
MÅLØV BADMINTON CLUB 
Formand: Karsten Friis 
Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com 

Kasserer: Birte Bachmann 
Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com 

Banefordeler: Jette Platou 
Tlf.: 4465 4869, jette.platou@sport.dk 

e-mail: mbc@maalov.dk 
web: www.maalov.dk 

Medlemstal: 500 

 

 

UNGDOMSAFDELINGEN 

 

Sidste træningsdage inden jul er henholdsvis 
tirsdag den 13. og torsdag den 15. december 

Ungdomsudvalget ønsker alle ungdomsspil-
lere og deres familie god jul og godt nytår. 

Første træningsdage i det nye år er hen-
holdsvis tirsdag den 10. og torsdag den 12. 
januar (Østerhøjhallen er lukket i den første 
uge af det nye år på grund af terminsprøver). 

Træningsweekend er den 21./22. januar - sæt 
allerede nu X i kalenderen. Nærmere besked 
vil både blive givet ved træningen, og vil 
kunne findes på klubbens hjemmeside: 

www.maalov.dk 

TRÆNINGSTIDER 
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 

 

UNGDOMSUDVALGET 
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 

SENIOR 

HOLDTURNERING 
På forhånd var Måløvs førstehold ikke levnet 
de store chancer mod rækkens tophold Skæl-
skør, der endnu ikke havde tabt point. Holdet 
består også af en række reserver til Skælskørs 
førstehold, der ligger i Eliterækken. 3. holdet 
havde også en svær kamp mod serie 3's top-
hold Farum, som ligesom Skælskør heller 
ikke havde sat point til. 

Det var et par topmotiverede spillere fra Må-
løv, der gik på banen for at kæmpe deres 
chance, men elitedivisionsreserverne var ikke 
til at tale med. Måløvs to ubesejrede dame-
singler fik ørene i maskinen og måtte hver 
især indkassere en god omgang tæsk. I mix-
doublerne var der anderledes spænding, men 
desværre vandt Skælskør dem begge. I herre-
singlerne var de øverste herresingler også på 
en umulig opgave, men gjorde en god figur 
uden dog at være tæt på at vinde. I 3. singlen 
sejrede Jeppe Krag (bamse) efter en flot 
kamp. Desværre blev det eneste sejr blandt 
herresinglerne, hvorfor kampen var tabt inden 
doublerne gik i gang. Det forhindrede dog 
ikke Claus Stamp og Lasse Reimers samt 
Jeppe og Martin Jørgensen i at vinde deres 
double og dermed sikre et nederlag på 3-10. 

For 3. holdets vedkommende var der ikke 
meget at hente mod rækkens tophold fra Fa-
rum. Kampen endte med en øretæve på 13-0.  

.    



VOKSEN FÆLLESSPIL 

TILBUD TIL DIG, DER ØNSKER AT 
SPILLE BADMINTON 

Der er stadig plads 
på vore voksen 
fællesspilhold. Så 
hvis du har lyst til 
at spille badmin-
ton, har du chan-
cen her. 

Voksen fællesspil 
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. 

Vi har 4 hold, som er styrkeinddelt, og samti-
dig forsøger banefordeleren at sætte kampene, 
således at spillerne styrkemæssigt matcher 
hinanden. Så der er plads til alle uanset alder, 
køn, styrke og rutine. 

Har du lyst til at høre nærmere, er du vel-
kommen til at kontakte udvalgsformand Finn 
Mathorne, tlf.: 44 97 29 90 

 

ÆNDRINGER I 
DECEMBER OG JANUAR 
For at afbøde virkningen af de mange hal-
aflysninger i december og januar måned (Se 
sæsonkalenderen), er der lavet en del pro-
gramændringer for voksen fællesspil i den 
kommende tid: 

Uge 49  

Hold 1 tirsdag Østerhøjhallen den 6. dec. 
2005 holder vi julefrokost - ingen fællesspil  

Hold 3 torsdag Østerhøjhallen den 8. dec. 
2005 rykker til onsdag den 7. dec. 2005 i 
NMH  

Uge 50 er hel normal.  

Uge 51 spilles der kun om onsdagen, men til 
gengæld i begge Måløvhallerne.  

Uge 52 er der lukket p.g.a. juleferien 

Uge 1  

Hold 1 tirsdag Østerhøjhallen den 3. jan. 2006 
får tilbud om, at spille:  

onsdag den 4. jan. 2006 i Ny Måløvhal eller  

torsdag den 5. jan. 2006 i Ny Måløvhal.  

Hold 3 torsdag den 5. jan. 2006 i Østerhøj-
hallen får tilbud om, at spille onsdag den 4. 
jan. 2006 i Ny eller Gl. Måløvhal. 

TRÆNING 
Følgende skema for instruktion af voksen 
fællesspil er fastsat: 

Torsdag den 8/12 - 2005 : ved Jesper Nielsen 

Torsdag den 9/02 - 2006 : ved Søren Larsen 

Torsdag den 2/03 - 2006 : ved Jeppe Krag 

Instruktionen foregår i Ny Måløvhal ved fæl-
lesspillet kl. 21 – 23. Tilmelding ikke nød-
vendigt – bare mød op med åbent sind. Alle 
voksen fællesspillere er velkomne. Også hvis 
du normalt spiller en anden dag. 

Herudover vil Dorthe Æbelø komme lørdag 
den 7/1 og træne os. Tilmelding til denne træ-
ning er nødvendig, og kan klares til banefor-
deleren til fællesspillet. 

 

 

 

PRAKTISKE FORHOLD 
På klubbens hjemmeside kan du holde dig 
orienteret om sæsonstart, aflysninger, se bud-
get og regnskab og meget mere. 

www.maalov.dk 

SÆSONKALENDER 
Ret til ændringer forbeholdes 

Aktiviteter 
2005 
6.dec Julefrokost for voksne 
12.dec Instruktion VF kl. 21 i Ny Måløvhal v/ Jesper 
??? Julearrangement i ungdomsafdelingen 
22. dec. Sidste spilledag inden juleferien 
2006 
3. jan Første spilledag efter juleferien 
7. jan Instruktion v/Dorthe Æbelø 
9. feb Instruktion VF kl. 21 i Ny Måløvhal v/Søren 
2. mar Instruktion VF kl. 21 i Ny Måløvhal v/Jeppe 
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 

Aflysninger 
2005 
5. nov. Gl.Måløvhal aflyst fra kl. 11. Badminton i Ny 

hal til kl. 11 som supplement 
12. nov. Gl.Måløvhal aflyst fra kl. 11. Badminton i Ny 

hal til kl. 11 som supplement 
14.-15. 
nov. 

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

26. nov. Gl.Måløvhal aflyst fra kl. 11. Badminton i Ny 
hal til kl. 11 som supplement 

3. dec. Gl.Måløvhal aflyst fra kl. 11. Badminton i Ny 
hal til kl. 11 som supplement 

6. dec. Gl. Måløvhal aflyst p.g.a. skolearrangement 
5.-9. dec. Østerhøjhallen aflyst p.g.a skolearrangement  
19. dec. Juleferie starter. Hallerne aflyst i juleferiren 
2006 
2.-5. jan Østerhøjhallen aflyst p.g.a. terminsprøve 
13.-17.apr. Hallerne lukket i påskeferinen 
24.-27.apr. Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. klub-

mesterskaberne 

 


