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)RUPDQG: Karsten Friis 
Tlf.: 4465 4645, NIULLV#NIULLV�FRP 

.DVVHUHU� Birte Bachmann 
Tlf.: 4465 4645, ELUWH#NIULLV�FRP 

%DQHIRUGHOHU� Jakob Jespersen 
Tlf.: 2072 7957, MMM#PDDORY�GN 

H�PDLO: PEF#PDDORY�GN 
ZHE: ZZZ�PDDORY�GN�
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0nO¡YKDOOHUQH�
Som mange sikkert har bemærket, så har der 
været håndværkere i Gl. Måløvhal: vi har fået 
en sænkevæg, herrernes omklædningsrum er 
blevet renoveret og klublokalerne er blevet 
klargjort. Arbejdet er en del af den renove-
ringsplan, som foreligger for hallen, men som 
der mangler bevillinger til at gøre færdigt. 
Det, der nu udestår, er reparation af selve hal-
len, pigernes omklædning og spejlsalen.. 
Hvornår dette arbejde udføres vides endnu 
ikke. 

Bortset fra sænkevægen, så er arbejdet blevet 
sat i gang uden klubberne forud har været 
orienteret. Det er selvfølgelig meget 
utilfredsstillende, men kommunen undskylder 
sig med at de udnyttede en pludselig opstået 
chance.  Den nye sænkevæg er placeret meget optimalt 
ud fra et badminton-synspunkt: Nedrullet kan 
der spilles på tre baner i den største af de to 
hal-inddelinger, og oprullet tager den ikke 
lofthøjde fra nogen af banerne. 

Der var brugerrådsmøde i Måløvhallerne den 
2/11. Her fremførte foreningerne igen, at gul-
vet i den nye Måløvhal er alt for glat. Det 
skyldes angiveligt forkert vaskeproces. Ær-
gerligt at det åbenbart er så vanskelligt. 

På mødet lød et par opfordringer til alle bru-
gere af hallerne: 

Når man forlader den nye Måløvhal, og Mar-
cel ikke har åbent, så ryd venligst bordene og 
sæt tomme flasker, askebægre og lignende 
over på det lille bord i hjørnet ved døren ind 
til Marcel. Om morgenen kommer der nemlig 
skoleelever, og det er ikke særligt lækkert 

eller pædagogisk at cafeteriet ligner et værts-
hus. 

Og lad være med at parkere på området mel-
lem hallerne. Det er gågadeområde, og parke-
ring er forbudt. Der burde være rigtige parke-
ringspladser nok, og man tager ikke skade af 
at gå et par skridt på vej til sin træning. 

.OXEGUDJWHU�
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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Ved et stæ vne i Tåstrup d. 9 & 10 Oktober 
blev  

9�Line Zaar og Astrid Engblom nr. 1 i DD 
U15 B. 

9�Astrid Engblom nr. 1 i DS U15 B. 

9�Frederik Rørbech nr. 1 i HD U13 C sam-
men med makker fra Rødovre. 

9�Thomas Rørbech nr. 2 i HD U9 sammen 
med makker fra Greve.  

Astrid er nu A- ræ kke spiller. 

Stort tillykke 

 

+ROGWXUQHULQJHQ�
MBC ungdom har fået en rigtig fin start på 
holdturneringen i år. 

U 15 holdet har vundet én og spillet én uaf-
gjort - hvilket lige nu gir en god 3. plads. 

U13 holdet ligger suveræ nt nr.1, efter 2 vund-
ne kampe - begge med resultatet 8-0.  

NB! Se spillerbarometeret på Seniorernes 
hjemmeside - mellem de 10 højst placerede, 
er der 7 ungdomsspillere! 

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. 

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

+ROG� 6SLOOHGDJ� 7LG� 6WHG�
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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For både 1. og 2. holdet var rundens kampe 
mod hhv. Ballerups 2. og 3. hold sæ rdeles 
vigtige. Ballerups hold lå på forhånd under 
Måløv i tabellen og ønskede man stadig at 
have chance for at komme i oprykningsspillet 
skulle der hentes 3 point i hver af de to kam-
pe. For tredjeholdet skulle sejrsstimen 
fortsæ ttes. 

Efter 3 kampe havde 1. holdet kun sikret sig 2 
point og lunede en tilvæ relse i bunden af 
Sjæ llandsserien. Man kunne dog glæ de sig 
over at man nok havde mødt ræ kkens bedste 
hold. Derfor var kampen mod Ballerup sæ rde-
les vigtig, da Ballerup skulle isoleres i bunden 
af ræ kken. Og det startede glimrende. Mie 
Nielsen leverede en flot indsats og sejrede 
sikkert. Malene Reimers, der var på holdet 



første gang i år, fejrede sin debut med en sik-
ker sejr i sin single. Michael Moestrup og 
Jannie Refsgaard vandt deres mixdouble efter 
3 sæ t. Herefter var det op til herresinglerne, 
og i en fantastisk kamp, hvor Michael Chri-
stensen (bamse) var nede med matchbolde, 
blev der på en solid fight og flot spil hevet 
dagens flotteste sejr hjem. Jeppe Krag og 
Thomas Bølle fulgte op med sikre sejre i de-
res herresingler. I damedoublerne blev Balle-
rup ikke levnet mange sejre, da Mie og Berit 
Qvist samt Jannie og Malene vandt deres 
doubler. Herefter blev alle tre herredoubler 
kørt sikkert hjem, og sejren på 11-2 var flot 
og gav forhåbninger om, at man stadig kan nå 
at blande sig i kampen om de spæ ndende 
pladser. 

2. holdet var i en mindst lige så spæ ndende 
kamp, da de på udebane mødte Ballerups 
tredjehold i serie 2. Kampen blev ganske 
spæ nde, da kun tilbagevendte Michael Mo-
gensen og Laila Seidler i første runde formåe-
de at vinde deres mixdouble. Heldigvis var de 
fire herresingler suveræ ne. Lasse Reimers, 
Martin Jørgensen, Claus Stamp og Anders 
Husum vandt alle deres kampe i to sæ t. Efter 
en herlig kamp med god fight sejrede Sine 
Kristensen og Jeanette Frederiksen og sikre-
de, en føring på 6-4 inden de afgørende herre-
doubler. Her kom der lidt spæ nding på, da 
både 2. og 3. herredouble var i 3 sæ t, men til 
slut blev alle vundet og kampen blev ligeledes 
vundet 9-4. 

3. holdet havde vundet deres første tre kampe 
uden problemer, og dagens modstander fra 
Polyteknisk tegnede heller ikke skræ mmende. 
Holdet manglede på forhånd 4 damer, og 
dermed førte Måløv 6-0 fra start af. I herre-
singlerne sejrede Tue Micheelsen, Jesper W. 
Nielsen og Jesper Klausen og sejren var såle-
des i hus, men med yderligere 3 herredouble-
sejre blev det samlede resultat en knusende 
sejr på 12-1, og holdet ligger på en delt før-
steplads i ræ kken. 

Jeppe Krag 

+MHPPHNDPSH�
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 27/11 kl. 14 mod Humlebæ k 3 
  15/1 kl. 17 mod Helsinge 

���+2/'(7��6(5,(�����
  15/1 kl. 15.30 mod Væ rebro 

���+2/'(7��6(5,(�����
 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,/�
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 Det har hjulpet med en ekstra spilledag, der 
er nu ikke sæ rligt hyppigt oversiddere. 

Der har faktisk væ ret fæ rre aktive spillere i år 
på trods af. lige så mange medlemmer som 
sidste år. Dog har der de sidste uger væ ret 
godt besat. 

Det har knebet med kvindelige spillere om 
torsdagen i Ø sterhøjhallen, så de spillere har 
væ ret ladt lidt i stikken. Derfor er torsdags-
holdenes spillesteder byttet om og alle de 
kvindelige torsdagsspillere er samlet i Ø ster-
højhallen.  

Et lille hjertesuk: Udvalgsmedlemmerne skal 
organisere spillet i hallen, men skal ikke ryd-
de op for jer andre. Tag brugte bolde med 
tilbage og hjæ lp i det hele taget med opryd-
ningen. Det øger chancerne for at vi også næ -
ste år har et talstæ rkt udvalg.  

Hvis I i øvrigt er statistisk interesserede, så 
fører Ole Thystrup nøje statistik over frem-
møde, oversiddere med meget mere. Spørg 
bare løs. 

7XUQHULQJHU�
Vi har i år 9 hold tilmeldt, bl.a. andet har vi i 
år 2 nye SBKR hold. Det har væ ret en blandet 
(og tidskræ vende) oplevelse, både organisato-
risk og spillemæ ssigt. 



Herreholdet har spillet 2 kampe, den første 
mod et hold, der stort set ikke kendte reglerne 
og den anden i en lige og spæ ndende kamp. 

Breddeholdet, som er i en ny turnering, er 
præ get af kaos, frameldte hold og meget uens 
styrke. Nu må vi se hvordan det går, men det 
hold skal formentlig i en anden ræ kke næ ste 
år. 

De øvrige hold fungerer fint, også det nye 
herrehold i DGI ræ kken.   

7U QLQJ�
Der er træ ning torsdag d. 2/12 i Måløvhallen 
ved Søren Larsen fra seniorafdelingen 

Efter nytåret er de planlagte, men endnu ikke 
bekræ ftigede datoer, følgende: 

9�Torsdag d. 6/1 kl. 21 i Ny Måløvhal 

9�Tirsdag d. 1/2 kl. 21 i Ø sterhøhallen 

9�Torsdag d. 3/3 kl. 21 i Ø sterhøjhallen. 

Derudover er der fæ llestræ ning d. 27/2 kl. 10 
i Gl. Måløvhal ved Jeppe Krag. Der bliver 
fremlagt tilmeldingslister ved fæ llesspillet. 

0RWLRQLVW�6HQLRUWXUQHULQJ�
Som noget nyt vil der d. 4/12 kl. 14 i Gl. Må-
løvhal blive spillet en turnering, hvor vi blan-
der motionister og seniorer. 

-XOHIURNRVW�
Julefrokosten holdes i år tirsdag d. 30/11 kl. 
18.30 på Brydegården. Tilmeldingsfristen er 
på udgivelsen af dette blad overskredet, men 
du kan prøve at kontakte Morten Terstrup på 
tlf. 48181117, hvis du ikke vil undvæ re denne 
sammenkomst. 

Hvis du har spørgsmål til fæ llesspillet, eller 
har lyst til at gøre en indsats for dette, er du 
altid velkommen til at kontakte udvalgsmed-
lemmerne eller ringe til undertegnede. 

Finn Mathorne 
Tlf. 44 972990. 
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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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30. nov Julefrokost for voksne  
2. dec Instruktion voksen fællesspil kl. 21 
4. dec Intern senior-fællesspil turnering 
. dec Julearragement for ungdomsafdelingen 
18. dec. Sidste spilledag inden juleferien 
�������

3. jan Første spilledag efter juleferien 
6. jan  Instruktion voksen fællesspil kl. 21 
22. jan Træningsweekend ungdom 
1. feb Instruktion voksen fællesspil kl. 21 
4. feb Spil og spis i Måløvhallen 
27. feb Instruktion voksen fællesspil kl. 10 
3. mar Instruktion voksen fællesspil kl. 21 
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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29.nov – 
 3.dec 

Østerhøjhallen aflyst 

20. dec Juleferie starter. Hallerne er lukkede i ferien 
�������

24.-28. 
mar 

Påskeferie. Hallerne lukket (begge dage inkl). 

9. apr Måløvhallen aflyst fra kl. 12 grundet gymna-
stikstævne 

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. 

$)7(19$*7(1������������
Skal kontaktes i tilfæ lde af problemer vedr. 
Ny Måløvhal 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 
åbninger af hallerne i weekenden skal æ ndres 
på grund af aflyste kampe eller lignende. 

Telefonnummer 20691340 kan eventuelt bru-
ges i stedet. 

)$/&.������������
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 

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

 


