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9LO�GX�JHUQH�VSLOOH�EDGPLQWRQ��PHQ�
NDQ�LNNH�RYHUVNXH�HQ�KHO�V VRQ"�

- så har Måløv Badminton Club en billig løs-
ning.  

Som noget nyt kan du nu spille på banetimer 
lørdag formiddag som midlertidigt medlem for 
en måned ad gangen. 

Vi kan tilbyde banetimerne på flg. tid og sted: 

 
GDJ� .O�� Hal 
/¡UGDJ� 08 – 09 

10 – 11 
Måløvhallen 
Måløvhallen 

/¡UGDJ� 09 – 10 
10 – 11 
11 – 12 

Østerhøjhallen 
Østerhøjhallen 
Østerhøjhallen 

 

3ULVHU for 1 måneds banetimer inkl. medlem-
skab af MBC i perioden, er: 

6LQJOHEDQH� �������SU��SHUVRQ�

'RXEOHEDQH��������SU��SHUVRQ�

For booking af banetimer, Kontakt: 

-DNRE�-HVSHUVHQ��WOI���������������

(OOHU�H�PDLO��PEF#PDDORY�GN�
Du kan læse mere om MBC’s aktiviteter på 
vores hjemmeside: ZZZ�PDDORY�GN�

�

'¡GVIDOG�

Vores ven og gode kammerat 0RJHQV�5HLII, er 
død lørdag den 7. september 2002, i sit 51. år. 

Vi vil altid huske Mogens som det glade, rare 
og dejlige menneske, som villigt og uden nogen 
form for skjulte dagsordener, altid gav af sit 
smittende gode humør. Mogens tog sejre og 
nederlag med samme oprejste pande, og han var 
på alle måder et forbillede for os. 

Du vil blive savnet. 

Bjørn, Bjarne, Henning, Mogens, Jan, Denis og 
Tom. 
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'$72� $.7,9,7(7�
26/10 forældre/barn turnering 
30/11 Julestævne for ungdom i Måløvhallen 
17/12 juleafslutning for voksen fællesspil i 

Østerhøjhallen, tirsdagshold 
18/12 juleafslutning for voksen fællesspil i 

Måløvhallen, onsdagshold 
19/12 juleafslutning for voksen fællesspil i 

Østerhøjhallen, torsdagshold 
21/12 sidste spilledag inden juleferien 

 
 

'$72� $)/<61,1*�
22/12 Juleferie starter – hallerne er lukket i julen 

 

,QJHQ�DIO\VQLQJ���
Bemærk, hallerne er ikke lukkede i efterårsfe-
rien. Både seniortræning, voksen fællesspil og 
banetimer fortsætter uberørt af at skolerne har 
lukket. 
Bemærk dog at Ungdommen holder ferie! 
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RSO\VQLQJHU�RP�0%&�Sn�NOXEEHQV�
KMHPPHVLGH��

�

ZZZ�PDDORY�GN�

3UDNWLVNH�RSO\VQLQJHU�
 
Indmeldelse incl. banetimer: kontakt Jakob 
Jespersen, tlf. 20 72 79 57. 
 
Manglende åbning af hal eller andre problemer, 
ring til hallernes aftenmand, tlf.: 2010 1383, 
Jakob: 2072 7957, Karsten: 4465 4645 eller 
Jesper: 4497 2923 
I weekenden henvises endvidere til halvagten 
på tlf. 2069 1340 
�
2SO\VQLQJHU�YHGU��0%&�NDQ�V¡JHV�Sn��
KWWS���ZZZ�PDDORY�GN�

�

<GHUOLJHUH�RSO\VQLQJHU��
Formand: Karsten 44 65 46 45  
Senior:  Tue 33 25 60 09 
Voksen fællesspil: Finn 44 97 29 90 
Banetimer: Jakob 20 72 79 57 
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)RU OGUH�EDUQ�WXUQHULQJ�
 
Der er delt tilmeldingssedler ud til efterårets 
forældre/barn turnering. Husk at aflevere 
tilmeldingen til træning. 
 

7U QLQJVZHHNHQG�
I weekenden d. 7 & 8. september havde vi årets 
første træningsweekend. 
45 børn og unge spillede badminton og trænede 
og legede en hel weekend i Måløvhallen. 
Klubbens ungdomstræner, Jesper Nielsen havde 
sat et hårdt program med aktiviteter lige til 
midnat lørdag.  
Ud over badminton, blev der arrangeret 
’melodigrandprix’ lørdag aften, hvor de 
populære sange fra det nordiske 
melodigrandprix blev udsat for herlige 
badminton-unger. 
Efter natmad var der frit spil og først omkring 
03.30 fik vi stoppet de sidste i soveposerne. 
Søndag morgen var der vækning kl. 07.30, med 
Safri Duo for fuld udblæsning – mange var 
meget trætte, men det blev alligevel en søndag 
med mere træning, spil og leg. 
I ungdomsudvalget er vi glade for trænings 
weekenderne, der udover en masse god træning, 
giver kendskab til hinanden og sammenhold på 
tværs af aldersgrupperne.  
Og det er jo nogle dejlige unger der spiller 
badminton i Måløv! 
 

7U QLQJVWLGHU�
Træningstiderne er i år således: 
U 9 – U 13 træner torsdag og U 15 – U 19 
træner tirsdag. 
Holdene bliver delt ind efter styrke og interesse 
på tværs af alder. Da Jesper træner alle disse 
spillere, kan han sammensætte de helt rigtige 
hold. 
Træningstiderne er altså ca: 
 

Hold Spilledag Tid Sted Alder ca. 

1 Tirsdag 16-17 ØH U15-19 

2 Tirsdag 17-18 ØH U15-19 

3 Tirsdag 18-19 ØH U15-19 

Indiv. Onsdag 16-17 MH Udvalgt 

Indiv. Onsdag 17-18 MH Udvalgt 

4 Torsdag 16-17 ØH U 9-13 

5 Torsdag 17-18 ØH U 9-13 

6 Torsdag 18-19 ØH U 9-13 

9 Lørdag 11-12 MH Miniton 

10 Lørdag 12-13 MH Miniton 

11 Lørdag 13-14 MH Miniton 



8QJGRPVXGYDOJHW�
�
7DN�WLO�,VFKLHO�
Ungdomsudvalget vil gerne takke Ischiel 
Frederiksen for det enorme arbejde han har ydet 
for MBC ungdom. 
Desværre har helbredsmæssige årsager tvunget 
Ischiel til at trække sig som formand.  
Vi respekterer Ischiel’s beslutning, ligesom vi 
altid har respekteret Ischiel’s holdninger og 
arbejde med børn og unge i MBC.  
Vi har ikke kunnet finde en erstatning for 
Ischiel, men forsætter Ungdoms Udvalget uden 
Formand. Vi håber til næste generalforsamling 
at have en kandidat. 
Du kan altid kontakte medlemmerne i Ungdoms 
Udvalget. Er det specifikke spørgsmål kontakt 
den ansvarlige!�
 
Birte Bachmann (Økonomi) 4465 4645 
Poul Nielsen (Medlemskab)  4497 2923 
Tine Petersen (Måløv Sport) 4466 3041 
Henning Sørensen  4466 0282 
Elin Jensen (Holdkampe)  4497 8799 
Tina Darger (Turneringer)  4468 1748 
Anette Engblom  4466 4343 
Jesper Sonne  4466 6963 
�
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Seniorformanden beretter! 
�0nO¡Y�6SRUW�LQWHUYLHZHU�7XH�0LFKHHOVHQ�

 
+YRUGDQ�HU�VHQLRUDIGHOLQJHQ�NRPPHW�IUD�
VWDUW" 
Vi har fået en fremragende start.  
1. holdet har kun delt øretæver ud og har 
maksimumpoint i skrivende stund.  
Vores 2. hold har haft det lidt sværere, og har 
kun fået et enkelt point i to kampe. De skal nok 
tage revanche.  
3. holdet vandt første runde uden kamp. Alt i alt 
tilfredsstillende. 
 
,�KDU�MR�JMRUW�PHJHW�IRU�DW�In�WLOVNXHUH�WLO�

KMHPPHNDPSHQH���
+YRUGDQ�JnU�GHW�PHG�GHW"�

Ja, vi har fået tællere til alle 1. holdets 
hjemmekampe, hvilket er utroligt 
publikumsvenligt. Ja, det er rent faktisk også 
rart for os der spiller.  
Desuden er der gratis kaffe til alle der møder 
op, og vi er også ved at igangsætte lidt 
publikumskonkurrencer til hjemmekampene. 
Der kom den ”faste skare” af tilskuere til sidste 
hjemmekamp, så vi kan godt bruge endnu flere 
tilskuere til de næste hjemmekampe. Det 
betyder virkeligt meget - både for resultatet og 
for sammenholdet i klubben! Der ser ud til, at 
dem der dukker op, de nyder det meget. Vi 
nyder i hvert fald, at de er der! 
 
5\NNHU����KROGHW�RS�L�6M OODQGVVHULHQ�L�nU"�
Indtil videre har 1. holdet jo vist, at de bestemt 
hører til blandt de bedste hold i Serie 1.  
Der er dog ingen tvivl om, at det kun bliver 
sværere fra nu af. Vi har fået en lodtrækning der 
gør, at vi har mødt de svageste hold først. 
Muligheden for oprykning er dog bestemt til 
stede. 
 
+YDG�PHG����RJ����KROGHW"�
2. holdet rykkede op i Serie 2 sidste sæson og 3. 
er et helt nyt hold. Begge hold skal derfor 
koncentrere sig om, at samle point nok sammen 
til at forblive i deres respektive serier.  
Det er jeg sikker på, at de gør. 
 
+HOG�RJ�O\NNH�PHG�GHW«�
Tak! Vi håber på at se rigtig mange i hallen til 
næste hjemmekamp.  
Tjek spilletiderne på www.maaloev.dk 

:::�

Seniorernes hjemmeside er en kæmpe succes! 
Jeppe Krag, som vedligeholder siden, har 
overraskelser i ærmet til denne sæson. Tjek 
siden, og hold dig orienteret om alt hvad der rør 
sig i seniorafdelingen på:  

www.jeppekrag.dk/MBC/senior.htm  

Link til siden  findes via MBC's hjemmeside. 
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Efter et vellykket åbent-hus arrangement, er 
fællesspillet efter en noget varm start kommet 
godt i gang, så der igen er fyldt op på alle baner. 
Det er dejligt at se hallen fyldt. Det betyder 
selvfølgelig at der er oversiddere, men man 
sidder aldrig over mere end en gang pr. aften, 
og ekstremt sjældent to aftener på stribe. 

�7U QLQJVHIWHUPLGGDJ�

Lørdag d. 14/9 havde vi en træningseftermiddag 
med 16 deltagere. Tine og Jeppe gjorde et godt 
stykke arbejde. Vi fik mange gode fif, som vi 
vil  træne og bruge fremover. En vellykket 
eftermiddag, som vil blive gentaget næste 
efterår med den samme besætning. 

Der er ny fællestræning d. 4/1 ved DGI træner 
Dorte Æbelø, som fik meget ros sidste år. Husk 
at sætte kryds i kalenderen. 

�7LUVGDJVWU QLQJ�

Den første tirsdag i hver måned er der instruk-
tion fra kl. 21-22 af en af 1.holdsspillerne. 

Der er forskellige temaer de 5 gange. Første 
gang er første tirsdag i oktober. Se opslaget i 
Østerhøjhallen 

DET ER ET ARBEJDE 1.HOLDSPILLERNE 
HAR INDVILGET I, I DET DE HÅBER AT 
VI TILGENGÆLD  MØDER OP OG 
STØTTER DEM VED HJEMMEKAMPENE. 

PRØV AT MØD OP TIL DISSE KAMPE, DE 
ER NÆSTEN ALTID MEGET SPÆNDENDE 
OG VELSPILLEDE. 

Se kampprogrammet i hallerne! 

�+ROGWXUQHULQJ�

Holdturneringen er så småt gået i gang. Veteran 
holdet vandt 8-3 over Ishøj d. 21/9. 

 Finn Mathorne 

 

 

 


