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Måløv Badminton Club 
ønsker alle sine medlemmer 

velkommen til en ny sæson, 
og håber samtidig at mange 

flere får lyst til at dyrke denne 
herlige sport, som udover en masse 

motion giver socialt samvær og hygge 
med ligesindede.  

Badminton er en sport der kan dyrkes på 
mange niveauer afhængig af ens egne evner 
og engagement, og Måløv Badminton Club er 
i stand til at tilbyde alle rammerne for dem 
alle. Vi er for både nybegyndere, rutinerede 
og elite - uanset alder. Vi lægger vægt på at 
være en mindre lokal klub, hvor god stemning 
og godt kammeratskab er i højsædet - men vi 
har også ambitioner om at fostre gode spille-
re, der kan gøre MBC kendt udover lokalom-
rådet. 
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Børn fra 5 til 8 år kan sammen med en voksen 
og en uddannet træner opbygge et forhold til 
badminton gennem spil og leg. 
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Børn og unge fra 9- til 17 år tilbydes træning 
af professionelle trænere, som vil tilgodese 
både nybegyndere og øvede spillere. Alle 
spillere har mulighed for at deltage i turnerin-
ger. Vi lægger vægt på godt kammeratskab og 
socialt samvær. 
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For den ambitiøse spiller fra 18 år med mod 
på seriøs træning af professionel træner. 
Holdkampe på serie 3 til sjællandsserie ni-
veau. Vi har et hyggeligt og godt socialt sam-
vær. 
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Giver voksne motionister og oldboys spillere 
mulighed for at spille badminton, selvom man 
ikke har fast makker. En banefordeler sætter 4 
spillerunder/træning af en ½-times varighed. 
Fællesspillet giver mulighed for at møde nye 
mennesker og for hyggeligt samvær. 
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Er du til ”faste forhold” – f.eks. spil med 3 
faste naboer eller venner så kan vi tilbyde spil 
på fast banetid flere dage om ugen. Prøv 
eventuelt et midlertidigt medlemskab af klub-
ben én måned af gangen. 
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Er du blevet nysgerrig efter at lære vores klub 
bedre at kende, så mød op, og snus til lidt af 

det hele ved vores åbent 
hus arrangement onsdag 
den 25/8 kl. 19 i Ny Må-
løvhal. Her vil være rig 
mulighed for at træffe 
nogle af klubbens mange 
spillere og trænere, og du 
kan også prøve at slå et 

par slag med ketsjeren. 

Har du yderligere spørgsmål, kan du finde 
mange svar og information på vores hjemme-
side eller du kan ringe til en af vore kontakt-
personer. 

 

+86.��
c%(17�+86�

216'$*�'�������./����
,�1<�0c/�9+$/ 

 



.217,1*(17�����������
Kontingent satserne er i år 
de samme som for sidste 
år. Dog er indført en rabat 
for medlemmer på over 60 
år på kr. 75,-. De aktuelle 
satser kan ses på klubbens 
hjemmeside. 

Indbetalingskort er udsendt i slutningen af juli 
og indeholder opkræ vning for samme aktivi-
tet, som man var tilmeldt i sidste sæ son, eller 
hvad der ellers måtte væ re aftalt med klubben. 
Hvis man ønsker at deltage i disse aktiviteter, 
skal indbetalingskortet blot betales senest 9. 
august. Har man ønsker om æ ndringer skal 
klubben kontaktes snarest – og senest 9. au-
gust. 

De medlemmer, som hverken har betalt eller 
på anden måde givet livstegn fra sig senest 
den 9. august vil uden videre miste deres spil-
lemæ ssige rettigheder. Dette er sæ rlig rele-
vant for spillere på faste banetimer. Banetimer 
som efter 9. august på denne måde bliver le-
dige, vil uden videre blive tildelt andre inte-
resserede. 

Har du ikke modtaget opkræ vning endnu, 
bedes du rette henvendelse til formanden, så 
grunden kan blive opklaret og eventuelle fejl 
rettet. 
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MBC udsender jæ vnligt elektroniske nyheds-
breve til sine medlemmer. Har du ikke mod-
taget sådanne informationer, så er det nok 
fordi klubben ikke har din e-mail adresse i 
medlemsregisteret. 

Er dette tilfæ ldet, så 
kontakt klubben f.eks. ved 
at sende en mail til 
mbc@maalov.dk og bed 
om at få din e-mail 
adresse tilføjet. 
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I august måned er der sommer-
spil i Måløvhallen fra kl. 19- ?? 
hver onsdag. Dog er den 25/8 
åbent hus arrangement, hvor 
der skal væ re baner ledige til 

evt. interesserede, men der må samtidigt gerne 
væ re aktivitet på banerne. 
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Du kan nu bruge danske bogstaver, når du vil 
besøge klubbens hjemmeside, idet MBC har 
erhvervet domaine navnet: måløv.dk. 

Tidligere har man ikke kunne benytte nationa-
le karakterer i domaine navne, hvorfor MBC’s 
hjemmeside i mange år har heddet: 

ZZZ�PDORY�GN eller ZZZ�PDDORHY�GN 

Men det er for nyligt blevet muligt at benytte 
æ , ø og å, og MBC har i skarp konkurrence 
med andre interesserede erhvervet domaine-
navnet: 

ZZZ�PnO¡Y�GN�
Microsoft Internet Explorer er dog på dette 
punkt lidt bagud, så hvis du bruger denne 
browser (som de fleste jo gør) skal du dog 
først downloade et lille såkaldt ” plug in”  fra 
firmaet VeriSign på www.idnnow.dk (idn står 
for ” International Domain Names” ). 

De gamle navne kan selvfølgelig stadig bru-
ges. 
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Oplysninger vedr. MBC kan søges på: 
http://www.maalov.dk 
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Ret til æ ndringer forbeholdes 

Aktiviteter 
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5. maj - 
30. juni 

Sommerspil om onsdagen kl. 19 - 21 i Ny 
Måløvhal  

4. - 18 aug Sommerspil om onsdagen kl. 19 - 21 i Ny 
Måløvhal  

9. aug. Sidste frist for betaling af banetimer for eksi-
sterende medlemmer 

10. aug Første spilledag for ungdom, Østerhøjhallen 
10. aug Første spilledag for senior, Måløvhallen 
22. aug 3. holdet spiller mod voksen fællesspil 
25. aug Åbent hus i Måløvhallen kl. 19 
1. sep Banetimer og voksne fællespil starter 
18. sep Træningsweekend ungdom 
2. okt Instruktion voksen fællesspil kl. ?? 
30. okt Forældre barn turnering 
. dec Julefrokost for voksne  
. dec Julearragement for ungdomsafdelingen 
18. dec. Sidste spilledag inden juleferien 
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3. jan Første spilledag efter juleferien 
. jan Instruktion voksen fællesspil kl. ?? 
22. jan Træningsweekend ungdom 
12. mar Forældre barn turnering 
13. mar Intern holdturnering voksen fællesspil 
16.-17. apr Klubmesterskaber ungdom 
21. apr Sidste ordinære spilledag for voksen fællesspil 
25.-30. apr Klubmesterskaber voksne 
30. apr Klubfest voksne/senior 
30. apr Sidste spilledag for banetimer 
31. maj Sidste spilledag for Ungdom 
4. maj - 29. 
jun 

Sommerspil om onsdagen kl. 19 - 21 i Gl. 
Måløvhal 

26. maj Generalforsamling 

Aflysninger 
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uge 42 Ungdomstræning aflyst. 
20. dec Juleferie starter. Hallerne er lukkede i ferien 
�������

24.-28. 
mar 

Påskeferie. Hallerne lukket (begge dage inkl). 

25. -29 apr  Banetimer aflyst  i Måløvhallerne p.g.a. klub-
mesterskab  

22. apr St. bededag - hallerne lukket 
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Formand: Karsten Friis 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. 
Østerhøj- og Gl. Måløvhal om hverdagen i 
tiden mellem 16 og 22. 

Problemer kan f.eks. væ re manglende åbning 
af hallen, manglende lys, konstatering af hæ r-
væ rk, manglende oprydning eller lignende. 
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Skal kontaktes i tilfæ lde af problemer vedr. 
Ny Måløvhal 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 20691340 kan eventuelt bru-
ges i stedet. 
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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 
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Ved problemer med vand/varme/el kontaktes 
kommunens vagt på ovenstående nummer. 

 


