
HYGGELI

 

Så skal der igen sparkes bolde i kassen, og 
velkendte St. Bededags Cup på Stege Stadion
Der spilles i drengerækkerne U
Vi er kendt for vellykkede fodboldarrangementer med såvel sporten som det sociale element 
placeret helt oppe i krogen… 
 

Sådan stiller dit hold op:
 

  

 

 

Piger kan deltage på hold i samtlige rækker, ligesom

 
Der spilles efter DBU Sjælland’s regler 
 
Tilmeldingsgebyr indsættes i Møns Bank på konto nr. 6140
tilmeldt når beløbet er registreret på kontoen
 

Husk ved betaling at angive holdets ID nr. som du får fra Stævner.dk ved din tilmelding. 
 

Fristen for tilmelding og indbetaling er 

Ved afbud senere end 

 
Vi glæder os til at modtage din tilmelding
udsolgt ! 

Ta’ familien med og oplev Møns
hyggetur i et havnemiljø eller 

Har du spørgsmål omkring Cup’en ringer du til
Peter, 2129 7854 

Bitten, 4162

 

 

 

 

                                        Fælles indmarch til Nationalhymnen

Række Spiller

U6 3 mands
U7 U8 U9 5 mands
U10 – U14 8 mands

DANMARKS 
LIGSTE St. Bededags 

1. maj 2015  
 

Så skal der igen sparkes bolde i kassen, og Møns FK inviterer traditionen tro til vores 
velkendte St. Bededags Cup på Stege Stadion. 
Der spilles i drengerækkerne U-6 til U-14, og stævnet er primært for hold på niveau B & C.
Vi er kendt for vellykkede fodboldarrangementer med såvel sporten som det sociale element 

 

Sådan stiller dit hold op: 

 

ltage på hold i samtlige rækker, ligesom pigehold er velkomne i 
drengerækkerne. 

Der spilles efter DBU Sjælland’s regler i samtlige rækker.  

Tilmeldingsgebyr indsættes i Møns Bank på konto nr. 6140-4106348. Dit hold er først 
tilmeldt når beløbet er registreret på kontoen. 

Husk ved betaling at angive holdets ID nr. som du får fra Stævner.dk ved din tilmelding. 

Fristen for tilmelding og indbetaling er 24. april
 

Ved afbud senere end 26. april refunderes holdgebyret ikke.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding. Tilmeld dit hold allerede i dag 

 
Ta’ familien med og oplev Møns Klint, en ridetur på Møns Islændercenter

hyggetur i et havnemiljø eller måske i Luffes Gaard – der er masser af muligheder. 
 

Har du spørgsmål omkring Cup’en ringer du til 
Peter, 2129 7854 – pat4780@live.dk 
4162 1378 – opalvaenget5@stegenet.dk 

 

Fælles indmarch til Nationalhymnen                                                             

 

Spiller Holdstørrelse Pris Præmiering

3 mands 6 spillere 350,- Alle
5 mands 7 spillere 550,- Alle
8 mands 10 spillere 650,- Nr. 1, 2 & 3

 CUP 

Møns FK inviterer traditionen tro til vores 

er primært for hold på niveau B & C. 
Vi er kendt for vellykkede fodboldarrangementer med såvel sporten som det sociale element 

pigehold er velkomne i 

Dit hold er først 

Husk ved betaling at angive holdets ID nr. som du får fra Stævner.dk ved din tilmelding.  

april 2015 

refunderes holdgebyret ikke. 

Tilmeld dit hold allerede i dag – der bliver hurtigt 

en ridetur på Møns Islændercenter, eller bare en 
der er masser af muligheder.  

 

opalvaenget5@stegenet.dk  

                                                                 Barca Fan  

Præmiering 

Alle 
Alle 
Nr. 1, 2 & 3 


