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I denne sæson stiller vi med 2 U 13 hold i DGI’s 
holdturnering. 

Holdet i A/B rækken tabte første kamp 5-3, 
mens holdet i C rækken vandt første kamp 7-1. 

Der er mange kampe endnu og vi håber at spil-
lerne på holdene får nogle gode kampe. 

Se hvornår de næste kampe skal spilles på 
www.maalov.dk/kampoversigt. 
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Fredag til søndag i efterårsferien var der som 
traditionen byder Lands Badminton Stævne i 
Fredericia og Vejen.  

Der blev spillet i alle rækker i U13, U15 og U17 
i 11 haller i de to byer. Ud over alle amter i lan-
det var der også spillere fra Polen, Litauen og 
Tyskland. 

Fra Måløv tog Marie Jensen og Michael Olsen 
samt Elin fra ungdomsudvalget af sted tidlig 
fredag morgen før syv. Begge spillede mange 
flotte kampe og der blev også taget point med 
hjem. 

Marie blev nr. 4 i DD U 13 B sammen med en 
makker fra Roskilde Amt. 

Michael blev nr. 1 i HD U 13 C sammen med en 
makker fra Roskilde Amt, og ved samme lejlig-
hed blev Michael B-spiller. 

Så det var 2 trætte unge spillere og en lige så 
træt leder, der kom hjem til Måløv søndag aften. 
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MBC ungdom træner i år på følgende tider: 
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Begynder 1 Tirsdag 16-17 ØH 

Begynder 2 Tirsdag 17-18 ØH 

Individuel. Tirsdag 18-19 ØH 

Individuel. Tirsdag 19-20 ØH 

Miniton 1 onsdag 17-18 MH 

Miniton 2 onsdag 18-19 MH 

Øvede 1 torsdag 16-17 ØH 

Øvede 2 torsdag 17-18 ØH 

Øvede 3 torsdag 18-19 ØH 
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Er du mellem 8 og 17 og har lyst til at spille 
badminton i Måløv er du velkommen til at kigge 
ned i Østerhøjhallen tirsdag kl. 16. 

Du er velkommen til at prøve et par gange før du 
melder dig ind. Du kan også kontakte en fra 
Ungdomsudvalget - se tlf. neden for. 
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Du kan altid kontakte medlemmerne i Ungdoms 
udvalget: 

Tine Petersen (Formand) 4466 3041 
Elin Jensen 4497 8799 
Tina Darger 4468 1748 
Anette Engblom 4466 4343 
Jesper Sonne 4466 6963 
Claus Fuldby Pedersen 4466 5859 
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Førsteholdet var på en hård opgave. 
Modstanderholdet Frederiksvæ rk var på forhånd 
regnet som storfavorit, hvilket skyldtes flere 
faktorer; holdet har endnu ikke tabt en kamp i 
sjæ llandsserien, holdet har en hal, der er meget 
utraditionel og derfor meget svæ r at spille i. 
Desuden slog Frederiksvæ rk for to år siden 
selvsamme hold fra Måløv med 12-1. Men trods 
de ulige odds var det et topmotiveret Måløvhold, 
der drønede til Nordsjæ lland for at drille et af 
topholdene.  

Forskellen på top og bund i Sjæ llandsserien 
skulle dog hurtigt vise sig ikke at væ re så stor 
som først antaget. Begge mixdoubler blev tabt, 
men Måløv var godt med og 1. mixdoublen var 
ude i tre sæ t. Begge damesingler gik også over 3 
sæ t, og her lykkedes det Berit Qvist at sikre en 
flot sejr efter en tæ t og til tider meget spæ ndende 
kamp. I herresinglerne lykkedes det både 2. og 3. 
singlen at komme i tre sæ t, men desvæ rre vandt 
Frederiksvæ rk begge kampe.  

Damedoublerne blev delt. Malene Reimers og 
Berit vandt deres kamp ganske sikkert. I 
herredoublerne var der ikke meget at gøre og 
Frederiksvæ rk vandt alle tre.  

Nederlaget blev på 11-2, men kampen var mere 
lige end som så. Var alle kampe, der gik over tre 
sæ t blevet vundet, havde Måløv vundet kampen 
7-6, men sådan gik det jo ikke. Måløv ligger 
fortsat i bunden af ræ kken, men mangler nu ikke 
flere af topholdene, og det bliver spæ ndende at 
se, hvad potentialet ræ kker til i de kommende 
kampe. 
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2. holdet har vundet de seneste to kampe, og 
denne statistik havde holdet bestemt ikke tæ nkt 
sig at ødelæ gge i dagens udebanekamp mod en 
bundpropperne i ræ kken, Vallensbæ k 2. 

Kampen skulle også hurtigt vise sig ikke at blive 
voldsom spæ ndende, dertil var Måløv simpelt 

hen for gode. Mixdoublerne blev hevet hjem. 
Michael Mogensen og Laila Seidler (bamse) 
sejrede efter en glimrende indsats, hvor der ikke 
var tvivl om udfaldet. Det var der derimod i den 
anden mixdouble, hvor Torben Pedersen og 
Karina Nielsen efter at væ re blevet udspillet i 
første sæ t, kom flot igen og sejrede efter 3 sæ t. 
Damesinglerne blev desvæ rre begge tabt. I 
herresinglerne var der dog klar forskel. Ingen af 
de fire herrer, Jeppe Krag, Martin Jørgensen, 
Kasper Friis og Claus Stamp gav mere end 8 
point væ k pr. sæ t. Hermed var holdet foran 6-2. 

Og selv om begge damedoubler blev tabt, dog 
efter flotte præ stationer, var der ikke tvivl om 
udfaldet af kampen. De tre herredoubler blev 
sikkert vundet og tredje sejr på stribe var 
hjemme. Resultatet blev en sejr på 9-4. Holdet 
ligger á point med det førende hold i ræ kken, og 
må med dagens sejr have sikret sig en plads i 
oprykningsspillet. 
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3. holdet tabte i sidste runde med 12-1, og den 
plet skulle holdet vaske af sig i dagens 
hjemmekamp mod Vallensbæ k 3, der inden 
kampen lå i bunden af ræ kken, og derfor skulle 
slås. 

Det blev også her en kamp, hvor der ikke var 
tvivl om udfaldet af kampen sæ rlig læ nge. Kim 
Englund og Jeanette Frederiksen, samt Søren 
Larsen og Helle Thestrup vandt deres 
mixdoubler og bragte således holdet godt fra 
start. Fie B. Lassen fulgte godt op med en sejr i 
damesingle. I herresinglerne vandt Jonas 
Frederiksen, Jesper Klausen og Lars Ohlen deres 
kampe og bragte således holdet godt foran. 

Jeanette og Fie, samt Helle og Camilla 
Bachmann (bamse) vandt deres damedoubler, og 
da Søren og Kim og Lars og Jesper K. siden 
vandt deres doubler var en sikker sejr på 10-3 
hjemme. Holdet fik hermed vist at sidste rundes 
nederlag var en engangsoplevelse, som man ikke 
har tæ nkt sig at opleve igen. 
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Det er dejligt at se så mange har lyst til at spille 
badminton. Der er oversiddere alle dage, men 
mest om tirsdagen. Vi er meget opmæ rksomme 
på det i udvalget og gør vores bedste for at få det 
til at fungere. 

Vi prøver at fordele oversidderne bedst muligt, 
men skulle der blive begået fejl, så kom med en 
venlig henstilling. Der er naturligvis ikke plads 
til singlespil, hvis der er oversiddere, men 
muligvis sidst på aftenen, når der er frafald. 

I al ubeskedenhed har vi et godt udvalg, som 
laver et stort arbejde. Husk at væ rdsæ tte det, så 
vi også har det næ ste år ! 

�75�1,1*�
Vi havde en rigtig god træ ningsdag med Dorthe 
Æbelø d. 11/10. Der var et godt stort fremmøde 
med 20 deltagere, der træ nede intenst i 2½ time - 
at tæ nke sig motionister som kun træ nede, men 
ikke spillede kampe, og alligevel havde haft det 
rigtigt sjovt ! 

Derudover har vi haft den første tirsdagstræ ning 
med Lasse, hvor der også var stor deltagelse - og 
pladsmangel ! 

Denne træ ning fortsæ tter så vidt muligt den 
første tirsdag i hver måned kl. 21-22 med en 
enkelt undtagelse - se opslag. 

 Næ ste weekend træ ning er d. 11/1 2004. 
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 Alle hold er i gang og bortset fra et enkelt 
knebent nederlag har alle kampe væ ret 
pointgivende - meget flot. Det fungerer også 
meget problemfrit takket væ ret nogle dygtige 
holdledere. 

-8/()52.267�
Ø sterhøjhallen er aflyst den første uge i 
december, så når vi ikke kan spille holder vi i 
stedet julefrokost torsdag d. 4/12 på 
Brydegården. Husk kryds i kalenderen. 

Finn Mathorne 
Tlf. 4497 2990 
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Oplysninger vedr. MBC kan 
søges på: http://www.maalov.dk 
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1. - 2. nov Sjællandsmesterskaber for senior Måløvhallen 
9. nov 1. holdet spiller hjemme mod Helsinge 

29. nov Julearrangement for ungdomsafdelingen 
4. dec Julefrokost for voksne på Brydegården 

18. dec Sidste spilledag inden juleferien 
�������

 
2. jan Første spilledag efter juleferien 

11. jan Instruktion voksen fællesspil kl. 10 - 14 
24.-25. jan Træningsweekend ungdom 

13. mar Forældre barn turnering 
14. mar Intern holdturnering voksen fællesspil 

17.-18. apr Klubmesterskaber ungdom 
20.-24. apr Klubmesterskaber voksne 

24. apr Klubfest voksne/senior 
29. apr Sidste ordinære spilledag for voksen fællespil og 

banetimer 
5. maj Sommerspil for voksne starter i Måløvhallen kl. 

19. - 21. 
20. maj Generalforsamling 
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8. nov Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. 

fodboldstævne 
2.-4. dec Østerhøjhallen aflyst p.g.a teaterprojekt 

9. dec Østerhøjhallen aflyst p.g.a terminsprøve 
22. dec Juleferie starter. Hallerne er lukkede i ferien 
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3. jan Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. 
fodboldstævne 

31. jan Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. 
fodboldstævne 

27. mar Banetimer i den gamle Måløvhal aflyst p.g.a. 
Gymnastikstævne 

8.-12. apr Påskeferie. Hallerne lukket (begge dage inkl.). 
20. apr  Banetimer aflyst kl. 18 - 21 i Østerhøjhallen 

p.g.a. klubmesterskab  
21. apr Banetimer aflyst kl. 19 - 21 i Måløvhallen p.g.a. 

klubmesterskab. 

 

Hvis du vil have direkte information om 
nyheder, aflysninger, specielle tilbud eller andet, 
så oplys din e-mail adresse til klubben. Gå ind 
på MBC’s hjemmeside på 
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Formand: Karsten Friis 4465 4645 
Kasserer: Birte Bachmann 4465 4645 
Senior:  Tue Micheelsen 3325 6009 
Ungdom Tine Petersen 4466 3041 
Voksen fæ llesspil: Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer: Jakob Jespersen 2072 7957 
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Skal kontaktes i tilfæ lde af problemer vedr. 
�VWHUK¡M�� RJ� *O�� 0nO¡YKDO 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. 
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Skal kontaktes i tilfæ lde af problemer vedr. 1\�
0nO¡YKDO om hverdagen i tiden mellem 16 og 
22. 
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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. 

Telefonnummer 2069 1340 kan eventuelt bruges 
i stedet. 

/�*(9$*7(1������������(efter 16:00) 
Hvis du får en akut idræ tsskade. 

&$)(�,16,'(������������
Ring og hør hvad dagens ret står på. 

0$7(5,(/*c5'(1������������
Ved problemer med vand/varme/el kontaktes 
kommunens vagt på ovenstående nummer. 

 


