
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 

LYST TIL AT SPILLE 
LIDT BADMINTON? 

Banetime 

Når børnene sover og alt ånder fred var det 
måske en idé at pakke tasken og tage ned i 
hallen for at spille lidt badminton!! 

Der er stadig ledige banetimer fra kl. 21-22 
onsdag og torsdag. 

Hank op i din nabo, din kollega, din bror, sø-
ster eller mor og få en god afslutning på da-
gen. 

Var det noget? 

Så kontakt Jette Platou på e-mail: jet-
te.platou@sport.dk eller på telefon 4465 4869 

Miniton 

Der er også ledige pladser på vores Miniton-
hold. Så har du et barn mellem 5 og 8 år, har 
du her muligheden for gemme leg og spil 
sammen med barnet at opbygge et forhold til 
badminton. 

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

Kontakt vores Minitontræner, Benny Marfelt 
på telefon 4466 4738, hvis du er interesseret. 

Og ungdom, senior, voksen fælles-
spil… 

Faktisk har vi ledige pladser i alle vore afde-
linger. Er du mellem 9 og 18 er du velkom-
men i vores ungdomsafdeling. Er du ambitiøs, 
over 18 og har mod på seriøs træning skal du 
henvende dig til vores seniorafdeling, og er 

du voksen, men mangler en makker til en 
double eller single og er interesseret i at møde 
nye mennesker er du velkommen i Voksen 
Fællesspil afdelingen. Se kontaktoplysninger 
her i bladet, eller besøg vores hjemmeside på 

www.maalov.dk 

PAS PÅ VORE HALLER! 
Det viser sig desværre på sin plads at infor-
mere vore medlemmer om grundlæggende 
ordensregler i vore haller 

Mange har tilsyneladende den opfattelse, at en 
halmand eller lignende kommer og rydder op, 
tager nettene ned og låses hallen af. Men så-
dan fungerer det ikke. 

Vi må alle bidrage til, at der altid er ordentligt 
og ryddeligt i hallerne og at de bliver forsvar-
ligt aflåst, således at ubudne gæster ikke kan 
få adgang, når hallen forlades efter sidste spil-
letime. 

Der er derfor nogle simple regler, som vi må 
bede alle vore medlemmer overholde: 

 

Tag nettene ned, når I er færdige med 
at spille. 

Hvis der ikke står andre parat til at overtage 
jeres bane når I er færdige, skal net og stolper 
tags ned og anbringes i netvognen. Stol ikke 
på, at der senere kommer andre og spiller på 
banen, som gør dette for jer. Hvis du skulle se 
en bane, hvor spillerne har glemt denne regel, 
og er gået med nettet stadig på banen, så tag 
nettet ned for dem, og fortæl dem om deres 
fejl ugen efter. 

 

Smid de brugte bolde i affaldskurvene, 
og fjern andet affald. 

Der kommer ingen og fjerner de brugte bolde 
efter jer. Sørg derfor for at rydde op på banen 
når I forlader den. Fjern også afknækkede fjer 
fra banen. Eventuelt kan kosten eller moppen 
benyttes, hvis der ligger mange løse fjer. 

 

Luk og lås dørene i gavlene af hallerne 

Når der er varmt i hallerne, kan det være fri-
stende at åbne de store døre i gavlene. Det er 



også helt i orden, men det er vigtigt, at dørene 
låses igen når I forlader hallen. Hvis I derfor 
ikke aftaler med andre spillere, at de låser 
senere, skal I selv sørge for at dørene bliver 
låst. 

Vi er også ude for, at kreative unge menne-
sker i løbet af dagen ser deres snit til at låse 
én eller flere døre op, for så om natten at sni-
ge sig ind i hallen, med deraf følgende hær-
værk til følge. 

Gør det derfor til en vane, at kontrollere at 
gavldørene er låst når I alligevel er i nærheden 
af dem. 

 

Rygning i hallerne og tilstødende loka-
ler er ikke tilladt. 

Selvom ingen burde være i tvivl om, at det 
ikke er tilladt at ryge i hallerne, så finder ren-
gøringspersonalet af og til cigaretskodder og 
lignende i hallerne om morgenen. 

Ifølge Ballerup Kommunes rygepolitik, er det 
ikke tilladt at ryge indendørs i kommunens 
bygninger. Det er derfor heller ikke tilladt at 
ryge i klublokaler, omklædningsrum og lig-
nende. 

SENIOR 

Holdturnering: Måløv var i årets første hold-

kamp ramt af en del afbud, hvilket havde be-

tydet, at man i denne runde måtte trække tred-

jeholdet. Stemningen var dog helt i top, da 

førsteholdet tog imod Solrød Strands femte-

hold og andetholdet drog en tur til Fløng-

Hedehusene for at spille deres kamp. 

Efter et par sæsoner i Sjællandsserien var Må-
løv tilbage i serie 1 og holdet ville fra start 
vise, at man ville kæmpe om de gode pladser, 
uanset om der var afbud på holdet eller ej. 1. 
mixdoublen med Torben Petersen og Jeanette 
Østerlin udviklede sig nærmest som den ple-
jer, fristes man til at sige, til et tæt og spæn-
dende 3-sæts-opgør, som Måløv heldigvis 
trak sig sejrrigt ud af efter en lidt langsom 
start. Den anden mixdouble blev tabt, men det 
gjorde ikke det store, da Tina Arentsen og 
singledebuterende Inger Bjerring Knudsen 
sejrede efter flotte præstationer. Herefter tog 

herresinglerne over. Ole Simonsen sejrede 
efter en hård fight over 3 sæt, mens Michael 
Christensen og Martin Jørgensen hev deres 
singler lidt sikrere hjem med 2-sæts sejre. 
Jonas Frederiksen ydede en flot indsats, da 
han hev endnu en spændende 3 sætter hjem til 
Måløv føring 7-1. Herefter var der ren opvis-
ning frem til slut. Alle doubler blev vundet og 
holdet kunne fejre en sikker 12-1 sejr.  

Det var en særdeles tilfreds træner Anders 
Carlsen, der efterfølgende roste holdets præ-
station og motivation, og samtidig fremhæve-
de, at man begyndte at kunne se resultaterne 
af de mange kampe, holdet havde spillet i 
forbindelse med sjællandsmesterskaberne for 
hold. Sejren blev fejret med Martins hjemme-
bagte boller og Ingers chokoladekage. Inger 
fik i øvrigt bamsen og om det var den med-
bragte madkurv med kolde øller og lækker 
kage, der gjorde udslaget skal være usagt her-
fra. 

Andetholdet var også ramt af flere afbud, men 
holdet var nu fast besluttet på at gøre en god 
figur i kampen mod Fløng-Hedehusene. Des-
værre var der ikke meget at komme efter. 
Hurtigt havde Fløng bragt sig foran med 4-0 
efter første runde, og da det heller ikke lykke-
des at vinde nogen af herresinglerne var kam-
pen reelt afgjort inden den rigtig var kommet i 
gang. Det forhindrede dog ikke damedoubler-
ne i at vise flaget og med en flot og sikker 
indsats hev Louise Ottosen og Kathrine 
Kjeldsen, samt Astrid Engblom og Line Zaar 
de to damedoubler hjem og pyntede på resul-
tatet. Desværre kunne herredoublerne ikke 
følge indsatsen op, og samlet var resultatet på 
2-11 ikke den bedste start, man kunne ønske 
sig for holdet. 

Bamsen gik til Line, der også i sin single yde-
de en storartet indsats. Træner Anders Carlsen 
syntes, at det var ærgerligt for holdet at lægge 
ud med en ordentlig øretæve, men mente sam-
tidig, at resultatet skulle ses i lyset af de man-
ge afbud holdet var ramt af. 

Hjemmekampe for seniorholdene: 

16/9-06 14:00 Måløv 1 – Solrød Strand 5 
7/10-06 14:00 Måløv 3 – HB Holte 3 
28/10-06 14:00 Måløv 1 – Ledøje Smørum 



28/10-06 16:00 Måløv 2 – Glostrup 2 
11/11-06 14:00 Måløv 3 – Hørsholm 3 
2/12-06 14:00 Måløv 1 – Taastrup 
2/12-06 16:00 Måløv 2 – Solrød Strand 6 
13/1-07 14:00 Måløv 2 – Ballerup 3 
13/1-07 16:00 Måløv 3 – Lillerød 4 
 
Se alle klubbens hjemmekampe på klubbens 
hjemmeside: www.maalov.dk 

VOKSEN FÆLLESSPIL 

Fællesspillet 

Fællesspillet er for alle. Her kan du komme 
alene, vi sørger for at sætte nogle kampe af ½ 
times varighed med vekslende makkere. Vi 
bestræber os på at sætte dem så udfordrende 
som muligt. 

Vi vil bede nye spillere om at starte om tirs-
dagen, herefter vil vi, i dialog med jer, indpla-
cere jer på det hold der passer bedst. 

Der er mulighed for at prøve gratis de første 4 
gange. 

 Der spilles: 

1. Tirsdage kl. 21-23 i Østerhøjhallen for 
nybegyndere og let øvede. 

2. Onsdage kl 21-23 i Gl. Måløvhal for 
de rutinerede. 

3. Torsdage kl 21-23 i Ny Måløvhal for 
let til moderat øvede. 

4. Torsdage kl 21-23 i Gl. Måløvhal for 
øvede. 

Ring evt. til undertegnede, hvis du vil høre 
nærmere om fællesspillet. 

Holdturnering 

Vi har i år 8 hold med. Veteranholdet rykkede 
op i A-rækken og debuterede d. 17/9 med en 
hjemmebanesejr på 7-4, rigtigt flot. 

De øvrige hold, 5 mix hold og 2 herre hold 
starter de kommende weekends. 

Træning 

Der er træning lørdag d. 7/10 kl. 14 i Ny Må-
løvhal ved Jesper Nielsen fra seniorafdelin-
gen. 

Der er desuden træning igen lørdag d. 13/1 kl. 
14 ved DGI træner Dorthe Æbelø. 

Det koster 20 kr. at deltage i denne træning og 
banespillere er naturligvis også velkomne. 

Fællesspillet torsdag 

Vi har i år fået samlet fællesspillet om torsda-
gen i de 2 Måløvhaller. Det fremgår af jeres 
girokort eller PBS opgørelse i hvilken hal I 
skal spille.  

Vi har samlet spillet, efter velvilje fra senio-
rerne, for at være mere fleksible og har beslut-
tet at alle kvinderne skal spille i samme hal, 
normalt Gl. Måløvhal, hvis der er 11 eller 
færre spillere til stede.  

Det er for at undgå, at der kun er 2-3 kvinder i 
én hal, og samtidigt have muligheden for at 
holde balancen mellem kønnene.  

De formentligt få gange, der er flere til stede, 
skal I spille I den hal som I er fordelt til, dog 
med det forbehold at spilfordelerne kan bede 
enkelte om at flytte til en anden hal, for at få 
puslespillet til at gå op.  

Vi håber I får glæde af dette tiltag. Samtidigt 
håber vi på jeres forståelse, hvis I enkelte gan-
ge bliver flyttet, da det bliver en udfordring 
for udvalgets medlemmer, at få kabalen til at 
gå op. Vi prøver at gøre det så godt vi kan.  

På VF- udvalgets vegne: 
Finn Mathorne, tlf.: 4497 2990 

 

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

www.maalov.dk 

KONTAKTPERSONER M.M. 
Formand: Karsten Friis 4465 4645 
Senior: Søren Larsen 4466 4333 
Ungdom Jesper Sonne 4466 6963 
Miniton Benny Marfelt 4466 4738 
Voksen fællesspil Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer Jette Platou 4465 4869 



SÆSONKALENDER 
Ret til ændringer forbe-
holdes 

Aktiviteter 

2006 
7. okt Instruktion for voksne v/ Jesper Nielsen 
16.-20. okt Hallerne åbne. Kun ungdom holder ferie 
?? Julefrokost for voksne 
?? Julearrangement i ungdomsafdelingen 
22. dec. Sidste spilledag inden juleferien 
2007 
3. jan Første spilledag efter juleferien 
13. jan Instruktion ved Dorthe Æbelø 
12.-17. feb Hallerne åbne. Kun ungdom holder ferie 
19. apr. Sidste spilledag voksen fællesspil og senior 
21.-22.apr. Klubmesterskaber for ungdom 

23.-28 apr. Klubmesterskaber for voksne 
28. april Sidste spilledag for banetimer 
28. april Klubfest 
2.maj-20. 
jun. 

Sommerspil onsdag kl. 19 – 21 i Gl. Måløvhal 

24. maj Generalforsamling 
21. juni Sidste spilledag for Ungdom og Miniton 

Aflysninger 
2006 
17.–19. okt Ungdomstræning aflyst i efterårsferien 
13. dec Østerhøjhallen aflyst, p.g.a. skolearrangement 
20. dec. Juleferie starter. Hallerne aflyst i juleferien 
2007 
13.-15. feb Ungdomstræning aflyst i vinterferien 

5. - 9. apr. Hallerne lukket i påskeferien 
23.-26. 
apr. 

Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. klub-
mesterskaberne 

 


