
0c/�9�%$'0,1721�&/8%�
)RUPDQG: Karsten Friis 
Tlf.: 4465 4645, NIULLV#NIULLV�FRP 

.DVVHUHU� Birte Bachmann 
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%DQHIRUGHOHU� Jakob Jespersen 
Tlf.: 2072 7957, MMM#UDPEROO�GN 
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MBC’s officielle klubdragt for de næste 2 – 3 
år er nu klar til levering. MBC har indgået 
aftale med Sport’n i Centrumgaden i Ballerup 
om levering og trykning af spilledragt, polo-
skjorte og shorts. Tøjet kan ses, prøves og 
bestilles i butikken. Der vil herefter være ca. 
en uges leveringstid på grund af trykningen. 
Jakken bærer MBC’s logo foran og ”MÅ-
LØV” samt Logo for Sport’n på ryggen. Po-
loskjorten er påtrykt ”MÅLØV” på ryggen. 
Farverne er lys- og mørk blå med hvidt tryk. 
Kig i øvrigt ind på MBC’s hjemmeside: 
www.måløv.dk og se billeder af dragt og po-
loskjorte. 

Priser, voksenstørrelser:  
Sæt kr. 780 
Poloskjorte kr. 220 
Short  kr. 160 
Dragt kr. 400 

Priser, børnestørrelser:  
Sæt kr. 705 
Poloskjorte kr. 220 
Short kr. 160 
Dragt kr. 325 

Prisen for beklædning uden (eller anden) tryg 
forhandles individuelt med Sport'n, men man 
skal regne med en noget højere pris. 

%ROGH�
Bolde kan købes gennem klubben. Prisen er 
kr. 100,- pr. dusin (rør). Henvendelse til Toni 
Madsen, tlf: 4465 8867 
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Har du lys at tilbringe en fredag aften i hygge-
lig samvær med børn, familie og venner? – Så 
kig ned i Måløvhallen den 22. oktober 2004 
kl. 18:30. 

Her mødes vi og spiser først en let middag 
hos Marcél i Café Inside, hvorefter vi tager 
hallen i besiddelse og spiller badminton så 
længe vi orker. 

Tilmelding kan ske på klubbens hjemmeside 
www.maalov.dk, eller til klubbens sekretær: 
Mona Hansen, tlf: 4466 1729. 

Deltagelse er gratis, men der afregnes selvføl-
gelig for spisningen til Marcél. 

Det er håbet, at gøre aftenen til en rigtigt fa-
milie begivenhed og vi forsøger at sætte kam-
pe så alle får lejlighed til at spille deres ønske 
kamp, f.eks. mod børnene, samt får udfordret 
deres talent i kamp mod andre ligesindede. 

Medlemskab af klubben er ingen forudsæt-
ning, blot du kommer i selskab med et med-
lem. 
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Ved DBF stævne i Hillerød d. 12/9 blev  

9�Marie Jensen og Astrid Engblom nr. 2 i 
DD U15 B. 

9�Ken Jensen og Michael Olsen nr. 3 i HD 
U13 B. 

Samtidig rykkede Ken fra C til B rækken. 

Stort tillykke 
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Vi startede sæsonen rigtigt op i weekenden d. 
18 & 19 september med en rigtig god træ-
ningsweekend. Der var 44 deltagende børn i 
alderen 7 - 15.  

Det var en dejlig weekend, med masser af 
badminton.  



Vi fik hjæ lp af en træ ner ” ude fra” , så der var 
mulighed for at dele børnene ind i mindre 
grupper. Det virkede godt for alle. 

Vi fik dejlig mad i cafeteriet, både aftensmad 
lørdag og morgenmad søndag. 

Børnene sov som altid i spejlsalen - og ca. kl. 
02 var der helt ro. 

Søndag stod igen i træ ningens tegn og det var 
en flok træ tte børn der blev hentet søndag 
over middag. 
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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 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. 
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MBC ungdom træ ner i år på følgende tider: 

Hold Spilledag Tid Sted 

Begynder 1 Tirsdag 16-17 Ø H 

Begynder 2 Tirsdag 17-18 Ø H 

Indv. Tirsdag 18-19 Ø H 

Indv. Tirsdag 19-20 Ø H 

Miniton 1 torsdag 16.30-
17.30 

MH 

Miniton 2 torsdag 17.30-
18.30 

MH 

Ø vede 1 torsdag 16-17 Ø H 

Ø vede 2 torsdag 17-18 Ø H 

Ø vede 3 torsdag 18-19 Ø H 
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Du kan altid kontakte medlemmerne i Ung-
doms 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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Holdturnering: Første runde i årets holdturne-
ring blev en blandet fornøjelse for de tre Må-
løv-hold. Et af holdene fik en ordentlig øre-
tæ ve, et andet spillede en tæ t kamp, mens et 
tredje sikrede Måløv et storsejr.  

1. runde af holdturneringen blev en blandet 
fornøjelse for de tre Måløv-hold. 1. holdet var 
på en svæ r opgave i Hillerød i Sjæ llandsseri-
en, hvor man skulle prøve kræ fter med Hille-
røds tredjehold. Kampen blev en stor øretæ ve 
til Måløv, og det lykkedes kun at hive en 
kamp i hus - at det skete, fordi modstanderen 
fik en ankelskade gjorde ikke øretæ ven min-
dre.  

2. holdet mødte Brøndby i serie 2. Kampen 
blev en tæ t affæ re. Desvæ rre blev begge mix-
doubler tabt, men i singlerne sikrede Lene 
Iwersen, Henrik Iwersen og Claus Stamp Må-
løv tre vigtige sejre. Sine Pi Jessen og Lene 
vandt siden deres damedouble. Det samme 
gjorde Claus og Peter Wass, men det var des-
væ rre ikke nok til at hente nogen point, idet 
Brøndby vandt 8-5. 

3. holdet blev rundens succesoplevelse. Kam-
pen i serie 4 mod Albertslund blev aldrig rig-
tig spæ ndende, hertil var Måløv simpelt hen 
for suveræ ne. Mixdoublerne Anders Husum 
og Jannie Maagaard og Ole Mathorne og Hel-
le Thestrup bragte holdet flot i front, efter-
fulgt af en som altid stæ rkt fightende Jette 
Platou, der bragte holdet foran 3-0. Herefter 
var der dømt opvisning i herresinglerne, hvor 
Jonas Frederiksen, Jesper W. Nielsen, Jesper 



Klausen og Lars Ohlen alle vandt sikkert. Mia 
Markussen og Helle fulgte op med en flot 
indsats i deres damedouble og vandt. Det 
samme gjaldt de tre herredoubler, og hermed 
var en flot 11-2 sejr i hus. 
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Der var lagt op til et par spæ ndende opgør, da 
Måløvs 1. og 2. hold begge var i lokalopgør 
mod henholdsvis Skovlunde og Ledøje-
Smørum. Måløv skulle efter en pointløs første 
runde have point i opgørene, hvis man ønske-
de at gøre sig gæ ldende i ræ kkerne. 

Det blev et par tæ tte kampe, der kunne ople-
ves i Måløvhallen. 1. holdet havde fået store 
tæ sk af Hillerød i første holdrunde og skulle 
hente point mod nedrykkeren Skovlunde i 
anden runde af sjæ llandsserien. Og allerede i 
første runde viste resultaterne, at det ville bli-
ve en spæ ndende og tæ t affæ re. Efter at have 
fået stryg i første sæ t leverede Torben Peder-
sen (bamse) og Jannie Refsgaard et flot 
comeback i deres mixdouble, som blev vundet 
efter fantastisk spil. Berit Qvist leverede en 
solid indsats i sin damesingle og sikrede at 
stillingen efter første runde var helt lige. Her-
resinglerne blev delt. De to sejre stod Jeppe 
Krag og Michael Moestrup for. To sæ rdeles 
spæ ndende damedoubler blev herefter delt. 
Mie Nielsen og Berit leverede en brav indsats 
og vandt i tredje sæ t med 15-13. Kampen ville 
således blive afgjort i herredoublerne, og her 
viste holdet stor moral da både Michael M. og 
Torben samt Jeppe og Kenneth Jørgensen 
vandt deres kampe efter 3 sæ t, og sikrede hol-
det en sejr på 7-6, der indbragte de første to 
point til holdet. 

2. holdets i serie 2 kamp var mindst lige så 
spæ ndende. De to mixdoublerne var sæ rdeles 
tæ tte og det var derfor herligt at begge blev 
vundet. Peter Wass og Laila Seidler samt Kim 
Englund og Malene Reimers stod for sejrene. 
I herresinglerne vandt Martin Jørgensen sin 
single i to sæ t, og da Anders Husum fulgte op 
med en tæ t tre-sæ ts sejr var der fuldstæ ndig 
balance i regnskabet. Lene Iwersen og Sine Pi 
Jessen fulgte deres gode damedoubletakter fra 
sidste holdkamp op med en ny sejr, og her-
med var det op til herredoublerne at afgøre 

kampen. Desvæ rre lykkedes det kun for Mar-
tin og Peter at vinde deres kampe, hvilket 
betød at man kun fik et point, idet kampen 
endte 6-7 til Ledøje-Smørum. 
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 23/10 kl. 14 mod Ballerup 2 
  27/11 kl. 14 mod Humlebæ k 3 
  15/1 kl. 17 mod Helsinge 
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   6/11 kl. 16 mod Væ rløse 6 
  15/1 kl. 15.30 mod Væ rebro 
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 6/11 kl. 14 mod Jyllinge-G. 2 
  15/1 kl. 14 mod Skovlunde 2 

Alle kampe er i Gl. Måløvhal. 

Kom og bak vore spillere op og oplev stem-
ningen i hallen. 

92.6(1�)�//(663,/�
Vi har i år 4 hold i fæ llesspillet, bl.a. for at 
der ikke skulle væ re så mange oversiddere 
som sidste år. Det har betydet, at der er for få 
tirsdag og torsdag i Ø sterhøjhallen, mens ons-
dag og torsdag i Måløvhallen er fint besat. Vi 
håber at flere af sidste års spillere kommer i 
gang, og at der evt. kommer yderligere til-
gang. 
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Vi forventer, men det er i skrivende stund 
ikke verificeret, at der vil væ re træ ning ved 
seniorer på følgende dage i efteråret. 

9�Torsdag d.5. oktober i Ø sterhøjhallen 

9�Tirsdag d. 2. november i Ø sterhøjhallen 

9�Torsdag d. 2. december i Måløvhallen. 
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Oplysninger vedr. MBC kan søges på: 
http://www.maalov.dk 

6�621.$/(1'(5�
Ret til æ ndringer forbeholdes 
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22. okt Spil og spis i Måløvhallen 
30. okt Forældre barn turnering 
30. nov Julefrokost for voksne  
4. dec Intern senior-fællesspil turnering 
. dec Julearragement for ungdomsafdelingen 
18. dec. Sidste spilledag inden juleferien 
�������

3. jan Første spilledag efter juleferien 
22. jan Træningsweekend ungdom 
27. feb Instruktion voksen fællesspil kl. ?? 
6. mar Intern holdturnering voksen fællesspil 
12. mar Forældre barn turnering 
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 
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9.-17 okt Gl. Måløvhal aflyst p.g.a ombygning 
uge 42 Ungdomstræning aflyst. 
29.nov – 
 3.dec 

Østerhøjhallen 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. 
Ø sterhøj- 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. 

 


