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.OXEPHVWHUVNDEHW������DIYLNOHV�
HIWHU�I¡OJHQGH�SODQ��
• 7LUVGDJ� G� ���� DSULO� NO�� ������ �� ������ L�

�VWHUK¡MKDOOHQ�� Herre- og damedoubler i 
alle rækker. Der spilles denne dag til og 
med semifinalerne 

• 2QVGDJ� G�� ���� DSULO� NO�� ������ �� ������ L�
0nO¡YKDOOHQ�� Mixdoubler i alle rækker. 
Der spilles denne dag til og med semifi-
nalerne.  

• )UHGDJ� G�� ��� PDM� NO�� ������ �� ������ L�
0nO¡YKDOOHQ��Herre- og damesingler i alle 
rækker. Der spilles denne dag til og med 
semifinalerne 

• /¡UGDJ� G�� ��� PDM� NO�� ������ �� ������ L�
0nO¡YKDOOHQ��Finaler i alle kategorier 

 

.OXEIHVW�IRU�GLJ�RJ�GLQ�SDUWQHU� 
Afholdes lørdag den 3. maj 2003 kl. 18.30 i 
Knastebakkens fælleshus umiddelbart efter 
afviklingen af klubmesterskabernes finaler. 

�
/ V�PHUH�RJ�I¡OJ�PHG�Sn��ZZZ�PDDORY�GN�
2QOLQH�WLOPHOGLQJ� 
Som noget nyt er det i år muligt at tilmelde sig 
online på klubbens hjemmeside. Man kan her 
også se hvem der ellers har tilmeldt sig. For 
dem der ikke har mulighed for internetadgang 
kan tilmelding ske til udvalgsformanden 
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3ULVHU��
• 0�5 NNHQ�� kr. 50 pr. kategori - 3 

kategorier for kr. 100,-  
• $�� %� RJ� &�5 NNHQ�� kr. 50 uanset 

antallet af kategorier.  
• 'HOWDJHU�7�VKLUW��kr. 50����
• .OXEIHVW��kr. 150,- pr. person�

�
'HOWDJHU�7�VKLUW���
I modsætning til de foregående år er deltager T-
shirt ikke inkluderet i deltager afgiften, men 
skal bestilles særskilt. Trøjen er af god kvalitet, 
mørkeblå med hvidt tryk, og den tåler mange 
gange i både vaskemaskine og tørretumbler. 
Den ser ca. sådan ud: 
 

 
 

3UDNWLVNH�RSO\VQLQJHU�
 
Indmeldelse incl. banetimer: kontakt Jakob 
Jespersen, tlf. 20 72 79 57. 
 
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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Sn�NOXEEHQV�KMHPPHVLGH��
�

ZZZ�PDDORY�GN�



7XU�WLO�3UDJ�������VHSWHPEHU�
 
Måløv Badminton Club indbyder alle 
medlemmer til en forlæ nget weekend i Prag, 
hvor hovedbegivenheden er at spille nogle 
badminton kampe mod en lokal klub. 
Der vil væ re spil på alle niveauer, så om du er 
senior, ungdom eller motionist, skal du nok få 
det sjovt. 
 
Partnere, familie etc. er naturligvis også meget 
velkomne til at tage med på turen. 
 
Der bliver tale om en bustur med overnatning 
på 1-, 2- eller 3-mands væ relser på hotel i Prag 
 
Der foreligger pt. følgende program skitse for 
turen: 
D. 11/9  kl. 18 Bussen afgår fra Parkerings-
pladsen v. Måløvhallen. 
D.12/9 Ankomst til Prag om morgenen. 
Om eftermiddagen sightseeing. 
Om aftenen fin middag.  
D.13/9 Badminton kampe. 
Middag/hygge/fest sammen med den lokale 
klub. 
D.14/9 Hjemrejse – ankomst i Måløv om 
aftenen. 
 
Da prisen og arrangementets omfang er meget 
afhæ ngigt af antallet af deltagere, vil vi meget 
gerne høre fra interesserede allerede nu, så 
kontakt dit lokale udvalgsmedlem, eller mail til 
os på:  mbc@maalov.dk 
 

$NWLYLWHWVNDOHQGHU������
 
'$72� $.7,9,7(7�
26&27/4 Klubmesterskaber ungdom 
28/4-3/5 Klubmesterskaber voksne 

3/5 Klubfest voksne/senior 
7/5 Sommerspil for voksne starter 

22/5 Generalforsamling 

 
'$72� $)/<61,1*�

5/4 Måløv hallen lukket fra kl. 12 
17-21/4 Påskeferie. Hallerne lukket (begge dage inkl) 

30/4 + 1/5 Banetimer aflyst kl. 19 - 20 pga. 
Klubmesterskab 

16/5 Hallerne lukket pga. store bededag 
29/5 Hallerne lukket pga. Kristi himmelfartsdag 
5/6 Hallerne lukket pga. Grundlovsdag 

1\WWLJH�WHOHIRQQXPUH�
$IWHQYDJWHQ������������
Skal kontaktes i tilfæ lde af problemer vedr. 
Østerhøj- og Måløvhallerne om hverdagen i 
tiden mellem 16 og 22. 
Problemer kan f.eks. væ re manglende åbning af 
hallen, manglende lys, konstatering af hæ rvæ rk, 
manglende oprydning eller lignende. 

:HHNHQGYDJWHQ������������
Kontaktes i tilfæ lde af manglende åbning af 
hallerne i weekenden, samt i fald de aftalte 
åbninger af hallerne i weekenden skal æ ndres 
på grund af aflyste kampe eller lignende. 
7HOHIRQQXPPHU�����������NDQ�
HYHQWXHOW�EUXJHV�L�VWHGHW��
)DOFN������������
Kontaktes i tilfæ lde af akutte problemer i 
weekends eller aftener hvor f.eks. døre og 
vinduer ikke kan lukkes, og man ikke kan få fat 
i aften- eller weekendvagten. Der oplyses 
abonnementsnummer 0151 

0DWHULHOJnUGHQ������������
Ved problemer med vand/varme/el kontaktes 
kommunens vagt på ovenstående nummer. 
 
 
 

92.6(1�)�//(663,/�
 
 D. 15 marts afholdes årets interne 
holdturnering i Måløvhallen. Hvis du ikke skal 
spille er du velkommen – tilskuere giver mere 
spæ nding i hallen! 
 

5DQJOLVWH�
 
Mogens Lenz har lavet en flot rangliste for alle 
ræ kker på hjemmesiden. Den bør fungere som 
en udfordringsliste, dvs. parterne er enige om 
at kampen påføres ranglisten. 
Resultater kan mailes til Mogens på: 
mogens.lenz@privat.tdcadsl.dk. 
  



.OXEPHVWHUVNDE�
Hvis I ikke har besøgt hjemmesiden for nylig, 
så brug lige et par minutter. 
Mogens Lenz har som tidl. næ vnt lavet 
ranglister i alle kategorier - men derudover lavet 
tilmelding til klubmesterskaber med umiddelbar 
opdatering, så man kan se hvem man skal have 
fornøjelsen af at møde. Det er forhåbentligt 
stimulerende, så mange får lyst til at deltage. 
Derudover kan man også tilmelde sig til 
klubfesten og vi vil meget gerne se mange af jer 
denne aften. 
 

6W¡W�RS�RP�6HQLRUHUQH�
 
D.22/2 så jeg 2.holdet vinde 9-4 og bevarer 
deres plads i serie 2. 
Jeg så også 1.holdet vinde 8-5 efter endnu en 
spæ ndende og medrivende kamp. De ligger nu 
på 2 el. 3.pladsen med gode muligheder for 
oprykning da næ rmeste konkurrent har et meget 
hårdere program end Måløv.  
Har I tid og mulighed så støt op i de 2 sidste 
kampe d. 9/3 kl.14 i Stenløse og d. 22/3 kl. 16 i 
Måløv. De er glade for støtten og vil til gengæ ld 
fortsæ tte med at træ ne os næ ste sæ son. 
 
Hilsen 
Finn 
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.OXEPHVWHUVNDEHU�G�����	����DSULO��
Husk at aflevere tilmelding til Klubmester-
skaberne til træ ning. Alle ungdomsspillere kan 
tilmelde sig – og alle får noget for at stille op! 
 

5HVXOWDWHU�
 
Ved turnering på Vestamager blev  

9�Christian Olsen nr. 3 i HD U 15 B 
sammen med makker fra Ishøj. 

 
Ved turnering i DGI Byen d. 23 febr. blev  

9�Michael Olsen nr. 1 i HS U 11 D 
9�Andreas Stub nr. 2 i HS  U 11 D 
9�Andreas Stub nr. 1 i HD U 11D med 

makker fra Charlottenlund. 
 
Oprykninger: 

9�Marie Jensen er rykket op i U 13 B 
9�Michael Olsen er rykket op i U 11 C 
9�Andreas Stub er rykket op i U 11 C 

 

Stort tillykke til alle! 

7U QLQJVWLGHU�
�

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�
�
Du kan altid kontakte medlemmerne i 
Ungdoms Udvalget. Er det specifikke 
spørgsmål kontakt den ansvarlige! 
 
Birte Bachmann (Ø konomi) 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 


