12. JUNI 2017

FAABERG FOTBALL

VELKOMMEN TIL DEN ANDRE UTGAVEN AV BEGEISTRINGSPOSTEN

Vi takker ydmykt for alle hyggelige tilbakemeldinger på den første utgaven av Begeistringsposten. Som skrevet i den første utgaven, tenker
vi at det aldri kan bli for mye informasjon til Faabergfamilien. Tilbakemeldinger tyder på at vi traff en nerve gjennom denne utgivelsen. Vi
tar i mot innspill fortløpende, og de gir du på mail til: begeistring@faabergfotball.no

ÅRGANG 1 / UTGAVE 2

TAKK TIL ALLE SOM TOK TUREN!
Vi ønsket oss ny rekord på årets Kick-Off, og det ble det! Ikke mindre
enn 340 personer tok turen til Idrettshallen, hvor vi sammen markerte
oppstarten på årets sesong. Vi håper alle små og store setter pris
på denne samlingen, og vi tenker at det er veldig flott å kunne
presentere alle lag i klubben på scenen. For Faaberg Fotball er det
svært viktig å ha en slik anledning hvor vi viser frem hele klubben
til våre Samarbeidspartnere. De støtter nemlig opp om en klubb og
ikke ett lag. Vi ønsker alle som er involvert i klubben en flott sesong
hvor Fair Play står i fokus. Husk våre verdier både på og utenfor
banen, hvilke er Ansvar – Respekt – Mot.

NYE NETTSIDER
I mai rullet vi ut våre nye nettsider. Det er Begeistringsutvalget som
har hovedansvaret for de nye sidene, og vi håper at nettsidene
hever så vel innhold som uttrykk for Faaberg Fotball. Vi retter en
stor takk til avdeling for Kommunikasjon ved Jørn Dissen som i flere
måneder har arbeidet for at vi denne våren kunne presentere en helt
ny digital plattform. Sidene betyr at klubben nå har 100 % kontroll
på websidene, hvilket har vært et sterkt ønske. Vi takker også Dag
Kjønø som arbeider med klubbens infrastruktur innen IKT. Han og
Dissen har samarbeidet svært tett i utviklingen av sidene. Lagsider vil
bli publisert fortløpende og henger sammen med Rubic/Laget Mitt.
Vi tar i mot både ris og ros, og spesielt kjærkomment er forslag til
eventuelle forbedringer. Faabergfamilien er så god som vi blir i lag.

FAABERG MYKID BARNEHAGE NM
10. juni ble den tredje utgaven av Barnehage NM arrangert på Jorekstad. Dette er en bedriftsturnering for ansatte i barnehager over
hele landet. Her er folkehelse i sentrum og sånn sett er det helt greit å være best uten ball. Årets vinner ble i mixklassen Brekkåsen
Idrettsbarnehage og i damekalssen Lillehammer Barnehage og vi gratulere så mye med seieren. Vi benytter også anledningen til å takke
alle som bidro både før, under og etter arrangementet. Faabergfamilien viste nok en gang hva som er mulig å få til når man trekker i lag.

HUSK! FAABERG FOTBALL MEDLEMMER FÅR 10% PÅ ALLE FOTOGRAFERINGER

MTFOTOGRAFISK.NO - FØLG OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM

FAABERG TINE FOTBALLSKOLE

FAABERG-TURNERINGEN

26.-30. juni er det igjen klart for et årlig høydepunkt på Jorekstad. Da arrangeres på ny en av distriktets største fotballskoler. Vi ønsker alle
barn velkommen til en flott uke på Jorekstad. Vi ønsker også Heidi og Espen Kjønø masse lykke til med årets skole. De har som kjent tatt
over stafettpinnen og fører tradisjonen videre. All relevant informasjon og link til påmelding finnes på: www.faabergfotball.no

18.-20 august er det klart for Faaberg-Turneringen. Ny turneringsleder
er Ole Martin Hojem og vi ønsker han, organisasjonen og alle
frivillige lykke til med årets turnering. Sammen skaper vi varige minner
for våre gjester på Jorekstad. Har du lyst til å gjøre en innsats, men
er dessverre ikke spurt? Kanskje har du nå voksne barn og dermed
er du ikke like tett på miljøet på Jorekstad? Vi hører gjerne fra deg!
Da sender du en mail til: begeistring@faabergfotball.no

1919-KLUBBEN
Vi lanserer denne våren 1919-Klubben. I 2019 er Idrettslaget 100
år. Målet er å samle 1 000 000,- til høsten 2019. Vi har dermed
snaut tre år på oss. Disse pengene vil bli øremerket ny tribune på
Jorekstad og dette er folkegaven til 100-åringen.
Prisen for privatpersoner er 219,- per år i 2017, 2018 og 2019.
For næringsdrivende er prisen 2 019,- per år i samme periode. Vi
kan love flott diplom og navn på egen tavle på Jorekstad Stadion
til evig tid. Sammen håper vi at mange vil ta del i begeistringen
og bygge klubben for både Grenda og hele Dalen! Ta kontakt
med begeistringsutvalget for å inngå en avtale og bli med på
tribunelaget. Det er å sin plass å
takke Sparebank 1 Gudbrandsdal
som har gitt oss en ”flying start”
på 1919-Klubben. Fra deres
Gavefond har vi mottatt 100 000,-

Vi leverer alle typer tjenester innen transport,
spesialtransport, kraner og mobilkraner.
Nordic Crane Innlandet har siden 1980 vært en betydelig aktør på kran- og
transporttjenester i regionen. Vi har lang erfaring med bygg- og anleggsindustrien, og vi har bistått med løft eller transport på alt fra fritidsboliger til
leilighetsbygg. Vi har også opparbeidet oss viktig kompetanse som gjør oss i
stand til å raskt løse de aller fleste utfordringer som oppstår innen
utbygging av infrastruktur som vei og jernbane

Spesialister på torvtak
Torvtak er en tradisjonsrik byggeteknikk som går igjen på mange bygg i distriktet vårt. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss spesialkompetanse på alle
deler av prosessen fram til et flott torvtak – enten det skal legges på en ny
fritidsbolig eller en tradisjonsrik gårdsbygning som rehabiliteres.
Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg!

For hele Hedmark og Oppland
Nordic Crane Innlandet har hele Hedmark og Oppland som nedslagsfelt. Selv
om flesteparten av oppdragene våre foregår på dagtid, er det ofte behovet
oppstår utenfor vanlig kontortid. Vår telefon er alltid åpen, og vi er tilgjengelige
for oppdrag som må løses på kort tid – uansett når på døgnet

Sentralbord: (+47) 61 25 23 36 - Kranbooking: (+47) 918 46 562
E-mail: stig.johannesen@nckynningsrud.com

TRENGER DU
Vi kjenner
e.
mange god
Spør oss om

HÅNDVERKER?

Ta kontakt og vi
hjelper deg med å
komme i kontakt med
lokale håndverkere
du kan stole på.

ØKT ENGASJEMENT
Det er ikke bare engasjerte barn, foresatte og andre frivillige
i Faaberg Fotball. Eidsiva Bredbånd (EB) er en meget engasjert
Samarbeidspartner og bidrar sterkt til aktiviteten i Faaberg Fotball.
Begeistringsposten tok en kompetanseprat med Sondre og
Margareta på Fakkelgården.
Foran årets sesong har EB økt sitt engasjement i Faaberg og er nå
synlig i flere ulike Sponsorkategorier. Når vi spør Margareta og
Sondre om bakgrunnen for dette, er svaret at EB ønsker å støtte lokalt
og å bli assosiert med gode merkenavn. De påpeker begge alt det
positive rundt klubben, hvor man har visjoner og tydelige verdier for
sitt arbeid. Det ligger i tråd med det som EB selv står for. De mener å
se en gjennomgående holdning i Faaberg, som var avgjørende for
det brede engasjementet EB nå har i klubben. Margareta påpeker
viktigheten av å samarbeide med aktører som kan gi EB positiv
synlighet, som igjen bygger opp under EB sin profil og merkevare.
Margareta påpeker også at nettverksbygging og utvikling av
relasjoner er viktig. Her har Faaberg ulike arrangementer som gjør
at vi kommer i kontakt med både nye mennesker og bedrifter. Selv
fremhever hun Kick-Off som et begeistrende arrangement, hvor hun
synes det er inspirerende å se alle de engasjerte og forventningsfulle
barna som går en ny sesong i møte. Gode foredragsholdere som
gir påfyll i hverdagen er også elementer som skaper god verdi.
De påpeker begge at EB ønsker å være synlige i de store byene,
samtidig som de bygger relasjoner lokalt. EB tenker at gode arenaer
for å gjøre dette finnes blant annet i idretten. I tillegg til Faaberg
Fotball bidrar også EB i Kongsvinger, Ham-Kam og Ull-Kisa. Vi er
dermed i et celebert selskap hva andre fotballklubber angår. EB
samarbeider også med morselskapet Eidsiva Energi og har dermed
også tilgang til deres avtaler når det kommer til profilering og
synlighet. EB er et lokalt selskap med lokale eiere. Det gjør at det
er naturlig å gi tilbake til lokalbefolkningen. De som er kunder i EB
støtter dermed indirekte lokal idrett og kultur, hvilket betyr at pengene
blir igjen i regionen vi bor.
I likhet med Faaberg Fotball vokser EB raskt, med om lag 12 %
årlig vekst. Fokus nå er på utbygging av fiber og EB gjør nå fiber
tilgjengelig for ikke mindre enn 11.000 nye fiberkunder under
2017. Grunnet endrede medievaner blir høyhastighets bredbånd til
befolkningen en stadig viktigere del av hverdagen. Mottoet er fiber til
alle i by og bygd og EB ønsker å være en viktig leverandør til dette
digitale løftet.

BYGGMESTER BOB!

61 22 00 00
www.gaus.no

tlf.

Det skjer store ting på Jorekstad de neste årene. Ny barneskole skal
etter planen stå klar høsten 2018, og vi vet at også badeanlegget
har ambisjoner om en fornying. Vi oppfordrer alle våre medlemmer
om å aktivt følge med og ta del i alt det spennende som skjer
på Jorekstad de nærmeste to til tre årene hva infrastruktur angår
#engasjement

