FC UNITED OF MANCHESTER
Pwy yw FC United?
 Clwb pêl-droed yw ‘FC United of Manchester’(FCUM) sy’n
chwarae yn y ‘Northern Premier League’ (y 7fed adran) yn
Lloegr
 Ffurfiwyd y clwb ym 2005, gan gefnogwyr Manchester
United mewn gwrthdystiad yn erbyn teulu’r Glazers yn
cymryd yr awennau fel perchnogion MUFC
 Creda cefnogwyr FC United y dylai clwb pêl-droed fodoli
er mwyn budd y cefnogwyr a’r cymunedau lleol – ac na
ddylai unrhyw un elwa’n ariannol o lwyddiant y clwb
 Cyfundrefn ddemocratig, ddielw yw FCUM a’r aelodau
sy’n biau’r clwb yn ei gyfanrwydd
 Nod FC United yw bod yn fforddiadwy a hygyrch i bawb
 Mae chwaraewyr, cefnogwyr a staff FCUM yn gweithio
gyda’r gymuned leol
 Mae’r torfeydd, ar gyfartaledd, rhwng 2000 a 2500 – y dorf
fwyaf a gawsom hyd yma oedd 6,023
 Mae cefnogwyr yn creu awyrgylch swnllyd, liwgar, bywiog
a doniol

Beth ydym wedi ei gyflawni hyd yma?
 3 dyrchafiad, 5 tlws a mwy na 400 o goliau mewn 4 tymor
 Codi £200,000 tuag at faes pêl-droed ein hunain
 Gêmau cyfeillgar yn Yr Almaen, Sweden a De Corea
 Cysylltiadau cymunedol gyda grwpiau ffoaduriaid,
ysgolion, tîmau pêl-droed, cartrefi plant a mwy
 Ymgyrch tocyn tymor “Talwch beth fedrwch ei fforddio”

Beth yw ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol?
 Maes pêl-droed pwrpasol ein hunain gyda chyfleusterau ar gyfer y
gymuned leol
 Cario ymlaen i chwarae pêl-droed cadarnhaol, llawn cyffro
 Bodoli er mwyn budd y cefnogwyr a’r cymunedau lleol

I ble dw i’n mynd i weld gêm?
 Mae FC United yn chwarae eu gêmau cartref ar Gigg Lane, Bury, BL9
9HR
 Mae Gigg Lane 9 milltir o Fanceinion ac 20 milltir o Faes Awyr
Manceinion
 Daliwch dram neu fws o ganol dinas Manceinion
 Am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan hon: www.gmpte.com
 Dyn ni’n chwarae ar b’nawniau Sadwrn am 3 o’r gloch ac ar
nosweithiau Mercher am 7.45 y.h.
 Cymerwch gipolwg ar y gêmau i ddod ar wefan www.fc-utd.co.uk

Does dim rhaid i chi brynu tocyn ymlaen llaw!

Prisiau mynediad
£8 – oedolion £5 - myfyrwyr & dros 60 £2 – o dan 18

Ymunwch â FC United heddiw!
 Y Gost Aelodaeth yw £12 y flwyddyn yn unig (£3 ar gyfer plant dan 16)
 Gall Aelodau bleidleisio dros brisiau tocynnau, dyluniad crysau FCUM
a mwy
 Gall Aelodau’r clwb ennill crysau wedi eu harwyddo a chael trafeilio
oddi cartref gyda’r Tîm

Ymunwch heddiw trwy wefan www.fc-utd.co.uk/shop neu
ebostiwch membership@fc-utd.co.uk

Angen mwy o wybodaeth?
Gwefan: www.fc-utd.co.uk Ebost: promotions@fc-utd.co.uk
Cyfeiriad: FC United Office, Hope Mill, Pollard St, Manchester, M4 7JA, UK.
Ffôn: (+44) (0)161 273 8950

