
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: 525 

 

MBC’S TILBUD TIL DIG 
MBC er en klub for alle – kom og spil med!! 

Vi er for både nybegyndere, rutinerede og 
elite - uanset alder. Vi spiller i Østerhøj- og 
Måløvhallerne. 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 spillere, der kan 
gøre MBC kendt udover lokalområdet. 

MINITON 

Børn fra 5 til 8 år kan sammen med en voksen 
og en træner opbygge et forhold til badminton 
gennem spil og leg. 

Vi er i Gl. Måløvhal torsdag mellem 16:30 og 
18:30 (to hold á én times varighed), og prisen 
er kr. 525,- for en hel sæson. 

UNGDOM 
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. 

Vi har træningstider tirsdag og torsdag mel-
lem kl. 16 og kl. 20 i Østerhøjhallen. Det ak-
tuelle tidspunkt, som er en time om ugen, af-
hænger af alder og styrke. Prisen er kr. 525,- 
for en hel sæson.  

SENIOR 
For den ambitiøse spiller over 18 år med mod 
på seriøs træning af professionel træner. 

Holdkampe på serie 3 til serie 1 niveau. Vi 
har et hyggeligt og godt socialt samvær. 

Vi træner tirsdag fra kl. 20 til senest kl. 23 og 
torsdag fra kl. 18:30 til kl. 21 i Gl. Måløvhal. 
Prisen er kr. 750,- for en sæson + boldpenge 
(2 * kr. 300) 

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 fire hold, som alle spiller fra kl. 21 til 
kl. 23. Holdene er inddelt efter styrke: 

Tirsdag i Østerhøjhallen: Let øvede 
Torsdag i Ny Måløvhal: Øvede og rutinerede 
Torsdag i Gl. Måløvhal: Rutinerede 
Onsdag i Gl. Måløvhal: Meget rutinerede. 

Prisen er kr. 625,- for en hel sæson + bold-
penge (2 * kr. 175).  

FAST BANETID 
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. Mange af 
de mest populære tider er desværre allerede 
optaget af medlemmer, som har gentegnet 
deres banetid fra sidste år. Men kontakt vores 
banefordeler: Jette Platou, � 44654869 

� jette.platou@sport.dk og hør om der skulle 
være en tid, der passer dig. 

Prisen er kr. 875,- for en single bane og kr. 
625,- for en double bane pr. person for en hel 
sæson. Timerne lørdag formiddag er dog lidt 
billigere. 

MEDLEMSKAB LITE 
For at spille på vore baner, skal du være med-
lem af klubben. Men hvis du kun har mulig-
hed at spille et begrænser antal gange om året, 
f.eks. som afløser på en banetime, så kan du 
få et ”Lite” medlemskab. Det koster kun kr. 
150,-, og giver ret til at spille ca. 6 gange i 
løbet af en sæson. 

 

 



Mere information om 
klubben 

Vil du vide mere om klubben så slå et smut 
forbi klubbens hjemmeside: www.maalov.dk. 
Du kan også ringe og få en snak med en af 
klubbens kontaktpersoner eller du kan komme 
til åbent hus den 30/8-06 kl. 19.00 
i Gl. Måløvhal 

Sæson 2006/2007 
Nedenfor kan du se hvornår vores forskellige 
afdelinger starter og slutter sæsonen: 

 Første Sidste 
 spilledag spilledag 
Miniton 17/8-06 21/6-07 
Ungdomsafdelingen 17/8-06 21/6-07 
Seniorafdelingen 1/8-06 19/4-07 
Voksen fællesspil  5/9-06 19/4-07 
Banetimer 1/9-06 28/4-07 

Voksen fællesspil holder sommerspil i august 
måned hver onsdag aften kl. 19 – 21. Den 30. 
august er der åbent hus arrangement. Det kan 
betyde færre baner til de eksisterende med-
lemmer denne dag. 

 

NU SPILLES DER TIL 21 
Når den nye sæson starter, skal der ikke læn-
gere spilles til 11 eller 15 i hvert sæt, men til 
21. Samtidig gives der point for hver vunden 
bold. 

De nye regler kan – specielt i double og mix-
double – virke lidt forvirrende, når man har 
spillet efter de gamle regler i mange år.  

Den korte version 
Spilleren/parret skifter kun servefelt, når spil-
leren/parret vinder et point efter selv at have 
servet. 

• Taber man en duel efter selv at have ser-
vet, vinder modstanderen(erne) et point og 
serveretten, og alle bliver stående. I single 
opstilles dog som i 3. 

• Når serven "går over", serves fra højre 
servefelt, når spilleren/parret, der skal ser-
ve, har et lige antal point, mens der serves 

fra venstre side, når spilleren/parret har et 
ulige antal point.  

• Et sæt vindes af spilleren/parret, der først 
når 21 point. Dog: Ved á 20 skal der to 
overskydende point til at vinde sættet (fx 
22-20). Ved á 29 vindes sættet af den, der 
vinder den næste bold (30-29). 

Den lange version 
Pointtælling 

• En kamp spilles bedst af 3 sæt til 21 point. 

• Den side (banehalvdel), der vinder en du-
el, scorer et point. 

• Ved stillingen á 20 vindes sættet af den 
side, der først kommer foran med 2 point. 
(f. eks. 22-20 eller 28-26). 

• Hvis stillingen bliver á 29 vindes sættet af 
den side, der først opnår 30 point. 

• Den side, der vinder et sæt, server først i 
næste sæt. 

Skift af side og pause 

• Når den førende side når 11 point, har 
spillerne et ophold på 60 sekunder. 

• Et ophold på indtil 2 minutter (120 sekun-
der) imellem hvert sæt er tilladt. 

• I 3. sæt skiftes side, når den førende side 
når 11 point. 

Single-Serven 

• Ved begyndelsen af et sæt, og når scoren 
er et lige pointantal, server serveren fra 
det højre servefelt. 

• Når scoren er et ulige pointantal, server 
serveren fra det venstre servefelt. 

• Hvis serveren vinder duellen, scorer ser-
veren et point og skal serve igen fra det 
modsatte servefelt. 

• Hvis modtageren vinder duellen, scorer 
modtageren et point og bliver den nye 
server. 

Double–Serven 

• Der er kun én serv i double. Ved begyn-
delsen af et sæt og når scoren er et lige 
pointantal, server serveren fra det højre 



servefelt. Når scoren er et ulige pointantal, 
server serveren fra det venstre servefelt. 

• Hvis serveparret vinder duellen, scorer 
serveparret et point og den samme server 
skal serve igen fra det modsatte servefelt. 

• Hvis modtagerparret vinder duellen, sco-
rer modtagerparret et point og bliver det 
nye servepar. 

• Spilleren på den nu modtagende side, som 
servede sidst, skal blive stående i det 
samme servefelt hvorfra han/hun servede. 

Det samme gælder naturligvis for modta-
gerens makker. 

• Det vil sige, at spillerne kun skifter serve-
felt, hvis de vinder en duel, hvor de havde 
serven. 

• Hvis spillerne ved en fejl kommer til at 
skifte servefelt, skal dette korrigeres når 
fejlen opdages.  

 

 

 

 

ÅBENT HUS 
Onsdag den 30. august 2006 

Kl. 19 - 21 i Gl. Måløvhal 
Er du interesseret i at høre hvad vi kan tilbyde dig eller dit 
barn, så kom og få en snak med en fra bestyrelsen eller fra 
et af udvalgene. Her vil også være mulighed for at slå et par 
slag med ketsjeren, hvis du har egnet fodtøj med. 

 

 



Træningstider og -steder samt priser 
og kontaktpersoner 

 

Afdeling Træningstid Sted Pris / 
sæson 

Kontaktperson 

Miniton torsdag kl. 16:30-18:30* GMH 525 kr. 
inkl. bolde 

Benny Marfeldt 
� 4466 4738 
� b.marfelt@tdcadsl.dk 

Ungdom tirsdag kl. 16:00-20:00* 
torsdag kl. 16:00-19:00* 

ØH 
ØH 

525 kr. 
inkl. bolde 

Jesper Sonne: 
� 4466 6963 
� jsonne@pc.dk 

Senior tirsdag kl. 19:00-23:00 
torsdag kl. 18:30-21:00 

GMH 
GMH 

750 kr. 
ekskl. bolde = 
600 kr./sæson 

Søren Larsen: 
� 4466 4333 
� sbl@combifragt.dk 

Fælles-
spil 

tirsdag kl. 21:00-23:00 
onsdag kl. 21:00-23:00 
torsdag kl. 21:00-23:00 
torsdag kl. 21:00-23:00 

ØH 
MH 

NMH 
GMH 

625 kr.  
ekskl. bolde = 
350 kr./sæson 

Finn Mathorne: 
� 4497 2990  
� mathorne@dadlnet.dk 

Bane-
time 

mandag kl. 16:00-17:00* 
mandag kl. 21:00-23:00* 
tirsdag kl. 16.00-17:00* 
tirsdag kl. 20:00-23:00* 
tirsdag kl. 20:00-21:00* 
onsdag kl. 21:00-23:00* 
torsdag kl. 19:00-23:00* 
fredag kl. 16:00-19:00* 
lørdag kl. 08:00-14:00* 

NMH 
NMH 
NMH 
NMH 
ØH 

NMH 
ØH 

GMH 
GMH 

fra 600 kr. 
til 875 kr. 
ekskl. bolde 

Jette Platou:  
� 4465 4869 
� jette.platou@sport.dk 

* moduler af 1 times varighed 
GMH = Gl. Måløvhal, NMH = Ny Måløvhal, ØH = Østerhøjhallen 
 

Spillet er gratis den 1. måned i alle afdelinger (undtagen for fast banetime). 

 


