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HISTORIE 
 

MFK er startet som klub 1.1. 2001. Oprindelig var klubben stiftet som Stege-
Lendemark Idrætsforening (SLI) efter sammenlægning af de gamle klubber 
Stege Idrætsforening og Lendemark Boldklub. MFK navnet blev anvendt allere-
de i midten af 1990´erne, idet der her var forsøg på at samle fodboldklubberne 
på Møn hvad angår seniorafdelingerne og de ældste ungdomshold. Efter nogle 
års virke blev klubberne enige om at afbryde samarbejdet og fortsætte selv-
stændigt. Navnet Møns Fodbold Klub blev dog anset for at være et godt brand 
og derfor er navnet bevaret til videreførelses af klubbens aktiviteter. 

 

HJEMMESIDE 
 

MFK kunne i denne pjece godt foretage en opremsning af bestyrelser, træner-
ne, træningstider mv., men da vi formoder at stort set alle har adgang til en 
pc´er ønsker vi i stedet kun at markere et par hovednavne her og i stedet hen-
vise til klubbens hjemmeside, hvor der er en grundig orientering om stort set 
alt hvad der foregår i klubben inkl. navne, adresser, mail, tlf. nr. hjemmesidens 
adresse er: 
 
 

www.mons-fk.dk  
 
 

LEDELSE 
 

Den daglige drift af klubben varetages af MFK´s bestyrelse i samråd med foræl-
dreforeningen. 
Du kan finde de forskellige personer på vores hjemmeside, men  
 
 
Formanden for Møns FK er 
 
Leif Rasmussen ……. 
 
 
 
 
 
For forældreforeningen er det 
 
Louise Saksenborg……. 

 
 

LOUISE 

LEIF 
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Du finde alle klubbens trænere, oplysninger på trænerne samt trænings tider 
på vores hjemmeside. 
 

FORÆLDRE TRYKHED 
 

Som forældre kan du være sikker på, at dit barn i er trygge rammer idet  besty-
relse samt trænere hvert år bliver tjekket omkring børneattester (pædofili). 
 

FORÆLDRENES ROLLE I KLUBBEN 
 

Som forældre er du en meget vigtig person i klubben. Du skal være en støtte 
for dit barn/børn i de .aktiviteter der er omkring træning og kamp samt øvrige 
arrangementer i klubben.  Klubben har indimellem skiltet med at forældresiden 
består af  4 ”K´er”.  Forstået sådan – Forældre KØRER, Forældre KØBER is, 
Forældre KLAPPER – og helst af alle også modstander og dommeren, og Foræl-
dre ”KLAPPER I”. Det sidste skal forstås på den måde – Lad børnene finde de-
res egen stil og glæde ved spillet. Det gør ikke barnet mere motiveret ved at en 
masse personer kommer med ”gode råd”. ”Hvad skal jeg gøre – hvem skal jeg 
tro på”. Vi vil helst have at trænerne taler og rådgiver børnene, men ikke nød-
vendigvis under hele kampen. Børnene skal selv søge løsninger – det udvikler 
dem bedst til at blive bedre fodboldspillere – til glæde for alle og ikke mindst 
udøveren selv. 
Vi ser derfor meget gerne at forældre deltager aktivt i klubben, og for de yng-
ste årganges vedkommende er det helt afgørende at vi her kan rekruttere bar-
nets første træner blandt forældrekredsen. Kan jeg det??  Ja! – Det kræver 
ikke specielle fodboldmæssige forudsætninger at starte som træner for de 
mindste. Klubben vil gøre alt hvad der er muligt for at støtte nye trænere her-
under tilbud om kurser. Møns FK har i øjeblikket 35 trænere og holdledere – 
mange af dem rekrutteret i forældrekredsen. 
 

TRÆNING OG KAMPE 
 

Al træning og kampe afvikles på banerne ved klubhuset på Katedralvej 56 i 
Stege. Omklædning foregår i klubhuset. Tlf. til klubhuset er 55 81 49 29. 
 

KLUB VISION 
 

Klubben søger at leve op til DBU/SBU holdninger om, at spillet skal være på 
børnene og de unges præmisser. Træning skal foregå med bold. Der spilles på 
små områder så der opnås mange boldberøringer. Banestørrelser, mål og bolde 
tilpasses den enkelte aldersgruppe. Der spilles så vidt muligt årgangsopdelt. For 
yngste årgange spilles der ikke i turneringer men i stævner. 
 

KIOSK I KLUBHUSET 
 

Pasningen af kiosken, som er en vigtig del af klubhusets daglige drift, varetages 
af Helle Kølle og Ole Stryg Larsen. Der er altid behov for hjælpende hænder 
her, så har du tid og lyst så kontakt Helle eller Ole Stryg for nærmere aftale. 
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Til den daglige drift modtages kommunale tilskud, ligesom klubben er aktiv i et 
utal af arrangementer for at få økonomien til at hænge sammen, men uden 
den enkeltes kontingentindbetaling går det ikke.  
Kontingentsatser pr. 1. januar 2015 udgør:  
Helårskontingent, der dækker både udendørs og indendørs, opkræves 2 gange 
årligt, opkrævning for 1. halvår (1. januar - 30. juni) udsendes i sidste halvdel 
af april, og opkrævning for 2. halvår (1. juli – 31. december) udsendes i sidste 
halvdel af august. Senior kr. 600.- pr. halvår + indendørs kr. 250,-. Ungdoms-
spillere fra U-10 og ældre kr. 425.- pr. halvår.  
Ungdomsspillere fra U-9 og yngre kr. 300.- pr. halvår.  
Er der spillere der kun deltager i indendørstræningen er prisen 250.– for hele 
indendørs sæsonen.  
Er du ny spiller i klubben har du som U-9 spiller og yngre 1 måneds prøvetid, U
-10 spillere og ældre har 14 dages prøvetid, herefter skal du udfylde en indmel-
delses blanket og du vil herefter modtage et girokort fra klubben og når det er 
betalt er du medlem af klubben og du må deltage i turneringer m.m.  
Indmeldelses blanket kan printes fra hjemmesiden, eller afhentes i klubhuset. 
Det er også vigtigt at hvis du før har spillet i en anden klub, at du medbringer 
en spillertilladelse fra din "gamle klub".  
Kontingent betalingen opkræves via FI-indbetalingskort: Der er mulighed for at 
tilmelde kontingentbetalingen til betalingsservice - PBS, hvilket er gratis. Til-
meld dig dit pengeinstitut og slip for besværet med selv at skulle huske at ind-
betale til tiden!! DERFOR kære medlemmer I opfordres alle til at tilmelde 

jer betalings-service............. Det er en fordel for både dig og din klub. Du 
sparer indbetalingsgebyret, og vi sparer portoen blandt andet............  
Som brugerbetaling svarer kontingentbeløbet for en ungdomsspiller til at man i 
perioden hvor der spilles og trænes udendørs skal betales ca. 17 kr. pr. uge for 
aktiviteten - hvilket er inkl. brug af klubhus, bolde, tøj, administrative omkost-
ninger i klubben, turneringsudgifter, træneromkostninger, badning m.m. For en 
senior svarer det til et ugentlig beløb på ca. 30 kr.  
HUSK: Adresseændring m.v. meddeles Helle Thorsbro, Opalvænget 17, 4780 
Stege, tlf.: mobil 28 89 92 09 eller mail. hellethorsbro@gmail,com  
Hvis du flytter og skal spille i en anden klub, skal du huske at få en spillertilla-
delse med dig, men HUSK at en spillertilladelse ikke kan udstedes hvis der er 
kontingent restance, og dermed er det ulovligt at spille i en anden klub.  
Begrebet U-13 betyder at medlemmet er under 13 år og U-9 betyder at med-
lemmet er under 9 år osv.  
 

RYGE & ALKOHOL POLITIK 
 

Unge under 18 år kan ikke købe og må ikke nyde  alkohol på Møns Fodbold 
klubs område såvel baner som klubhus. 
Dette er gældende i alle sammenhæng hvor Møns Fodbold klub er involveret, 
såsom træningslejre, fodbold ture, klubfester, kræmmermarked m.m. 
 

Al tobaksrygning i klubhuset er forbudt. 


