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Baggrund

En sammenslutning af fodbolden i FLUIF og NIF har været på tale i 
mange år. Det er nu på vej til at blive en realitet med stiftelsen af 
MorsØ FC i efteråret 2015.

Det har været en spændende og lærerig proces for alle involverede, 
at danne den nye klub på papiret – nu kommer arbejdet med at få 
lavet de nye fysiske rammer til klubben.

Planen har, under hele forløbet, været at de to fodboldklubber 
flytter fra deres respektive hjemmebaner i Lødderup og på Ørodde 
i Nykøbing, til området ved Dueholm Mark ved uddannelses- 
institutionerne - området kaldet MorsØ Multipark. MorsØ FC bliver 
bare en af forhåbentlig mange foreninger, der bliver tilknyttet 
området. Andre har allerede vist stor interesse.

På området ligger Kunststofbanen, som både FLUIF og NIF har 
haft stor glæde af siden etableringen i 2013. Mulighederne for 
udnyttelsen af banen, bliver kun endnu større, når vi får vores 
daglige gang i området.

Men én kunststofbane gør det ikke alene. Vi har brug for mere 
plads og flere baner at spille på, hvis vi skal have mulighed for at 
være der med vores ca. 500 aktive fodboldspillere.

Derfor har vi nu søsat den største frivillige indsamlingsevent i 
Nykøbing og omegn i nyere tid. Vi besøger både erhvervsdrivende 
og private borgere i løbet af 2016.

3



Projektet

Vi ønsker i første omgang, at etablere fire nye baner, herunder en 
ny opvisningsbane på området mellem Morsø Gymnasium/EUC 
Nordvest og Dueholmskolen og Jyske Bank Mors Arena.

På tegningerne, der er lavet af Arkitektgruppen JaJa for Morsø 
Multipark, ser man, hvordan banerne bliver placeret på det der 
i dag er en mark med store bakker. Arkitektgruppen er i øvrigt 
blevet enormt inspireret af det store forarbejde, som en af 
arbejdsgrupperne i MorsØ FC havde lavet. Flere af personerne i 
denne gruppe bliver ligeledes involveret i processen omkring selve 
etableringen.

Der er en gruppe af frivillige, kaldet Manpower, som vil stille 
gratis arbejdskraft til rådighed i arbejdet med etableringen af 
fodboldbanerne. Der er pt. over 70 deltagere i gruppen, hvilket er 
enormt positivt og glædeligt for MorsØ FC.

Etableringen af banerne, kommer til at ske i tæt samarbejde med 
Morsø Kommune, Dueholmskolen, Jyske Bank Mors Arena. Nævnes 
skal også Morsø Gymnasium, der i samme forbindelse, vil bruge 
egne midler til at renovere deres boldbane, som MorsØ FC ligeledes 
får brugsret på. Det er en stor hjælp for MorsØ FC og vi glæder 
os meget over interessenternes engagement i projektet, Morsø 
Multipark.
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Budget

En opvisningsbane    1,5 mio
Tre trænings- og kampbaner  3,0 mio
Jord- og entreprenørarbejde  1,0 mio  
(fraregnet værdi af frivilligt arbejde) 
Diverse     0,5 mio

Samlet budget    6,0 mio

Vi har et håb og en forventning om, at det kan lykkes os at ind- 
samling mindst kr. 3.500.000 blandt erhvervsdrivende og private 
bidragsydere. Hertil kommer bidrag fra Morsø Kommune samt 
donationer fra fonde.

Den lokale opbakning til projektet, har altafgørende betydning for, 
om vi lykkes med at få lavet nye fodboldbaner på området ved 
Morsø Multipark.
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Tidsplan

1. april – 1. maj 2016           
Erhvervsdrivende i og omkring Nykøbing, Fredsø og 
Lødderup samt Glyngøre besøges af et korps af 
indsamlere.

Sommer 2016  
Indsamling hos private borgere ( husstandsbesøg ) planlægges og 
struktureres.

September 2016   
Storindsamling hos private borgere løber af stablen, med alle de 
medlemmer og forældre, der har mulighed for at hjælpe.

Oktober/november 2016   
Ansøgninger hos fonde udfærdiges og afsendes.
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Sponsorat
(etablering af nye baner)

Bronzesponsorat     kr. 5.000
- firmanavn kommer på tavle på ny stadion

Sølvsponsorat      kr. 15.000
- firmanavn kommer på tavle på nyt stadion

Guldsponsorat      kr. 25.000
- firmanavn og logo kommer på tavle på nyt stadion

Platinsponsorat      kr. 50.000
- firmanavn og logo kommer på tavle på nyt stadion

 
Etableringssponsorater over kr. 50.000 drøftes på individuelt niveau.

Alle sponsorater vil blive nævnt løbende på MorsØ FC’s facebookside og vil 
derudover fremgå på klubbens hjemmeside www.morsøfc.dk  

Vi vil tilstræbe, at få aftale med Ugeavisen om, at lave indlæg, hvor alle 
bidragsyderne bliver nævnt, når indsamlingen hos erhvervsdrivende er afsluttet.

 Tilsagn om 
  (sæt kryds)

Firmanavn ________________________________________

Kontaktperson ________________________________________

Telefon  ________________________________________

Mail   ________________________________________ 

 

Dato  ________ Underskrift ___________________________  
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Kontaktinfo

Kenneth Sørensen
kennethfs@yahoo.dk
2869 6231 
 
Hans Mikael Hald Therkildsen
hmht@thisted.dk
5370 0225 

Lars Erik Nielsen
ln@morsoe-gym.dk
2016 3984

Benny Lund
lundfredholm@mail.dk
2146 5747

Frede Østergaard
foe@jyskebank.dk
2047 8071

(indsamling)
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