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MJØLNER

NYTT
Velkommen til Mjølner
I disse dager får mange jenter og gutter sitt første møte med
Mjølner. Skolene er begynt og Mjølner inviterer alle 1. klassingene til å komme og trene i klubben i lag med jevnaldrende.

For noen blir dette starten på et livslangt forhold. For andre blir det en aktivitet
som varer ei stund, og gir mange nye erfaringer. Uansett ønsker vi både unger og
deres foresatte hjertelig velkommen. Vi skal gjøre vårt beste for at de skal trives.
6. september ble det arrangert et velkomstmøte for foreldre/foresatte. Der ble det
orientert om treninger, kamptilbud, turneringer og sportsplan. I tillegg ble det sagt
hva tilbudet koster, hva som kreves av dugnadsarbeid. Mjølner oppfordret også de
som har lyst til å tilby seg å være trener eller foreldrekontakt.

Åpent
møte

Hvem som skal bestemme –
klubben og en sportsplan eller
enkelte trenere – var blant
temaene som ble diskutert i
møtet. Klubben må bestemme – og trenere må utøve
sin rolle innenfor klubbens
rammer. Ikke ut fra sitt eget
syn på topping, spilletid,
differensiering og hospitering.
Dette krever et aktivt og velfungerende Sportslig utvalg,
Trenerforum med jevnlige
møter og trenerveiledere.
Det er i dialogen vi finner
løsningene.
En annen konklusjon var at
klubbene må samarbeide
tettere, både med trenerutdanning og gode avtaler om
spilleroverganger, basert på
fair play mellom klubbene.
Heller ikke her kan trenerne og foreldre bestemme.
Klubbene må styre dette,
men til sjuende og sist må jo
spillerne få velge selv.
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Blir det opprykk i høst?
Det koker rundt A-laget
(herrer), som har toppet
3. div. siden juni.

Damelaget har allerede vunnet sin
2. divisjon og er i kvalikrunde 1 for
å komme seg til kvalikrunde 2 og
eventuelt opprykk. Mange engasje-

rer seg og håper på opprykk. I klubben gleder vi oss stort over dette
og ønsker enda flere på stadion for
å se kampene. Vi sees på stadion!

Bredde og topp – de gode partnerne
Den spennende opprykksstriden for seniorlagene,
bør inspirere til den klassiske diskusjonen om en
klubb skal satse på topp
eller bredde.

trene enda mer. Gode spillere fra
egen klubb er nødvendig for gode
seniorlag.

De to kan fort bli motsetninger og
andre klubber har valgt det ene
fremfor det andre. I Mjølner ønsker
vi den gode balansen som fremmer begge deler.

Vi skal være en breddeklubb
der målet samtidig er seniorlag i
allnorsk fotball. Alle som deltar i
breddefotballen og aldri kommer
på A-laget (altså de aller, aller
fleste) får gjennom fotballen ballast
for livet. Gode holdninger, evne
til å tåle både tap og seier, fysiske
ferdigheter, sosiale egenskaper
og mye mer.

Gode forbilder på stadion og media inspirerer mange til å begynne
med fotball, eller de som allerede
er i ungdomsavdelinga, ønsker å

Samtidig skal enhver som begynner i Mjølner få så gode treningsog kamptilbud at de skal kunne bli
toppspillere. Se neste artikkel.
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Mjølner ønsker lykke til!
Både Håkon Evjen
og Hanne Larsen
er oppflasket i Mjølner.
Som Mjølnerspillere har de blitt
landslagsspillere. Etter det har
de tatt steget videre til en klubb
med seniorfotball på høyere nivå,
slik at de kan fortsette utvikling
og satsing på å bli toppspillere.
For Håkon sin del Bodø-Glimt,
som Mjølner har en samarbeidsavtale med. For Hanne sin del
Medkila. I tillegg har vi andre i
ungdomsavdelinga som har fått
spille med flagget på brystet.

Blant disse er Simon Backe og
Fredrik Arntsen på guttesida.

Dette viser at alle kan nå til topps
ved å starte i Mjølner.

Årskalenderen er klar
I Mjøner-nytt-1-2017 fortalte vi at vi jobber med å
få opp et årshjul, med kalender for hvert år. Denne
er nå klar, og inneholder
faste, felles begivenheter.

Oktober: Sesongavslutning for
lagene i Barne- og ungdomsavd.
» Høstferiecamp
(treningstilbud i høstferien)
» Møte med naboklubber

» Danne nytt Ungdomsutvalg
og Sportslig Utvalg
» Styremøte
November: Knøtteturnering
Årskalenderen vil bli sendt ut til
trenere, foreldrekontakter m m for
videre spredning. Den legges på
hjemmesidene så fort de er oppdaterte (se egen sak).

Siste nytt

Kalenderen skal være lett tilgjenge-

lig for alle, bl.a. på hjemmesidene
våre (se egen artikkel).
Her er de viktigste begivenhetene
ut året.

Pondus får ikke bli trener i Mjølner. Sportsplanen i klubben vår beskriver hvordan en trener skal utøve sin rolle
og hva som er målene.
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I Mjølner har vi mange sterke
personligheter. Både Egil Mikalsen,
Dagfinn Rognmo og Arne Ørntuvik
er blant disse. De er det man nå
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vanligvis kaller legender i klubben –
fra deres prestasjoner som spillere
og deretter trenere med høyeste
utdanningsnivå i Norge.

Pluss mange andre verv. Og fortsatt er de engasjerte.
Tusen takk og fortsett med det!

Del bildene!
Fotball er følelser. Det
vises på bilder. Derfor
tas det enormt med bilder
av små og litt større
Mjølnerspillere, supportere, turneringskos osv.
Dessverre forblir de fleste bildene inne på det enkelte lag sine
lukkede Facebookgrupper. Mjølner
oppfordrer dere til å dele videre bilder, slik at vi kan få flere fine bilder
inn på klubbens Facebook-profil,
slik at mange flere kan glede seg
blinkskuddene av rødhvite stjerner
på alle nivåer.
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Årsfesten
er tilbake!

Hjemmesidene
oppdateres

I tillegg til de årlige avslutningene for barneog ungdomslagene, gjenoppstår årsfesten.
Den kommer i januar, så dette er et tidlig
varsel.

Det har vært et stort behov for oppdatering i lengre tid.
Oppdatert versjon er snart klar. Vi sender ut melding når
det skjer. Sjekk ut Mjølner på Facebook imens og les
Mjølner-nytt når det kommer.

Høstlotteri i FK Mjølner

Mjølner drar i gang et høstlotteri
med flere flotte reiser som premier.

Vi oppfordrer alle til å selge (og
kjøpe) loddene. Klubben trenger

TIPS
til nye saker som kan stå i Mjølner-nytt?
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inntekter og dette lotteriet tror vi blir
attraktivt.

Tilbakemeldinger på ting
som kan bli bedre. Fikk du
Mjølner-nytt-1-2017?
Kontakt med Sverre Mogstad:
sverremogstad@gmail.com
Mobil: 957 52 915.

– Vi skal begeistre!

Det beste du kan
gi en god venn
er en god pasning
Neste Mjølner-nytt
kommer i desember
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