
 
 

 
 

Mikä on FC United?  

� FC United of Manchester on Englannin 7. korkeimmalla 

sarjatasolla, Northern Premier Leaguessa, pelaava 

jalkapalloseura 

� Osa Manchester Unitedin kannattajista perusti seuran vuonna 

2005 protestina Malcolm Glazerin ostettua Manchester 

Unitedin 

� FC Unitedin kannattajien mielestä jalkapalloseuran pitäisi 

toimia kannattajien ja paikallisien yhteisöjen eduksi ja että 

kukaan ei saisi hyötyä taloudellisesti sen menestyksestä  

� Seura on demokraattinen, voittoa tuottamaton organisaatio ja 

täysin jäseniensä omistuksessa 

� FC Unitedin tavoitteena on olla riittävän edullinen kaikille ja 

kaikkien saavutettavissa 

� FC Unitedin pelaajat, kannattajat sekä henkilökunta osallistuvat 

yhteistyöhön paikallisten yhteisöjen kanssa 

� Keskivertoyleisömäärä on 2000-2500 ja historian suurin 

yleisömäärä on ollut 6023 

� Kannattajat luovat otteluihin äänekkään, värikkään, eloisan ja 

huumoripitoisen tunnelman 

Mitä olemme saavuttaneet tähän mennessä?  

� 3 sarjanousua, 5 pokaalia ja yli 400 maalia 4 kauden aikana  

� Kerätty yli 200000 puntaa oman stadionin rakentamista varten 

� Pelattu ystävyysotteluja Saksassa, Ruotsissa ja Etelä-

Koreassa 

� Luotu yhteistyötä mm. pakolaisryhmien, koulujen, 

jalkapallojoukkueiden ja sijaiskotien kanssa  

� "Maksa oman varallisuutesi mukaan"-kausikorttikampanja 

Mitä ovat tulevaisuuden suunnitelmamme?  

� Rakentaa oma stadion sekä edustusjoukkuetta että yhteisöjen kanssa 

tehtävää yhteistyötä silmällä pitäen 

� Jatkaa kiinnostavan ja positiivisen jalkapallon pelaamista 

� Olla olemassa kannattajia ja paikallisia yhteisöjä varten 

Miten pääsen katsomaan pelejä?  

� FC United pelaa kotiottelut Gigg Lanella (Bury, BL9 9HR)  

�  Kentälle on matkaa Manchesterin keskustasta 13 km ja lentokentältä 

30 km 

� Manchesterin keskustasta kulkee busseja ja raitiovaunuja perille 

� Julkisista kulkuvälineistä saa lisätietoa osoitteesta www.gmpte.com  

�  Lauantaisin pelataan klo 15 ja keskiviikkopelit klo 19.45 

� Katso ottelupäivät osoitteesta www.fc-utd.co.uk  

Ottelulippuja ei tarvitse hankkia etukäteen!  

Pääsylippujen hinnat  

£8 – aikuiset  £5 - opiskelijat & yli 60-vuotiaat  
£2 – alle 18-vuotiaat 

 

Liity FC Unitediin tänään!  

� Jäsenyys maksaa vain 12 puntaa per vuosi (alle 16-vuotiailta £3) 

� Jäsenenä voit äänestää mm. lippujen hinnoista ja pelipaitojen 

ulkoasusta 

� Jäsenenä voit voittaa signeerattuja paitoja ja vieraspelireissuja 

joukkueen mukana 

Liity tänään osoitteessa www.fc-utd.co.uk/shop  tai 

sähköpostitse membership@fc-utd.co.uk  

 

 

FC UNITED OF MANCHESTER 

Lisätietoja? 

WWW-sivut: www.fc-utd.co.uk     Sähköposti: promotions@fc-utd.co.uk 

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

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


