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Årets klubmesterskab blev afholdt i Måløvhal-
lerne fra den 19. april til og med den 24. april. 
Det var i år et af de største arrangementer i klub-
bens historie med ca. 120 tilmeldte spillere og 
over 150 kampe. Det blev da også nødvendigt at 
benytte begge Måløvhaller både mandag og ons-
dag for at kunne nå at afvikle de mange kampe. 

�
Tilskuerrækkerne ved klubmesterskaberne 2004 

Stævnet startede med singler mandag den 19. 
april. Men da deltagerne mødte tændte og kamp-
klare op kl. 18, vidste det sig desværre at ny 
Måløvhal var fuld af fodboldspillende  mikro-
puttere. De var dog heldigvis allerede færdige kl. 
18.30 hvor MBC straks indtog hallen og satte de 
første kampe i gang. 

Onsdag kl. 18 var det tid til doublerne. Men igen 
var der sket en kommunikationsbrist. For da 
spillerne strømmede til hallen kl. 18, var der 

netop ved at blive fløjtet en turneringskamp i 
gang mellem Ballerup Håndbold klub og AB.  
Heldigvis sluttede kampen allerede kl. 18.40, og 
trods forsinkelsen lykkedes det at få afviklet de 
mange kampe inden midnat. 
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DS 1 Mie Nielsen 
 2 Berit Qvist 
HS 1 Thomas Bølle 
 2 Jeppe Krag 
 3 Lasse Reimers 
 3 Torben Pedersen 
DD 1 Berit Qvist / Malene Reimers 
HD 1 Thomas Bølle / Thomas Pedersen 
 2 Kenneth Jørgensen / Michael Christensen 
MD 1 Berit Qvist / Michael Mogensen 
 2 Tine Krag / Jeppe Krag 
 3 Malene Reimers / Torben Pedersen 
 3 Sine Kristensen / Kenneth Jørgensen 
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DS 1 Jette Platou 
HS 1 Lars Østergaard 
 2 Jakob Jespersen 
DD 1 Jette Platou / Ulla Christensen 
HD 1 Torben Nielsen / Ib Jensen 
 2 Bent H. Nielsen / Lars Østergaard 
 3 Claus Påskesen / Michael Spliid 
 3 Johnny Nielsen / Henrik Pedersen 
MD 1 Ulla Christensen / Mogens Christensen 
 2 Annie Nielsen / Niels Ulbæ k 
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DS  udgår 
HS 1 Finn Mathorne 
 2 Jens Kjerte 
DD 1 Annette O. Pedersen / Mia Lind 
HD 1 Jan Jeppesen / Ole Flysta 
 2 Thomas Ejsing / Thomas S. Olsen 
 3 Karsten Friis / Flemming Jessen 
 3 Jeppe P. Schmidt / Erik Raavig 
MD 1 Tine Mai Petersen / Thomas S. Olsen 
 2 Annette O. Pedersen / Finn Mathorne 
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DS 1 Birthe Rosenkratz 
HS 1 Mads Bo Andersen 
 2 Hans Christian Jahnsen 
DD 1 Annette Engblom / Tina Darger 
HD 1 Henning Sørensen / Per Nielsen 
 2 Flemming Jensen / Eiliff R. Clausen 
MD 1 Lisbeth Christensen / Per Nielsen 

�



Torsdag var det tid til mixdoubler. Og det var 
med nogen spæ nding vi trådte ind i Gl. Måløvhal 
kl. 18.30. Og hvad så vi: Hallen var igen fuld af 
håndboldspillere fra Ballerup! De var i gang med 
en turneringskamp, men heldigvis sluttede de 
præ cis kl. 19, hvor MBC’s program startede. 

Lørdag var det traditionen tro tid til finalerne. 
Men arrangementet bar igen præ g af de mange 
tilmeldte, idet der måtte spilles på fire mod nor-
malt tre baner for at få plads til de mange kampe. 

Vinderne og præ miemodtagerne i øvrigt kan ses 
i tabellen ovenfor. Samtlige resultater af alle 
kampe kan ses på klubbens hjemmeside: 

ZZZ�PDDORY�GN�
�
.OXEIHVWHQ������
Klubfesten blev traditionen tro afholdt i Knaste-
bakkens fæ lleshus, og var igen i år succes med 
over 50 deltagere. Der var velkomstdrink, buffet, 
vin og øl ad libitum (så læ nge pengene rakte) og 
levende musik. 

Cafeteria pokalen er en gammel institution i 
MBC. Den tildeles en person som i den forløbne 
sæ son har ydet en ekstraordinæ r indsat for klub-
ben. Pokalen blev i år givet til Jeppe Krag for 
hans positive engagement i klubben, herunder: 
seniorafdelingens hjemmeside, drømmehold-
konkurrencen, spillerbarometeret,   træ ner bi-
stand til Voksen Fæ llesspil og ikke mindst hans 
imødekommenhed over for nye unge i senior-
afdelingen herunder holdledelse for 3. holdet. 

 
Cafeteriapokalen overræ kkes til Jeppe Krag 
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Når alt det positive er sagt om klubmesterskabet, 
så skal der dog også lyde et lille hjertesuk over 
den manglende omtanke og respekt, som en del 
deltagere udviser over for det store frivillige 
arbejde, som udføres af ”tordenskjolds soldater”. 

Når man har spillet en kamp, kan der ligge et 
større antal brugte bolde mellem netstæ ngerne. 
Hvem samler disse bolde op og smider dem i 
slåboldekassen eller i skraldespanden? 

Hvis man har drukket en sodavand eller øl: 
Hvem rydder flasken eller kruset af vejen? 

Ja, din mor kommer ikke og gør det. Så det er 
nogle hjæ lpsomme frivillige der gør. 

Det mest ekstreme eksempel på arrogance i 
denne retning, var et vinderdiplom og kuvert til 
gavekort som blot var smidt på gulvet i hallen 
efter finalestæ vnet!!!! (Gavekortet var dog taget 
med) 
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Den ordinæ re sæ son 
slutter med udgangen af 
april. Så træ kker solen og 
forårsaktivisterne i haven 
og på goldbanerne så 
meget i medlemmerne, at 

hallerne alligevel ville stå halv tomme, hvis de 
var åbne. Men åbne tomme haller indbyder til 
uorganiserede aktiviteter og i væ rste fald 
hæ rvæ rk. Derfor samler MBC alle aktiviteter til 
onsdag fra kl. 19 til 21 i Ny Måløvhal fra den 
1/5 og frem til ordinæ r sæ sonstart i starten af 
august. Alle medlemmer er velkomne til komme 
og spille i disse timer. Det gæ lder såvel voksen 
fæ llesspil, banetimespillere, ungdomsmedlem-
mer og senior spillere. Eneste betingelse er, at 
man er indstillet på, at alle der kommer, skal 
have noget ud af timerne. Voksen Fæ llesspil vil 
stille med en ”Spilstyre” som holder et vågent 
øje med hvad der foregår og som kan gå ind og 
sæ tte spillerunder om nødvendigt. 
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Så er årets klubmesterskaber spillet og præ mi-
erne er uddelt. 

Der var 42 deltagere og i løbet af weekenden 
blev der spillet 76 kampe. Der var mange gode 
kampe og god opbakning fra familierne. 

Afstemningen om hvem der skulle have årets 
Fairplay pris sluttede søndag kl. 12 og kl. 13 fik 
den store pokal en ny ejer det næ ste år, nemlig: 
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DS 1 Josefine H Andersen 
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HS 1 Andreas Stub 
 2 Frederik W Rørbech 
DS 1 Julie Fabricius 
HD 1 Frederik Rørbech & Andreas Stub 
DD 1 Clara Heinze & Louise Fabel 
 2 Julie Fabricius & Anna Schlütter 
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HS 1 Nicklas Stub 
 2 Tobias Jensen 
 3  Patrick S Hansen 
DS 1 Line Zaar 
 2 Astrid Engblom 
 3 Emilie Christensen 
HD 1 Rasmus Darger & Nicklas Stub 
DD 1 Line Zaar & Astrid Engblom 
 2 Marie Jensen & Emilie Christensen 
MD 1 Line Zaar & Nicklas Stub 
 2 Astrid Engblom & Tobias Jensen 
 3 Emilie Christensen & Ken Jensen 
 3 Kathrine Nystrand & Michael Olsen 
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HS 1 Esben Iversen 
 2 Emil Nørlund 
HD 1 Esben Iversen & Søren Nielsen 
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Et udpluk af de mange præ mier som blev uddelt 
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Sidste træ ningsdag i denne sæ son er tirsdag d. 
25/5 - onsdag d. 26/5 - torsdag d. 27/5.�
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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 
Torben Jensen  4466 4772 
Helle Hovmann  4468 4485            
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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 
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Formand: Karsten Friis 4465 4645 
Kasserer: Birte Bachmann 4465 4645 
Senior:  Tue Micheelsen 33 690 690 
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 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. 
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Ring og hør hvad dagens ret står på. 
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Ved problemer med vand/varme/el kontaktes 
kommunens vagt på ovenstående nummer. 
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Dagsorden i henhold til vedtæ gterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af to stemmetæ llere 
3. Formæ ndenes beretninger 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg efter lovene. På valg er: 

a. Formand Karsten Friis 
b. Sekretæ r Mona Hansen 
c. Seniorformand Tue Micheelsen 
d. Suppleant Vagn Nielsen 
e. Ungdomsudvalgsmedlem Anette 

Engblom og Jesper Sonne 
f. Seniorudvalgsmedlem Tine Krag og 

Lasse Reimers 
g. Voksen Fæ llesspiludvalgsmedlem 

Toni Madsen, Jakob Jespersen, Jens 
Kjerte, Erik Raavig og Jan Jespersen 

7. Eventuelt 
 
Sæ dvanen tro byder klubben på en bid brød og 
lidt til tørsten. 


