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

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

%DQHIRUGHOHU� Jette Platou 
Tlf.: 4465 4869, MHWWH�SODWRX#VSRUW�GN�

H�PDLO: PEF#PDDORY�GN 
ZHE: ZZZ�PDDORY�GN�

0HGOHPVWDO������

6�621(16�)�567(�

$0760(675(�
Som noget nyt blev der d. 24/9 afholdt 
amtsmesterskab for bestyrelser under DGI, 
Roskilde amt og til vores egen store overra-
skelse vandt vi - om end knebent. 

Der havde kun meldt sig 5 bestyrelser og vi 
var den eneste badmintonklub. 

Vi stillede op med Mona, Jonna, Jette, Tine, 
Jakob, Toni og Finn. 

Det foregik på Gerlev Idrætslegepark og på 
Idrætshøjskolen på en perfekt sensommerdag 
med sol og 22 gr.  

Efter en opvarmning med gamle lege gik vi i 
gang med de første konkurrencer: Tallerken-
spil, kub/kongespil og hammerspil. 

Det er velkendte spil for bestyrelsen og vi 
vandt suverænt 5-1 med eneste knebne neder-
lag i det lidt mere tilfældige hammerspil. 

Efter den sædvanlige gode frokost på Gerlev 
var opgaverne om eftermiddagen: 

9 Tipskupon om DGI, hvor vi havde 
lidt rigeligt med fejl 

9 Korrektion af regler for DGI klubber 
med indlagte fejl, som gik acceptabelt. 

9 Stillingtagen til alkoholpolitik i 
sportsklubber. 

9 arrangement af en sommerfest 

9 og afsluttet af en omgang lidt dårligt 
ledet og kaotisk jeopardy. 

Hvem kan i øvrigt huske det fjollede "hvad 
er" når man endelig får lov at svare ! I denne 

konkurrence blev vi reddet af, at vi svarede 
rigtigt på det afgørende spørgsmål og klarede 
en 3. plads. 

Inden jeopardy lå vi på en 3. plads, men avan-
cerede til 2. pladsen på Ballerup Gymnastik-
forenings bekostning. 

Pointgivningen for sommerfesten blev givet 
som det sidste, og her vandt vi på Jettes og 
Jakobs gennemarbejdede oplæg med tidsplan, 
budget samt ansvarspersoner og Monas pla-
kat. Måske hjalp det lidt, at vi andre "pippede 
op" og fik højnet niveauet fra "kyrling" til 
"legebandit" med gamle lege som underhold-
ning! 

Det var i hvert fald den udslagsgivende opga-
ve, som vi vandt og det betød den endelige 
sejr på 2 point. 

Det var en dejlig dag og nu glæder vi os til 
belønningen: 

En kuraften i DGI-byen med ægtefæller! 

Finn Mathorne 
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Ved stævne i Smørum d. 23 + 24/9 blev  

9 Marie Jensen nr. 2 i DS U15 B. 
9 Marie Jensen og Sarah Sonne nr. 2 i 

DD U15B. 

Samtidig rykkede Marie op i A-rækken. 

Stort tillykke 
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Vi startede sæsonen rigtigt op i weekenden d. 
17. & 18. september med en rigtig god træ-
ningsweekend. Der var 43 deltagende børn i 
alderen 7 - 15.  

Det var en dejlig weekend, med masser af 
badminton.  

Vi fik hjælp af en træner ”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 træningens tegn og det var 
en flok trætte 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 Østerhøjhallen 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 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 Torsdag 16.30-17.30 MH 
Miniton 2 Torsdag 17.30-18.30 MH 
Øvede 1 Torsdag 16-17 ØH 
Øvede 2 Torsdag 17-18 ØH 
Øvede 3 Torsdag 18-19 ØH 
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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 
Torben Jensen 4466 4772 
Benny Marfelt 4466 4738 
Alf Johansen 4464 6212 
Sarah G Simonsen 4468 2027 
Jesper Madsen 4466 0855 
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Der har været mindre fremmøde til fællesspil-
let i september i forhold til tidligere år, men 
vejret har også været godt. 

Der er hvert år et vist frafald: Skader, flytning 
og manglende motivation, men der har i år 
heller ikke været det fremmøde af nye spille-
re, vi er forvænt med. 

Nu må se hvordan det går de næste måneder, 
men er der fortsat så god plads på banerne, må 
vi i udvalget overveje at samle spillet på 3 
hold. 
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Holdkampene er ved at gå i gang og veteran-
holdet viste vejen med en 11-0 sejr! 

Vi har afmeldt et herrehold og tilmeldt et eks-
tra mix-hold i år. 

I lighed med sidste år har vi tilmeldt et herre-
hold i seniorturneringen, men det har vi netop 
besluttet at trække, da 3. seniorholdet har brug 
for assistance fra dette hold. 
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På generalforsamlingen var der en længere 
debat om vi skulle udvide træningen for moti-
onisterne. Udvalgets erfaring var dog, at der 
ikke er den store tilslutning/ønske om mere 
træning, så vi valgte at se tiden an. Det viste 
sig at være rigtigt, da der i skrivende stund 6 
dage før træningsdag kun er 8 tilmeldt, hvoraf 
2 er fra udvalget! 

Vi ser frem til stigende aktivitet og engage-
ment de kommende måneder. 

Finn Mathorne 

 



 

 
MBC kan som noget nyt i denne sæson tilby-
de spil på fast banetime fredag fra 16 til 22 i 
Gl. Måløvhal. Prisen er helt i bund, nemlig kr. 
450,- for en double og 525,- for en single ba-
ne pr. person for en hel sæson. Kontakt vores 
banefordeler Jette Platou � 44654869 
} jette.platou@sport.dk. 
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På klubbens hjemmeside kan du holde dig 
orienteret om sæsonstart, aflysninger, se bud-
get og regnskab og meget mere. 

www.maalov.dk 
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Ret til ændringer forbeholdes 
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29. nov Forældre / Barn turnering 
 Julefrokost for voksne 
 Julearrangement i ungdomsafdelingen 
22. dec Sidste spilledag inden juleferien 
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3. jan Første spilledag efter juleferien 
20. apr Sidste spilledag voksen fællesspil 
22.-23.apr. Klubmesterskaber for ungdom 
24.-29 apr Klubmesterskaber for voksne 
29. april Klubfest 
3.– 31.maj  Sommerspil onsdag kl. 19 – 21 i Gl. Måløvhal 
23.maj Generalforsamling 
30. maj Sidste spilledag for Ungdom 
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13. okt Ny.Måløvhal aflyst p.g.a. ”sundhedsugen” 
18.–20.okt Ungdomstræning aflyst p.g.a. efterårsferien 
14.-16. 
nov. 

Østerhøjhallen og Gl. Måløvhal aflyst p.g.a. 
kommunevalget 

26. nov. Gl. Måløvhal aflyst p.g.a  fodboldsstævne 
3. dec. Gl. Måløvhal aflyst p.g.a  fodboldsstævne 
19. dec. Juleferie starter. Hallerne aflyst i juleferiren 
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13.-17.apr. Hallerne lukket i påskeferinen 
24.-27.apr. Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. klub-

mesterskaberne 
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Formand: Karsten Friis 4465 4645 
Senior:  Søren Larsen 4466 4333 
Ungdom Tine Petersen 4466 3041 
Miniton Tina Darger 4468 1748 
Voksen fællesspil: Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer: Jette Platou 4465 4869 
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Skal kontaktes i tilfælde af problemer vedr. 
Østerhøj- og Gl. Måløvhal om hverdagen i 
tiden mellem 16 og 22. 

Problemer kan f.eks. være manglende åbning 
af hallen, manglende lys, konstatering af hær-
værk, manglende oprydning eller lignende. 
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Skal kontaktes i tilfælde af problemer vedr. 
Ny Måløvhal om hverdagen i tiden mellem 16 
og 22. 
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Kontaktes i tilfælde af manglende åbning af 
hallerne i weekenden, samt i fald de aftalte 
åbninger af hallerne i weekenden skal ændres 
på grund af aflyste kampe eller lignende. 

Telefonnummer 2069 1340 kan eventuelt bru-
ges i stedet. 
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Kontaktes i tilfælde 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. 

 

 


