Mars 2019

fkmjolner.no

MJØLNER

NYTT

Innfører 50% spilletid
i barne- og ungdomsfotballen

Frafall er et stort problem i barne- og ungdomsfotballen også for Mjølner.
Det er viktig for oss å beholde så mange som mulig,
så lenge som mulig og dermed skape livslang idrettsglede.
Vi jobber med ulike tiltak for å redusere frafall. Som et konkret tiltak har styret fattet følgende vedtak:
Spillere som er medlem i barne- og ungdoms-avdelingen i Mjølner har:
// Rett til minimum 50% spilletid i løpet av sesongen på laget han/hun tilhører.
// 50% regelen gjelder også for alle enkeltkamper, turneringer og enkeltkamper i turneringer spilleren deltar på/i.
Vi håper og tror at dette vedtaket vil bidra til å redusere frafall, og øke rekrutteringen til klubben vår.
Vi ønsker også med dette å gå foran som et godt eksempel for våre naboklubber,
og vi håper at disse også vil innføre lignende tiltak.
Les mer på fkmjolner.no
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DUGNAD – en viktig del i klubben
Når skal det være dugnad, artikkelsalg, lotteri
og andre ting foreldre
og spillere må være
med på?
Hvert år er det nødvendig at klubben skaffer inntekter med slike
tiltak for å kunne ha et så godt
tilbud som mulig. Hensikten her er
å fortelle hva som kommer og når
det skal skje.

Dugnader:
Ruskenaksjonen 29. april.
FUNN Cup
Kioskdrift på kampdager
Artikkelsalg:
11.-31. mars. Utlevering 9. april.

Lotteri:
Høsten (datoer er ikke satt)
Fakturering medlemsavgift
og treningskontingent:
•
1.Halvår: 15. april
•
2.Halvår: 31. august

Ny trener og trenerteam for Herrelaget
Håvard Hatle er nå på plass i Narvik og klar til å
starte arbeidet når Herrelaget går inn i sin andre
sesong i Postnordligaen.
- Håvard er en god signering for
Mjølner. En rutinert kar med fersk
utdanning innen fotball. Han har
også et stort nettverk som Mjølner
kan dra nytte av. I tillegg kommer
Håvard fra en klubb som på mange måter kan sammenlignes med
Mjølner, dette håper vi kan gi oss
viktig læring, sier styreleder Tage
Karlsen.
-Jeg er veldig glad for å få denne
sjansen i en tradisjonsrik klubb

Bli medlem!
Verv medlemmer!

som Mjølner. Lagets gode prestasjon i fjor, sammen med unge og
spennende spillere, gjør dette til
at veldig interessant prosjekt.
Jeg liker også klubbens ide om
å bygge lag og klubb parallelt
med målet om å etablere seg i 2.
divisjon. Å få være med å påvirke
dette er kjempespennende, sier
Håvard.

Medlemskap i Mjølner gir tilhørighet, mulighet til å påvirke klubben
og ved å være støttemedlem får
du så mange fordeler at du har
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kan tjene inn medlemskontingenten på kr 400 i løpet av kort tid.
Les om dette på
fkmjolner.no/medlem

– Vi skal begeistre!
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Damesatsing i Mjølner
Før jul ble det enighet om å slå sammen
Håkvik IL og FK Mjølner sitt damelag til ett lag.
Det var etterlengtet for mange.
Det gjør at vi har fått et skikkelig
slagkraftig damelag i regionen.
Narvikregionen har i mange
år utviklet mange gode jente-/
damespillere, men de fleste har
reist videre i ung alder. Nå er det
håp at man vil klare å tilby et godt
trenings- og kamptilbud i Narvik,
slik at spillerne kan få ønsket
utvikling her.

Gunnar Gamst som trenerteam.
De har lang erfaring fra seniorfotball, både som spillere og
trenere, men også fra landslagsskolen gjennom å ha vært sone-/
krets-trenere og kjenner jentefotballen spesielt godt. Ekstra
hyggelig er det også at Mjølner nå
kan stille lag både i FUNN-cup og
i Piteå, og er påmeldt i NM J16 og
NM J19.

trening. Masse treningsglede og
utviklingsønske i hele laget. Ikke
minst er vi i gang med å sveise
sammen spillerne til ett lag. Ett av
prosjektene som mange av spillerne flittig har stilt opp på i løpet
av starten av 2019, er å pusse
opp sin egen garderobe. Både
spillere og støtteapparat gleder
seg til å flytte inn i sin permanente
garderobe. Der skal vi legge noe
av grunnlaget for at mange skal
få reise slukøret hjem etter å ha
møtt girlpower fra et lag som er
klar til å begeistre.

Første steg på veien var å
ansette Espen Bakke Gusjås og

Sesongoppkjøringen er godt i
gang, med godt oppmøte på

Følg oss gjerne på Instagram
«Mjolnerdamelag2019»

TIPS
til nye saker som kan stå i Mjølner-nytt?
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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.

– Vi skal begeistre!

FUNN Cup nærmer seg
Våren nærmer seg og
med det også FUNN
Cup. Det er derfor på
sin plass med nyheter
og status.

Med Hålogalandsbrua vil det være
full trøkk i Bjerkvik i år. En annen
interessant sak er at Fagernes IL

(som fikk kunstgress fra stadion)
får på plass en egen 7’er bane som
kan/skal benyttes i år. I tillegg vil
det være aktivitet i Beisfjord, Håkvik
og på Ankenes.
Tidlig i mars er det påmeldt 165 lag.
Litt færre enn i 2018, men samtidig
så var lagene rundt oss svært tidlig
ute i fjor. Påmeldingsfrekvensen
er mye høyere i februar/mars enn
på samme tid i 2018 og vi spiser

Avtale med Narvik Hockey
Mjølner inviterte i høst Narvik Hockey til et mer formalisert samarbeid.
Formålet er å legge til rette for at
barn og unge, som ønsker å drive
både med fotball og hockey, skal
kunne gjøre det så lenge som det er
praktisk mulig, at det idrettsinteresserte publikum i regionen skal kunne
komme seg på kamp og se både
fotball og hockey på det høyeste se-

niornivået og å utveksle erfaringer og
dele kunnskap om forhold som kan
styrke begge klubbenes virksomhet.
Klubbene skal også aktivt framsnakke hverandre. Mjølner ønsker også
å få et samarbeid med flere andre
idrettsklubber og vil be Narvik Idrettsråd ta en ledende rolle i dette.

innpå hele veien. Pr. i dag har vi 18
påmeldte lag i LG 12 og 17 i SMG
13 9’er. I jenteklassene er det påmeldt 9 lag i MJ 8/9. Som alltid så
ryr det inn påmeldinger fra Tromsø.
Pr. i dag er hele 52 påmeldte lag fra
Tromsø og omegn. Bodø har også
økt fra 7 i 2018 til 15 pr. i dag.
Vi har færrest påmeldte lag fra
Sør-Troms (Harstad, Lofoten og
Vesterålen.

ÅRSMØTE
torsdag 28. mars

Årsmøtet finner sted på Quality
Grand Hotell kl 18.00 I tillegg til de
faste årsmøtesakene, vil det bli orientert også om flere av de sakene
du finner her i Mjøner- nytt.

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

KRAFT TIL IDRETTEN
Kraft til idretten betyr at du kan få en
av markedets beste strømavtaler,
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 privatperson
kan du også bidra her.

Våre samarbeids-

partnere

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.
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– Vi skal begeistre!

