Hvordan melder jeg mig ind i FAML?
Send en mail til Næstformanden med navn, adresse, tlf. nr., mobil nr. og e-mail adresse. Det er vigtigt at du hurtigt kommer med
på vores mail-liste for at vide hvad der foregår i klubben.

FAML

Hvordan betaler jeg kontingent?

FAML Kontaktpersoner
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Det er vores kampråb og en interesse som vi (næsten?) alle deler.... spørg et FAML-medlem.

FA

Hvad er kodeordet til de blokerede dele af hjemmesiden?
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FAML årskontingent på 600 kr. indbetales til:
Danske Bank, Reg. nr.:1551, Konto nr.:1640828.

Formand
Bertil Mahs - 41932438 - bma@servicestyrelsen.dk
Næstformand
Jørgen Sørensen - 20192525 - jgs@tdc.dk

Kasserer
Jan Kjeldsmark - 40734950 - kjeldsmark-hveisel@familie.tele.dk

Webmaster
Morten Østergaard - 61714168 - m_ostergaard@mac.com
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Information til nye medlemmer

Ny i FAML

Hvor spiller FAML kamp?

Er du ny i FAML – eller er du en af ”boblerne” som overvejer om
FAML er noget for dig så læs videre her om klubben, og besøg
gerne FAMLs hjemmeside www.faml.dk.
FAML er en af byens bedste fodboldklubber. Hvilke andre klubber har for eksempel træningslejr, sommerfest og udendørs
helårstræning inkluderet i de sølle 600 kroners kontingent? Find
indbetalingsoplysninger bagest i denne folder. FAML er kort sagt
en rigtig hyggelig klub hvor vi spiller fodbold for at have det sjovt
- både på og udenfor banen.
Hvad står FAML for?
Fodboldaktionskomitéen - Marxister-Leninister. Det officielle JBU
navn var dog i mange år FA 74 Århus; Fodboldaktionskomitéen
af 1974. Vi udspringer af de knaldrøde 70'ere hvor en gruppe
Statskundskabstuderende mente at ungdommen måtte ”holde
sig i form indtil den væbnede revolution kom”! I dag er det så
som så med den ideologisk skoling, men omgangstonen er stadig kammeratlig. Læs om FAMLs historie på www.faml.dk.

Serie holdet har hjemmebane, "Fort Vorrevang", på Vorrevangsskolen, og hjemmekampene ligger normalt fredag kl.
19.00. Old Boys (+35) har ligeledes hjemmebane på “Fort Vorrevang, og spiller normalt kampe mandag kl. 19.00. Se turneringsplanerne på www.faml.dk.
Hvordan kommer man på hold?
I FAML har vi ingen træner - rigtige revolutionære er selvorganiserende! I stedet har vi en mindre gruppe af holdsættere
som skiftes til at sætte weekendens hold. Holdsætteren sætter
holdet efter denne prioritering:
1. Betalt kontingent
2. Træningsindsatsen i ugen op til kamp (evt. også ugerne inden)
3. De mulige pladser du kan spille på holdet (bemærk: der står
kan spille, ikke: vil spille!)
Holdsætterene kan kontaktes via e-mail eller telefon - på FAML
Medlemslisten kan du se hvem der er holdsættere.

Hvor træner FAML?
I sæsonen træner vi på Vorrevangsskolen tirsdag og torsdag kl.
18.00 - 19.30. I vinterhalvåret træner vi på Katrine-bjergskolens
grusbane hver lørdag kl. 12.00 - 14.00. Vi har som regel også en
indendørs træning i DGI-Hallerne 5-6 gange i løbet af vinterhalvåret, normalt på søndage.
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- og hvordan ved man så om man er på holdet?
Holdsætteren sender en e-mail ud et par dage før kampdagen
om hvem der er på holdet. Det er derfor vigtigt at du har en email adresse som du checker jævnligt. Som udgangspunkt ringer
holdsætteren ikke til spillerne (og du får heller ingen seddel med
hjem!).
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