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Ungdomsudvalget ønsker alle børn/unge og 
deres forældre god jul og et godt nytår. 

 

7XUQHULQJHU�
I DGI’ Roskilde’s turnering d. 15&16 november 
i Tåstrup blev: 

9�Patrick Strøm-Hansen & Michael Olsen 
nr. 1 i HD U 13 C 

TILLYKKE 

 

 

7U QLQJVZHHNHQG�
Husk at der er træningsweekend d. 24 & 25 
januar  2004. Invitationer kommer før jul, men 
sæt allerede nu X i kalenderen! 

 

 

7U QLQJVWLGHU�
MBC ungdom træner i år på følgende tider: 

Hold Spilledag Tid Sted 

Begynder 1 Tirsdag 16-17 ØH 

Begynder 2 Tirsdag 17-18 ØH 

Indv. Tirsdag 18-19 ØH 

Indv. 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 

�
1\H�8QJGRPVVSLOOHUH�
Er du mellem 8 og 17 og har lyst til at spille 
badminton i Måløv er du velkommen til at kigge 
ned i Ø sterhøjhallen 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. 

 

8QJGRPVXGYDOJHW�
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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6M OODQGVPHVWHUVNDE�L�0%&�
'HW�HU� HW�VWROW� VHQLRUXGYDOJ�GHU�KHU�EHUHWWHU�
RP�60�L�0nO¡Y�G��������QRYHPEHU��
Fra start var vi stæ rkt repræ senteret med 14 
spillere, fordelt i alle kategorierne. 

Samtlige Måløvspillere ydede en fornem præ -
station. ”Jeg er både glad og stolt på mine spille-
res vegne, og jeg ser det som en meget tilfreds-
stillende indsats. Resultaterne er bevis på at 1. 
og 2. holdets nuvæ rende placering i hhv. sjæ l-
landsserie og serie 2, ikke er en tilfæ ldighed. 
Stort tillykke til spillerne”, sagde en tilfreds 
MBC træ ner Morten Regaard. 

Efter knap 8 timers fin badminton lørdag efter-
middag, havde Måløv ikke mindre end 8 spillere 
videre til semifinalerne søndag. Hertil skal næ v-
nes, at der i 3 tilfæ lde blev sendt Måløvspillere 
ud af Måløvspillere.  

Kenneth Jørgensen havde på sin vej til semifi-
nalen elimineret al modstand. Semifinalen blev 
ingen undtagelse. Kenneth vandt hurtigt og sik-
kert i to sæ t. Finalen blev heller ikke rigtig 
spæ ndende på trods af de 3 sæ t, hertil var Ken-
neth alt for stæ rk. Flot af Kenneth som i år vir-
kelig har spillet op til det talent som han besid-
der. 

 
Jannie og Mie i finalen 

I HD havde Torben/Bølle samt Englund/ 
Moestrup kvalificeret sig til semifinalerne. 
Førstnæ vnte tabte desvæ rre knebent i 2 sæ t mens 
Englund og tidligere MBC træ ner Michael 
Moestrup flot klarede vejen til finalen. Denne 
finale blev en af dem hvor hele hallen (små 100 
tilskuere) var med til det sidste. Efter 3 
matchbolde til Måløv taber vi desvæ rre 17-16 i 
3. sæ t. 

I miksdouble havde to Måløvpar nået finalen. 
Bølle/ Jannie og Michael/Berit havde suveræ nt 
spillet sig frem til et rent Måløv opgør. Det blev 
Michael og Berit der trak det læ ngste strå i en 
velspillet kamp. Super flot af Michael og Berit, 
som normalt ikke danner par.  

Damedoublefinalen skulle da heller ikke afvikles 
uden deltagelse af spillere fra Måløv. Jannie og 
Mie havde med to flotte sejre kæ mpet sig vej til 
søndagens finale. Desvæ rre var modstanden for 
stæ rk i en kamp som blev afgjort i 2 sæ t til mod-
standernes fordel.  

Alt i alt en succes for Måløv Badminton Club. 
Ikke bare de flotte resultater, men også det at 
Måløv badminton er kommet på landkortet, og 
ikke bare fremstår som den lille klub ingen ken-
der til. Til sidst vil seniorudvalget gerne takke 
bestyrelsen for den store hjæ lp som de ydede 
under SM 2003. 

/DVVH�5HLPHUV�
�
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(NVWUD�KDOWLG�WLO�YRNVHQ�I OOHVVSLO�
0%&� KDU� HNVWUDRUGLQ UW� InHW� WLOGHOW� PDQGDJ�
NO�����±����L�1\�0nO¡YKDO�
Da BBC58 ikke har brugt den tildelte haltid om 
mandagen i Ny Måløvhal, er den nu uddelt til 
andre interesserede klubber, herunder MBC, som 
har fået tiden fra 20 – 23. 

Vi har valgt at give tiden til Voksen Fæ llesspil, 
hvor vi jo har oplevet en stor tilstrømning af 
medlemmer, og hvor det derfor er blevet noget 
tragt på de tre spilledage, tirsdag, onsdag og 
torsdag. 

De to første mandage i december vil tiden blive 
brugt af tirsdagsholdet, idet Ø sterhøjhallen er 
aflyst disse dage. 

Fra 1. januar 2004 vil der imidlertid væ re åbent 
for alle fæ llesspillere uanset normal spilledag. 
Der vil i starten ikke væ re begræ nsninger på 
hvem, der kan møde op. Det er således op til den 
enkelte om man ønsker at spille to gange om 
ugen, eller om man blot flytter sin normale 
spilledag til mandag. Efter et stykke tid vil 
situationen blive evalueret og reglerne eventuelt 
blive justeret. 

Der vil væ re repræ sentanter fra Voksen 
Fæ llesspiludvalget til stede i hallen og der vil 
blive udleveret bolde. Men der vil ikke væ re så 
stam en styring på holdrunderne som på de 
ordinæ re spilledage, idet udvalgsmedlemmerne 
ofte selv spiller med. Det er derfor i høj grad op 
til den enkelte selv at finde spillere til sine 
kampe. Udvalget vil dog væ re opmæ rksom på, at 
alle får spillet, og vil om nødvendigt blande sig i 
holdsæ tningerne. 

Hvis du derfor føler dig forbigået eller på anden 
måde ikke føler dine spillemæ ssige behov 
dæ kket skal du blot henvende dig til et 
udvalgsmedlem. Dette gæ lder specielt de nyere 
medlemmer, som måske ikke kender så mange 
endnu. 

�
7U QLQJ�GHQ�����MDQXDU������
,QVWUXNWLRQ�WLO�YRNVQH�I OOHV��RJ�EDQHVSLOOHUH�
L�*O��0nO¡YKDO�IUD����±����
Søndag den 11. januar fra kl. 10 til 14 vil Jeppe 
Krag fra vores seniorafdeling instruere 
interesserede medlemmer af voksen fæ llesspil 
samt banetimespillere. Tilmelding til Finn 
Mathorne eller andre Voksen Fæ llesspil 
udvalgsmedlemmer. Deltagelse koster kr. 20 

 

En fyldt Måløvhal under SM den 1. og 2. november
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.OXEPHVWHUVNDE������IRU�YRNVQH�
Klubmesterskaberne vil i år blive afholdt 
følgende dage i Gl. Måløvhal: 

Mandag den 19. april: Singler 
Onsdag den 21. april: Doubler 
Torsdag den 22. april: Mix 
Lørdag den 24. april: Finaler med præ mie-

overræ kkelser. 
Lørdag den 24. april Klubfest 
 

Oplysninger vedr. MBC kan sø-
ges på: http://www.maalov.dk 

 

6 VRQ�NDOHQGHU 

$NWLYLWHWHU�
�������

4. dec Julefrokost for voksne på Brydegården 
1. dec Voksen fællesspil i Ny Måløvhal 
8. dec Voksen fællesspil i Ny Måløvhal  

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

 
2. jan Første spilledag efter juleferien 
5. jan Voksen fællesspil i Ny Måløvhal 

11. jan Instruktion voksen fællesspil kl. 10 - 14 
12. jan Voksen fællesspil i Ny Måløvhal 

24.-25. jan Træningsweekend ungdom 
13. mar Forældre barn turnering 
14. mar Intern holdturnering voksen fællesspil 

17.-18. apr Klubmesterskaber ungdom 
19.-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. 
25. maj Generalforsamling 

$IO\VQLQJHU�
�������

 
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 

�������
 

3. jan Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. fodbold-
stævne 

31. jan Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. fodbold-
stævne 

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

8.-12. apr Påskeferie. Hallerne lukket (begge dage inkl.). 

 

Hvis du vil have direkte information om nyhe-
der, aflysninger, specielle tilbud eller andet, så 
oplys din e-mail adresse til klubben. Gå ind på 
MBC’ s hjemmeside på 

ZZZ�PDDORY�GN�
�
.217$.73(5621(5�0�0��
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 

$)7(19$*7(1������������
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. 

$)7(19$*7(1������������
Skal kontaktes i tilfæ lde af problemer vedr. 1\�
0nO¡YKDO om hverdagen i tiden mellem 16 og 
22. 

:((.(1'9$*7(1������������
Kontaktes i tilfæ lde af manglende åbning af 
hallerne i weekenden, samt i fald de aftalte åb-
ninger 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. 

 


