
 

 
 
 

Vilka är FC United?  

� FC United of Manchester är en fotbollsklubb som spelar i 

Northern Premier League (den sjunde divisionen) i England  

� Klubben bildades 2005, av supportrar till Manchester United, 

som protest mot Glazers övertagande av MUFC  

� Supportrar av FC United anser att en fotbollsklubb ska finnas till 

förmån för supportrarna och närområdet – och att ingen ska dra 

finansiell nytta av dess framgång  

� Klubben är en demokratisk, icke vinstdrivande organisation och 

ägs fullständigt av medlemmarna  

� FC United siktar på att vara förmånliga och tillgängligt för alla  

� Spelare i FCUM, supportrar och personal arbetar med 

lokalsamhället  

� Det genomsnittliga åskådarantalet är mellan 2000 och 2500 – 

den största publiken var 6023 

� Supportrarna skapar en högljudd, färgglad, livfull och 

humoristisk stämning 

Vad har vi uppnått så här långt?  

� 3 uppflyttningar, 5 troféer och mer än 400 mål på 4 säsonger  

� Samlat ihop 200 000 pund till en egen arena  

� Samhällskontakter med flyktinggrupper, skolor, fotbollslag, 

barnhem med mera  

� Vänskapsmatcher i Tyskland, Sverige och Sydkorea  

� Säsongsbiljettskampanj där du betalar så mycket som du har 

råd med 

Vilka är våra framtidsplaner?  

� Vår egen specialbyggda fotbollsarena med faciliteter för 

lokalsamhället 

� Fortsätta spela spännande, positiv fotboll  

� Existera till förmån för supportrarna och närområdet 

Hur ser jag en match?  

� FC United spelar på Gigg Lane, Bury, BL9 9HR  

� Gigg Lane ligger 14,5 kilometer från Manchester och 32 kilometer 

från flygplatsen  

� Ta spårvagnen eller bussen från centrum i Manchester  

� Besök denna hemsida www.gmpte.com för mer information  

� Vi spelar på lördagar klockan 15.00 och onsdagar klockan 19.45 

� Se spelschemat på www.fc-utd.co.uk  

Du behöver inte köpa biljett i förväg! 

Entrépriser  

8 pund  - vuxna   2 pund  - personer under 18 år 

5 pund  - studenter och personer over 60 år  

Gå med i FC United idag!  
� Medlemsskap kostar bara 12 pund per år (3 pund för personer 

under 16 år) 

� Medlemmar kan rösta om biljettpriser, tröjdesign med mera 

� Klubbens medlemmar kan vinna signerade tröjor och resor till 

matcher med laget  

Gå med idag på www.fc-utd.co.uk/shop  eller e-post 

membership@fc-utd.co.uk  

 

FC UNITED OF MANCHESTER 

Vill du ha mer information? 

Hemsida: www.fc-utd.co.uk E-post: promotions@fc-utd.co.uk 

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

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


