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-Nicolai Thorsen interviewer Tue Micheelsen 
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Mit første indtryk er, at vi har fået en 
ønskelodtrækning. 4 hold er kendinge fra vores 
egen grundspilspulje fra sidste år. 3 af dem har 
vi slået relativt stort. 
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Grundspillet bliver efter min vurdering en kamp 
mellem 3 hold: Køge, Værløse 4 og Måløv. 
Køge var meget tæt på at rykke i 
Sjællandsserien sidste år. Vi skal møde dem i 
første runde på udebane, og jeg tipper faktisk 
denne kamp til at blive en af de absolut 
vigtigste, og sværeste. Vores stærke rivaler fra 
Værløse møder vi allerede i anden runde. Vi har 
dem for en gang skyld på hjemmebane. Også en 
af de vigtige og svære kampe, men jeg spår en 
grusom hævn. 
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Ja, der er 5 hold tilbage. 3 af disse (Albertslund, 
Holte 2 og Værebro) har jeg ikke de store 
forventninger til. Dem slog vi alle sidste år, og 
de var i nedrykningsspillet efter de indledende 
runder. Det er hold vi selvfølgelig ikke må 
undervurdere, men som vi efter min mening 
skal slå. Solrød Str. 4 mødte vi ikke, men de var 
ligeledes i nedrykningsspillet. Det sidste hold er 
Vallensbæk. Dem ser jeg som puljens ”Dark 

Horse”,  da de er relativt sikre oprykkere fra 
Serie 2. 
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Puha! Det er et ømt spørgsmål, for jeg har været 
utroligt glad for posten i den forgangne sæson. 
Men min skulderskade er på retur, og jeg har 
derfor tænkt mig at kæmpe for en plads på 
holdet igen. Det er svært at kombinere de to 
ting, så mit svar må nok desværre blive et nej. �
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Jeg har to ting at sige til det spørgsmål: ”Køge” 
og ”Værløse”. Vinder vi disse kampe, er mit 
svar ”Ja”. Taber vi, ser det en anelse sværere 
ud. Dels fordi jeg vurderer disse hold til at være 
blandt de stærkeste, og dels fordi det er vores to 
første kampe. Vi ved per erfaring, hvor vigtigt 
det er, at komme godt fra start.  
 
Når vi ryger videre til oprykningsspillet, og jeg 
siger når, så står der også stærke hold som 
eksempelvis Vordingborg, som netop missede 
oprykningen sidste år, og venter. Alt i alt er min 
vurdering dog, at Sjællandsserien ligger for 
vores fødder. Det er realistisk og helt op til os 
selv at træde ind i den. 
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I forbindelse med 1. + 2. holdenes holdkampe 
ude med Køge den 9/9-01, 
arrangere seniorafdelingen en bustur for alle 
interesserede.  
Turen kommer til at koste 50 Kr. tur -retur, og 
undervejs byder afdelingen 
på en kold øl. Derudover skal det nævnes, at der 
for seniorafdelingen, 
efterfølgende er fællesspisning på brydegården.  
Der er kun plads til ca. 25 personer, ud over 
holdspillerne, så vil du være 
sikker på en plads i bussen, så kontakt Bettina 
på tlf.: 44 53 60 63. 
Betaling kan ske ved seniortræningen tirsdag 
eller torsdag til samme 
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Hold Spilledag Tid Ste
d 

Alder 
ca. 

1 Tirsdag 16-17 ØH U15 

2 Tirsdag 17-18 ØH U15-
U17 

3 Tirsdag 18-19 ØH U17 

Indiv onsdag 16-17 MH Udvalgt 

4 torsdag 16-17 ØH U 9 

5 torsdag 17-18 ØH U11 

6 torsdag 18-19 ØH U13 

7 torsdag 19-20 ØH U13 

8 fredag 19-22 MH Fælles 

9 Lørdag 12-12.40 MH Miniton 

10 Lørdag 1240-1320 MH Miniton 

11 Lørdag 1320-1400 MH Miniton 
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ULJWLJH�JRGH�WU QHUH��

• 0RUWHQ�+RYH�HU�XGGDQQHW�WU QHU�PHG�PDQJH�

nUV�HUIDULQJ PHG�WU QLQJ�DI�E¡UQ�RJ�XQJH��

0RUWHQ�WU QHU�WLUVGDJ�RJ�RQVGDJ��

• -HVSHU�:��1LHOVHQ�RJ�-HDQHWWH�)UHGHULNVHQ�
HU�EHJJH�Q\XGGDQQHW�ODQGVLQVWUXNW¡UHU�RJ�

KDU�EHJJH�IOHUH�nUV�HUIDULQJ�VRP�WU QHUH�RJ�

KM OSHWU QHUH��

-HVSHU�WU QHU�WRUVGDJ�RJ�-HDQHWWH�O¡UGDJ��

De assisteres alle af flere hjælpe-
trænere. 
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Næste sæson starter MBC et helt nyt tiltag: 
Miniton. 
Vi har oplevet en stor interesse fra helt små 
børn der ønsker at spille badmin-ton og derfor 
starter vi lørdage i Måløvhallen for børn fra 5 – 
8 år.  
Eneste krav er at barnet stiller op sammen med 
en voksen – ketchere kan lånes. Kom og prøv et 
par gange – er det noget for jer koster det 350 

kr. for en hel sæson ( kun for barnet, den 
voksne er gratis). 
Hvis du vil vide mere om miniton kontakt 
træner Jeanette Frederiksen på tlf. 4497 7810 
eller en fra udvalget.�
 

7U QLQJVZHHNHQG�
 
Sædvanen tro starter vi sæsonen med en 
træningsweekend. 
Sæt allerede nu X i kalenderen weekenden d.18 
& 19 august. 
Yderligere information følger. 
 

8QJGRPVXGYDOJHW�
�
Du kan altid kontakte ungdoms-udvalget: 
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Birte Bachmann 4465 4645 
Poul Nielsen                       4497 2923 
Tine Mai Petersen 4466 3041 
Henning Sørensen 4466 0282 
Elin Jensen  4497 8799 
Tina Darger  4468 1748 
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Udvalget for voksne fællesspil har i enighed 
med bestyrelsen besluttet følgende spilletider 
for den kommende sæson: 
 

Hold 1:Tirsdag    Østerhøjhallen   kl. 21 – 23    
(Uforandret i forhold til sidste sæson) 
Hold 2:Torsdag   Østerhøjhallen   kl. 21 – 23   
(Vigtig ændring!) 
Hold 3:Onsdag    Måløvhallen      kl. 21 – 23  
(Uforandret i forhold til starten af sidste sæson) 

 
D.v.s. at hold 2 i den kommende sæson skal 
spille om torsdagen i Østerhøjhallen i stedet for 
om onsdagen i Måløvhallen. 



 
Hvis dette frembyder problemer for dig (ud 
over at du måske foretrækker at spille kl. 19 – 
21) skal du henvende dig til udvalgsformanden, 
Finn Mathorne 4497 2990, snarest. 
 
Flytningen af fællespillets hold 2 er begrundet i 
ønsket om at udnytte hallerne bedre og på 
denne måde give mere plads til vore 
ungdomsspillere. Ungdomsafdelingen har 
oplevet en nærmest eksplosiv vækst sidste år og 
for at støtte denne positive udvikling, ønsker 
MBC at tilbyde de unge spillere de bedste 
betingelser. Samtidig har vi i mange år kunne 
konstatere, at Østerhøjhallen har stået tom i 
timen fra kl. 22 – 23, idet meget få spillere på 
fast tid har ønsket at starte med at spille 
badminton kl. 22. Med ændringen opnår vi, at 
hallerne summer af liv i samtlige de timer hvor 
MBC råder over dem. 
 
Udvalget beklager, den gene ændringen kan 
betyde for berørte medlemmer, men beder 
samtidig om forståelse for nødvendigheden af at 
måtte prioritere haltiderne udfra at overordnet 
hensyn til klubbens samlede økonomi og virke. 
 
Med venlig hilsen 
 
Udvalget for Voksen Fællesspil 
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Opkrævning af kontingent vil igen i år foregå 
efter samme procedure som de forgangne år: 
Indbetalingskort udsendes i slutningen af juni 
måned og vil indeholde opkrævning for samme 
aktivitet, som man var tilmeldt i sidste sæson. 
Hvis man ønsker at fortsætte disse aktiviteter 
uændret, skal indbetalingskortet blot betales se-
nest 1. august. Har man ønsker om ændringer 
skal banefordeleren kontaktes snarest – og 
senest 1. august. De medlemmer, som hverken 
har betalt eller på anden måde givet livstegn fra 
sig senest den 1. august vil uden videre miste 
deres spillemæssige rettigheder. Dette er særlig 
relevant for spillere på faste banetimer. 
Banetimer som efter 1. august på denne måde 
bliver ledige, vil uden videre blive tildelt andre 
interesserede. 
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Sædvanen tro starter fællesspilaktiviteterne når 
skolerne åbner efter ferien, medens banetimerne 
først går i gang lidt senere. D.v.s. første 
spilledag i den nye sæson er: 

 
Ungdom: Tirsdag den 7/8 
Senior: Tirsdag den 7/8 
Voksen: Onsdag den 8/8 (Sommerspil) 
Voksen: Tirsdag den 4/9 (ordinært spil) 
Banetimer: Torsdag den 30/8 

 
Sommerspil om onsdagen kl. 19-22 i Måløvhal-
len i august er fælles for alle voksne spillere – 
også banetimer. Først fra slutningen af uge 35 
er der fuld gang i alle spilletider. 
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Den overordnede fordeling af MBC’s for-
skellige aktiviteter på haller og tidspunkter ser 
for den kommende sæson således ud:  
� � � �
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7LUVGDJ� 16 – 19 
19 – 21 
21 – 23 

Ø 
Ø 
Ø 

Ungdomstræning 
Seniortræning 
Voksen fællesspil I 

2QVGDJ� 16 – 17 
17 – 18 
19 – 21 
21 – 23 

M 
M 
M 
M 

Banetimer / Ungdom 
Banetimer 
Banetimer 
Voksen fællesspil III 

7RUVGDJ� 16 – 20 
20 – 21 
21 – 23 
20 – 23 

Ø 
Ø 
Ø 
M 

Ungdomstræning 
Banetimer 
Voksen fællesspil II 
Seniortræning 

)UHGDJ� 19 – 22 M Ungdom 
/¡UGDJ� 08 – 12 

12 – 14 
10 – 12 

M 
M 
Ø 

Banetimer 
Miniton 
Banetimer / Ungdom 

”Ø” betyder Østerhøjhallen og ”M” Måløv-
hallen. 
Onsdag kl. 16 – 17 i Måløvhallen deles hallen 
mellem ungdomsafdelingen, som benytter 3 
baner, og spil på fast banetid, som benytter de 
sidste 2 baner. 
Om lørdagen kl. 10 – 12 deles Østerhøjhallen 
ligeledes mellem ungdom og spil på fast bane, 
med 4 baner til ungdom og de resterende 2 til 
fast banespil 
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7/8 første spilledag for ungdom og seniorer 
8/8 sommerspil starter i Måløvhallen kl. 19 

11/8 weekend arrangement seniorer 
18-19/8 træningsweekend ungdom 

25/8 første holdkampe for ungdom og senior 
28/8 voksen fællesspil starter i Østerhøjhallen 

kl.21 
29/8 voksen fællesspil starter i Måløvhallen kl. 19 

og 21 
30/8 faste banetimer starter sæson 
29/9 træning for voksne 
17/11 forældre/barn turnering 
8/12 julestævne for ungdom i Måløvhallen 
18/12 juleafslutning for voksen fællesspil i 

Østerhøjhallen 
19/12 juleafslutning for voksen fællesspil i 

Måløvhallen 
21/12 sidste spilledag inden juleferien 
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1/9 miniton i Måløvhallen aflyst p.g.a. 

håndboldstævne 
2/11 ungdomsspil i Måløvhallen aflyst p.g.a. 

fodboldstævne 
3/11 Måløvhallen aflyst (banetimer og miniton) 

p.g.a. fodboldstævne 
15/12 miniton i Måløvhallen aflyst p.g.a. 

håndboldstævne 
22/12 Juleferien starter. Hallerne er lukkede i ferien 
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Indmeldelse incl. banetimer: kontakt Karsten 
Friis, tlf. 4465 4645   
 
Manglende åbning af hal eller andre problemer, 
ring tlf. 4465 8385, tlf. 4497 7453,  
tlf. 4466 1583 eller tlf. 4497 2923. 
I weekenden henvises endvidere til halvagten 
på tlf. 2069 1340 
�
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Formand: Jan 4466 1583 
Ungdom: Ischiel 4497 7810 
Senior:  Nicolai 4465 7318 
Voksen fællesspil: Finn 4497 2990 
Banetimer: Karsten 4465 4645   
 

 


