
MLI CP: Fodbold - samvær – træning ⚽ 

For børn med CP og andre funktionsnedsættelser 

Kom og vær med! 

Kontakt: Træner Anja Hynne Nielsen  

Tlf.: 29321971 & mail: anja@hynne.name 

Facebook: MLI CP  

 

 

 

 

 

 

 

Fodbold, fodbold, 
fodbold – og socialt 
samvær og træning 

Melby-Liseleje IF-Fodbold har startet et 

fodboldhold op for 5-10 årige børn med 

CP (Cerebral parese) og andre lignende 

funktionsnedsættelser. Vi vil meget 

gerne have både piger og drenge på 

holdet. 

MLI-Fodbold mener, at denne gruppe 

børn ligesom andre børn skal have 

muligheden for at gå til fodbold i en klub, 

hvor de kan udfordre sig selv, forbedre 

fodboldtalentet og få sved på panden. 

 

 

 
 

   

    

       

MLI CP 
 

Fodbold for børn med 
funktionsnedsættelser 

 
 

MLI CP er for børn med mild motorisk 
funktions-nedsættelse, og eneste krav er, 
at man selv kan komme rundt på banen 
⚽️

Holdet deltager også i stævner og 
forskellige andre aktiviteter ⚽️



     

Hvor og hvornår? 

• Forår-efterår (april-oktober) træner holdet på 

kunstgræs på MLIs multibane. 

• I vintersæsonen (november-april) trænes der 

indendørs fodbold i Melbyhallen. 

• Aktuelt træningstidspunkt frem til april 

2017: lørdage kl. 14.30-15.30 i 

Melbyhallen. Sidste gang inden jul er lørdag 

den 17. december. Første gang i 2017 er 

lørdag den 14. januar. 

I første omgang er det børn fra 5-10 år, 

som er målgruppen, men det er ikke en 

fast grænse og det er muligt for lidt ældre 

børn at deltage.  

 

 

 
 

MLI CP er etableret som en klub-i-klub-

løsning, hvor børn og unge med CP har 

deres eget hold, men samtidig er 

medlem af en idrætsklub og indgår i 

klublivet og de sociale tiltag på lige fod 

med andre idrætsudøverne. 

MLI CP samarbejder med Sport for 

Brains og Helene Elsass Center.  

MLI CP har allerede deltaget i et stævne 

med andre CP-hold og har fået sin første 

pokal. MLI har i 2016 modtaget ”Prisen 

for Lige Muligheder” og er kåret som 

”Årets klub på Sjælland”. 

MLI CPs fodboldtræner hedder Anja 

Hynne Nielsen.  

 

 

”Det er sjovt at gå til fodbold 

og dejligt at få nye venner” 

- Tobias og Arn bliver interviewet af 

TV Nordsjælland. Find indslaget på 

MLI CPs facebookside.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom til en gratis prøvetime ⚽ 

Ring eller skriv for at høre nærmere.   

Kontakt: Træner Anja Hynne Nielsen  

• Tlf.: 29321971  

• E-mail: anja@hynne.name 

Se også Facebook siden for MLI CP:  

www.facebook.com/MLI-CP 

 
 

Skiftende øvelser, kampråb og taktikmøder 
er en fast del af fodboldtimen ⚽️

MLI CP deltog i 
Elsass Fondens 
fodbold 
arrangement i 
Slangerup 2016. 

Ud over en masse 
fodbold og andre 
sjove aktiviteter så 
vi CP-landsholdet 
spille en kamp. 

På billedet ses Arn 
Inuk med MLI CPs 
første pokal og 
medalje ved siden 
af Mads Tofte -
målmand på CP 
Landsholdet ⚽️

http://www.facebook.com/MLI-CP

