FC UNITED OF MANCHESTER

HVEM ER FC UNITED?

HVILKE PLANER HAR VI FOR FREMTIDEN?

* FC United of Manchester er en fotballklubb som spiller i

* Å bygge vår egen stadion med fasiliteter for lokalsamfunnet

Northern Premier League (7. nivå) i England

* Å fortsette å spille underholdende og positiv fotball

* Klubben ble grunnlagt i 2005 av Manchester United-supportere

* Å eksistere for supporternes og lokalsamfunnets skyld

som en protest mot Glazer-oppkjøpet av MUFC

HVORDAN FÅR JEG SETT EN KAMP?

* FC United-supportere mener at en fotballklubb bør eksistere for

* FC United spiller på Burys hjemmebane, Gigg Lane.

supporternes og lokalsamfunnets skyld - og at ingen skal tjene

Postadressen er BL9 9HR.

penger på en klubbs suksess

* Gigg Lane ligger 14 kilometer fra Manchester og 32 kilometer fra

* Klubben er en demokratisk, ikke-overskudd-organisasjon og

Manchester airport.

eies 100 prosent av medlemmene

* Du kan ta trikk og buss fra Manchester sentrum

* FCUM har som mål å ha lave priser og være tilgjengelig for alle

* Besøk www.gmpte.com for mer informasjon om kollektivtransport

* FCUMs spillere, supportere og ansatte samarbeider med

* Vi spiller klokken 15.00 på lørdager og onsdager klokken 19.45

lokalsamfunnet

* Sjekk terminlisten på www.fc-utd.co.uk

* Gjennomsnittlig tilskuertall er mellom 2000 og 2500 - rekorden

Kampbilletten kan du kjøpe i billettluka!

er 6023
* Supporterne skaper en høy, fargefull, livlig og humørfylt
atmosfære

BILLETTPRISER
Voksne: £8 Studenter og eldre: £5 Barn (under 18): £2

BLI MEDLEM I DAG!

HVA HAR VI OPPNÅDD SÅ LANGT?

* Medlemsskap koster bare £12 - omtrent 100 kroner i året (£3 om

* Tre opprykk, fem trofeer og mer enn 400 mål på fire sesonger

du er under 16 år)

* Omtrent to millioner norske kroner er samlet inn til å bygge vår

* Medlemmer kan blant annet stemme over hvilke billettpriser vi

egen stadion

skal ha og designet på drakta

* Vennskapskamper er blitt spilt i Tyskland, Sverige og Sør-Korea

* Medlemmer av klubben kan vinne signerte trøyer og bortereiser

* Bånd er knyttet til blant annet flyktningegrupper, skoler, fotballag

med laget

og barnehjem

Bli med i dag på www.fc-utd.co.uk/shop eller send en epost til

* "Betal det du har råd til"-tilbud på sesongkort

membership@fc-utd.co.uk

VIL DU VITE MER?
Vevside : www.fc-utd.co.uk

Epost: promotions@fc-utd.co.uk

Adresse : FC United Office, Hope Mill, Pollard St, Manchester, M4 7JA, UK.
Telefon: (+44) (0)161 273 8950

