www.mejrup-fodbold.dk

På fodboldafdelingens hjemmeside kan du finde en masse information om træningstider, klubbens bestyrelse og udvalg, kontaktpersoner og meget mere.
Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil
tilbyde din hjælp, har spørgsmål eller ideer til klubbens videre
udvikling.
Vi ses i Mejrup-fodbold

…hvis du vil vide mere:

Fodboldafdelingen i Mejrup er en del af hovedorganisationen MGU
(Mejrup Gymnastik og Ungdom). I 2008 havde vi i fodboldafdelingen over
350 aktive medlemmer og over 70 frivillige trænere og hjælpere.
Mejrup er en bydel i rivende udvikling og der kommer mange nye tilflyttere
hvert år. I 2008 har vi taget en ny sportshal, idrætsbørnehave og – fritidshjem i brug. I 2010 tager vi det nye stadion i brug ud mod Viborgvej.
Der er mange børn og unge mennesker i Mejrup og omegn, hvilket giver
gode betingelser for et godt og velfungerende foreningsliv med masser af
liv. Befolkningstilvæksten og den udvikling af faciliteterne i Mejrup som
både lokalsamfundet og kommunen har bidraget til betyder at vi i fodboldafdelingen i de kommende år vil satse stort på at udvikle vores forening.
Vi har i det seneste år haft fokus på at styrke organisationen, da vi mener,
det er vigtigt for at klubben er i konstant udvikling på såvel det sportslige
som det organisatoriske plan.

Baggrund…

hvad der sker.
God fornøjelse Mejrup-fodbold

og oplysninger om, hvor du kan få mere viden om klubben, og

på at skabe i Mejrup-fodbold. På bagsiden finder du lidt baggrundsinformation

I midteropslaget kan du læse om vores vision, og lidt om hvad det er, vi arbejder

Enhver hjælpende hånd er vigtig.

træning, sociale arrangementer osv.

det er muligt. Derfor opfordrer vi alle til at bidrage hver især med; kørsel, frugt,

Skal vi nå vores mål kræver det meget af klubben, og med hjælp tror vi på at

Det er livsglæde, smil, latter, sundhed, og dér man knytter venskaber.

boldspillere i alle aldre. Fodbold er ikke bare træning på en regnvåd forårsdag.

Visionen er sat højt. Men vi skal sigte højt for at tiltrække og fastholde glade fod-

Det er også et spørgsmål om identitet, sociale rammer, sundhed og meget mere.

Fodbold er ikke bare fodbold.

- hvem vi er og hvad vi vil !!!

Med denne pjece vil vi fortælle lidt om Mejrup fodbold

MGU fodbold - Hvem er vi og hvad vil vi…??

- den mest attraktive fodboldklub i Holstebro Kommune !

Side 2

•

•

•

for talentudvikling.

gennem arbejdet med bredden skaber grobund

Vi er en klub med sportslige ambitioner som

nen.

skabe velvære og livskvalitet på og udenfor ba-

Idræt er sundhed! Vi har som klub fokus på at

kelyst.

frivillige, så vi skaber glæde, engagement og vir-

Vi har fokus på de sociale rammer for spillere og

Vi vil arbejde ud fra følgende 3 grundbegreber:

Hvordan opnår vi vores vision?

fodboldklub i Holstebro Kommune!

Mejrup-fodbold skal være den mest attraktive

Visionen:

turen.

ud for denne tur, ved forskellige tiltag, selv være med til at tjene penge til

Arrangere udenlandsture for de ældre ungdomsårgange. Spillerne skal for-

Tilbyde de yngre årgange cup-turneringer indenfor DK´s grænse.

lesspisninger på tværs af årgange, for såvel ungdoms- som seniorspillere.

samles om blandt andet; fodboldkampe på tv, Pc’er, hyggeaftener og fæl-

Udvikle et godt spillermiljø omkring fodboldklubben hvor spillerne kan

Indføre en frugtordning, f.eks. frisk frugt og vand til kampene.

☺

☺

☺

☺

Side 3

herrer og damer.

Have hold repræsenteret i alle rækker på både drenge og pigesiden, samt

Have en fast klubkonsulent.

pædagogiske plan.

Sørge for god uddannelse af alle trænerne på både det sportslige og det

For at skabe plads til spillere med sportslige ambitioner på alle niveauer
vil vi blandt andet:

Sikre at trænerne har fokus på forebyggelse af skader.

udvikling ved forskellige fagfolk; (diætister, topidrætsfolk m.m..)

Afholde forskellige foredrag om det unge menneskes sundhed og

☺

☺

For at skabe sundhed, velvære og livskvalitet for klubbens medlemmer
vil vi blandt andet:

☺

☺

☺

For at skabe de sociale rammer for klubbens medlemmer,
vil vi blandt andet:

Grundbegreber omsat til mål:

