetappe. Ett viktig mål er å bli godkjent som «Kvalitetsklubb» av NFF i løpet av
2017.
Kort sagt betyr det å sikre en organisasjon med mål, retningslinjer og rutiner som sikrer kvalitet og får klubben
til å gå rundt på en god måte. «Klubben som sjef» betyr at vi driver på samme måten – når det gjelder spilletid,
hospitering, samarbeid med foreldre, kvalitet i treningsarbeidet osv. Vi følger klubbens retning, og farger den
med vår personlighet innenfor denne.

DUGNADSGJENG: Andre Fjelldal, Elisabeth Pedersen og Mayliss Fjelldal i aksjon

Lykke til

i Piteå Summer Games
Mjølner stiller i år hele 12 lag
med ca 150 spillere i Piteå.
Vi ønsker lykke til med både
det sosiale og sportslige.
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Årskalender under utvikling
FK Mjølner er i ferd med å utvikle en Årskalender. Den skal gi god planlegging og
hjelpe alle å følge med i hva som skal skje og når det skjer.
Det kan ikke være oversikt over kamper og terminlister. Det finnes på fotball.no, appen Min Fotball og andre
steder. I Årskalenderen skal du f. eks. finne:
• Turneringene og fotballskolene (campene)
som Mjølner arrangerer og deltar tungt i.
• Velkommen som spiller i Mjølner-arrangement
• Velkommen til Mjølner-møte (foreldre)
• Medlemsmøter
• Trenerforum

•
•
•
•
•

Møter i Sportslig utvalg
Når er det artikkelsalg og dugnader?
Møter med naboklubbene
Årsfest (plan for comeback!)
Styremøter

FK Mjølner trenger deg!
Fotball er et lagspill, der vi er avhengige av alle spillerne. Også utenfor banen.
Vi trenger derfor deg med på laget – og i Mjølner-familien.
Veldig mange er allerede med – se på s 1 – og vi er avhengige av flere. Kan du tenke deg å være med på
konkret og avgrensede oppgaver? F eks med å:
• Bidra til gode forhold for barn og unge på stadion,
gjennom avgrensede dugnadsoppgaver.
Er dere en gjeng, hadde det vært helt supert.

• Være med på kamparrangementer for seniorlagene
• Hjelpe oss med hjemmesidene www.fkmjolner.no ?
• Har du gode bilder som kan brukes?

Lista er lang. Ingen kan gjøre alt, men mange kan gjøre litt. Ta kontakt med oss. Se www.fkmjolner.no

Terminlister og tabeller
Finn terminliste og tabell for dine Mjølner-lag her:
https://www.fotball.no/turneringer/?s=88&club
=FK+Mj%C3%B8lner&d=18&c=1644&a=11&g=2

Bruk gjerne App’en Min Fotball utviklet av Funn IT.
Finnes både i AppStore og Google Play
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God sommer
enten det blir på turnering, stadion, hytta
eller et annet sted med is, jordbær og brus.

Husk alltid å ha med en ball.
Da blir det enda artigere!

Neste Mjølner-nytt kommer i september
FK MJØLNER | Lillevikveien 7 | 8516 Narvik | +47 769 46 740 | www.fkmjolner.no
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