
 
 

 
 

Hvem er FC United?  

� FC United of Manchester er en Engelsk fodboldklub der spiller i 

Northern Premier League (den 7. bedste række i England) 

� Klubben blev stiftet i 2005, af Manchester United fans, i protest 

mod Glazer’s overtagelse af MUFC 

� FC United’s fans mener at en fodboldklub bør være til for den 

fans og lokalområde, og at ingen skal få økonomisk vinding på 

grund af dens eventuelle succes 

� Klubben er en demokratisk og ikke overskudsdrevet forening 

der er ejet udelukkende af sine medlemmer 

�  FC United sigter efter af være en klub alle har råd, og adgang 

til at støtte 

� FCUM’s spillere, fans og personale arbejder alle med og i 

lokalsamfundet 

� Kampene bliver i gennemsnit set af mellem 2000 og 2500, 

mens det højeste tilskuertal indtil videre har været 6.023 

� Klubbens fans skaber en højrøstet, farverig, levende og 

humoristisk stemning 

Hvad har vi opnået indtil videre ? 

� 3 oprykninger, 5 trofæer samt mere end 400 mål på 4 sæsoner. 

� 1,8 millioner kroner indsamlet til opførslen af vores eget stadion 

� Venskabskampe i Tyskland, Sverige og Sydkorea 

� Samarbejde med flygtningeforeninger, skoler, fodboldhold, 

børnehjem m.m. 

� ‘Betal hvad du har råd til’ sæsonkort kampagne 

Hvad er vores planer for fremtiden?  

� Vores eget stadion bygget til formålet med faciliteter for til brug 

for lokalsamfundet 

� At blive ved med at spille spændene og positiv fodbold 

� At blive ved med at eksistere for fans og lokalsamfund 

Hvordan ser jeg kampene?  

� FC United spiller på Gigg Lane, Bury, BL9 9HR, England  

� Gigg Lane er 14 kilometer fra Manchester by og 32 kilometer fra 

Manchester Lufthavn  

� Fang os på toget eller i bussen fra Manchesters centrum.  

� Besøg denne hjemmeside www.gmpte.com for mere 

information  

� Vi spiller lørdag klokken 15 og onsdag klokken 19.45 

� Hold øje med kampkalenderen på www.fc-utd.co.uk  

Du behøver ikke at købe billet i forvejen!  

Billetpriser  

£8 – voksne  £5 - studerende & alle over 60  
£2 – alle under 18 

 

Meld dig ind i FC United allerede i dag!  

� Medlemskab koster bare £12 per år (£3 for alle under 16) 

� Medlemmer kan blandt andet stemme med om billetpriser samt 

spillertrøjernes design  

� Medlemmer af klubben kan vinde underskrevne trøjer og 

udebaneture med holdet 

Meld dig ind i dag  www.fc-utd.co.uk/shop  eller e-mail 

membership@fc-utd.co.uk  

 

FC UNITED OF MANCHESTER 

Vil du have mere information? 

Hjemmeside : www.fc-utd.co.uk     E-mail: promotions@fc-utd.co.uk 

Adresse: FC United Office, Hope Mill, Pollard St, Manchester, M4 7JA, UK. 

Telefon: (+44) (0)161 273 8950 


