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I forbindelse med at seriespillet ruller i gang, og ett av mange høydepunkter 
for alle Mjølnerspillere - Funn Cup - står for tur, ønsker styret og sportslig 
ledelse i klubben at vi sammen løfter frem vår visjon «Vi skal begeistre!»
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I forbindelse med at seriespillet ruller 
i gang, og ett av mange høydepunk-
ter for alle Mjølnerspillere - Funn Cup 
- står for tur, ønsker styret og sportslig 
ledelse i klubben at vi sammen løfter 
frem vår visjon.
 

«Vi skal begeistre!» 
 
La visjonen bli et hovedtema for kampene og turne-
ringa.  
Til våre egne trenere og lagledere spesielt;
Husk at det dette i høyeste grad gjelder våre egne 
spillere også. 
Alle skal etter Funn Cup sitte igjen med gode opp-
levelser i form av å ha vært involvert og spilt nok 
fotball. Vår sportsplan er klar på dette punktet; det 
skal være tilnærmet lik spilletid i barnefotballen. 
I ungdomsfotballen åpner sportsplanen for at det det 
kan differensieres mer. Vi vil likevel oppfordre dere 
til å tenke lenger enn resultatet i enkeltkamper. Sett 
fokus på vår visjon og våre verdier
 
Inkludering – Fair Play – Kvalitet
 
Inkludering - betyr at alle skal med, det gjør man 
sjelden hvis man ikke er mye på banen.
Fair play - betyr at vi skal behandle alle; dvs med- og 
motspillere, dommere, trenere og andre som gjester 
turneringa på en ordentlig måte.
Kvalitet – betyr at vi alltid skal forsøke å gjøre vårt 
beste, på og utenfor banen. I denne sammenheng 
foreslår vi at vi sammen tolker kvalitetsverdien inn 
mot vår visjon. 
Med ønsker om en fantastisk sesong 
og Funn Cup spesielt 
«Vi skal Begeistre!» 
 Hilsen Styret og Sportslig ledelse i Mjølner

Sesongen 2018 er begynt 

Viktig presisering fra klubben

INKLUDERING | FAIR PLAY | KVALITET – Vi skal begeistre!
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Vi skal nå jobbe hardt 
for å øke medlemstallet 
i klubben, dvs antall 
støttemedlemmer. 
Antallet i dag er altfor 
lavt, og vi er sikre på 
at det kan økes mye.

Hvorfor gjør vi det? 
Tar vi utgangspunkt i verdiene 
våre – inkludering, kvalitet og fair 
play – finner vi svaret.

Vi trenger å få inkludert og enga-
sjert personer som bryr seg om 
klubben og som kan være med 
i diskusjonene slik at Mjølner 
utvikler seg på best mulig måte. 
Får vi til dette, vil kvaliteten i 
klubben øke og bringe oss i 
retning av de målene vi har satt. 
Og alt dette skal skje gjennom 
konstruktive diskusjoner av sak 
– altså verbal fair play. Mange 
medlemmer gjør det også lettere 
å begeistre – vår visjon!

Vi gjør det fordi vi vil bygge og 
videreutvikle klubben. Vi ønsker 
at flere identifiserer seg med og 
føler tilhørighet til Mjølner. Vi vet 
at mange gjør det, og vil være 
medlem. Men vi har ikke vært 

flinke nok til å prioritere dette til 
nå. Mange medlemmer vil også 
øke innflytelsen til klubben og 
med det forståelsen for å ha et 
godt tilbud til barn og unge i en 
sunn og sosial oppvekst. Og 
seniorlag som også begeistrer 
med god fotball.

Vi lanserer derfor en kampanje 
via både Mjølner-nytt, Facebook, 
fkmjolner.no, FUNN Cup-salgs-
bodene osv. 

De som blir medlem nå, får det 
for 200,- kr i 2018 (halv pris). Vi 
vil også at de som verver 2 med-
lemmer, får gratis medlemskap 
selv i 2018.

Ved å være støttemedlem får du 
så mange fordeler at du har kan 
tjene inn medlemskontingenten 
på kr 400 i løpet av kort tid.
Innmelding er enkelt:

Send oss en epost til 
post@fkmjolner.no
Skriv navn og «Støttemedlem».  

Eller betal med Vipps: 
Søk etter Mjølner og velg 
«Støttemedlem» og send, 
kr 400,-
VIPPS-nr. 105625.

Les om dette på 
fkmjolner.no/medlem

Bli medlem – verv medlem!

INKLUDERING | FAIR PLAY | KVALITET – Vi skal begeistre!

Nye saker som kan stå i Mjølner-nytt? 
Tilbakemeldinger på ting som kan bli 
bedre. Fikk du Mjølner-nytt i 2017?  
Hvis ikke, finner du dem på fkmjolner.no

Ta kontakt med Sverre Mogstad  på 
epost: sverremogstad@gmail.com
eller ring 957 52 915.til nye saker som kan stå i Mjølner-nytt?

TIPS

Elling Berntsen – tidligere 
storspiller på Mjølner. Spilte 
bl.a. sammen med Steinar. Bor i 
Narvik og går jevnlig på stadion. 
Han og pappa Georg Berntsen 
er også støttemedlemmer.

Steinar Andorsen – tidligere 
storspiller på Mjølner og med 
på øverste nivå i 1989. 
Bor nå i Oslo-området og er 
støttemedlem.



Kraft til idretten

Mjølner ønsker alle i og rundt klubben 
lykke til med årets sesong!

INKLUDERING | FAIR PLAY | KVALITET – Vi skal begeistre!

Når du likevel skal 
spille Lotto, tippe 
fotball eller spille 
andre spill hos Norsk 
Tipping - da registrerer 
du Grasrotandelen 
til Mjølner. 

For årets fire første måneder fikk 
klubben faktisk 110 000 kr. Dette 
monner!

I tillegg kan du velge Kraft til 
idretten som strømavtale hos Polar 
Kraft (tidligere Kraftinor). Du må jo 
likevel betale strømregninga.
Se mer på forsiden til fkmjolner.no

GRASROTANDELEN
Du kan støtte Mjølner når du tipper 
og leverer spill i regi av Norsk Tip-
ping. Du kan nå velge at Mjølner får 
7 prosent av din spillerinnsats.

KRAFT TIL IDRETTEN
Kraft til idretten betyr at du kan få 
en av markedets beste strømavta-
ler, spare penger og samtidig støtte 
klubben i ditt hjerte – Mjølner. For 
hver kWh du bruker går 1 øre i 
Idrettsstøtte til klubben du har valgt. 
Det gjelder både privatkunder og 
bedriftskunder. Det er enkelt å bytte 
og ingen bindingstid.  Som privat-
person kan du også bidra her. 

Hjelp Mjølner «gratis»


