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En vellykket sesong er over

Fra avslutninga på Parken skole 15. november

I barne- og ungdomsfotballene har aktiviteten vært høy.
Resultatmessig har det også gått veldig bra for ungdomslagene.
A-laget for menn vant suverent og
skal spille i 2. div. neste år.
Dermed er Mjølner et av de fem

øverste nordnorske lagene i seriesystemet. Rekruttlaget menn rykket
opp til 4. div., mens damelaget tok

seriemesterskapet igjen, uten å nå
helt til opprykk i kvalikrunden.

Sesongen 2018 er begynt

Vil du bli trener, lagleder eller noe helt annet?

I alle fall er planlegginga for lengst i gang.
Oppdatert informasjon om lagene foran
2018-sesongen finner du på fkmjolner.no

Kan du tenke deg å bli trener, lagleder/oppmann eller på annen måte
hjelpe til rundt barne- og ungdomslag i klubben? Bidra til kamparrangementer eller organisere litt dugnadsarbeid? Les mer på fkmjolner.no
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Hva skjer med hovedarenaen?
Det har etter hvert blitt
en alt for spennende høst
og vinter når det gjelder
ferdigstillelsen av nytt
kunstgressdekke på
hovedarenaen.

Etter som denne banen er den
eneste med både lys og oppvarmingsmulighet, betyr det svært
mye for aktivitetstilbudet i både
Mjølner og naboklubbene i vinter.
Og dermed neste sesong.
Dette har krevd dugnadsinnsats
for å fjerne sne tre ganger i høst.

På den positive siden er det at
mange har bidratt. Tusen takk!
Vi jobber nå intenst for å finne ei
løsning sammen med Narvik kommune. Håpet er ikke ute selv om
juleklokkene snart ringer!

Årskalender 2018

Årsfesten er tilbake!

Mjølner har innført Årskalender, se
Mjølner-nytt 2-2017. Nå er kalenderen for
2018 straks klar. Du vil finne en oppdatert
versjon på fkmjolner.no

I tillegg til de årlige avslutningene for barne- og ungdomslagene, gjenoppstår årsfesten for de voksne.
Den kommer 27. januar. Info om påmelding kommer
fra nyttår på fkmjolner.no
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– Vi skal begeistre!
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Ny samarbeidsavtale
med Sparebanken Narvik
Sparebanken Narvik
har valgt å inngå en
ny treårig avtale med
FK Mjølner.

Dette er vi i klubben svært glade for. I
følge banken har klubben god kontroll
på det organisatoriske og administrative, og har hatt utvikling på sport, både
i ungdomsavdeling, for damelaget og

TIPS
til nye saker som kan stå i Mjølner-nytt?
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ikke minst med opprykk til 2. divisjon for
A-laget. Sparebanken Narvik ser Mjølner er en meget viktig hovedmotor for
utviklingen av både bredde og toppfotball i regionen. Les mer på fkmjolner.no

Tilbakemeldinger på ting
som kan bli bedre. Fikk du
Mjølner-nytt-1 og 2 i 2017?
Kontakt med Sverre Mogstad:
sverremogstad@gmail.com
Mobil: 957 52 915.

– Vi skal begeistre!
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Hjemmesidene endelig aktive igjen
Etter en lengre periode
med å lage nye hjemmesider, er comebacket nå
et faktum og sidene
aktive igjen.

Formålet med dem er at medlemmer og andre lett kan finne informasjon om det de lurer på. Om det er
foreldre som lurer på hva det koster
å være aktiv i Mjølner, om det er
neste kamp for A-laget, kontaktinfo
til trener for Jente 9-laget, hva som
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står i Sportsplanen, når FUNN Cup
skal være eller annet, skal mye
kunne finnes der. NB!
Vi er ikke ferdige med omlegginga,
så det skal bli enda bedre enn det
er nå. Kom gjerne med tips og
innspill.

– Vi skal begeistre!
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Spiller i USA
Aurora Henriksen spiller fotball i
USA. Aurora har i alle år spilt på
Mjølner.
I høst forlot hun imidlertid hjembyen og klubben for å studere i USA. Hun studerer fysikk
i Missouri og spiller fotball for universitetet
i Student Athlete League. Les mer om en
annerledes fotballkarrienere på fkmjolner.no

Kjell Larsen 75 år
En av Mjølners desidert største spillere og personligheter fylte
nylig 75 år. Les mer på fkmjolner.no
NB: Det er bare 3-4 nyheter som får plass på forsiden. Klikk på
Nyheter øverst på forsiden og få fram alle.

Lotteriet
Det er kun få dager igjen å selge/
kjøpe lodd på.
Vi oppfordrer til en siste innsats. Klubben
trenger inntekter og dette lotteriet har flotte
premier somvi håper skal friste mange.
Salget avsluttes 20. desember.

Mjølner-kortet
Visa bankkort er den mest brukte måten å betale
med. Visste du at vår hovedsamarbeidspartner
Sparebanken Narvik har et eget Mjølnerkort?
Vis at du er Mjølnerpatriot OG kunde i Sparebanken Narvik! Bestill
Mjølnerkortet i bankens nettbank via menyvalget «kort-valgfri design» eller direkte via banken hjemmesider her sn.no/betale/bankkort
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– Vi skal begeistre!

Mjølner ønsker alle
i og rundt klubben en riktig god jul!
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– Vi skal begeistre!

