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UNGDOM 
Siden sidst. 

Sæsonen er kommet godt i gang og der er stor 
spiller deltagelse ved træningen. De nye 
hjælpetrænere startet og fungerer godt i 
samarbejdet med Thomas. 

Rasmus har desværre besluttet at stoppe som 
hjælpetræner, men fortsætter heldigvis som 
aktiv spiller i klubben. Ungdomsafdelingen 
vil benytte lejligheden til, at takke Rasmus for 
den store indsats som han har ydet gennem de 
ca. 2 ½ år han har fungeret som hjælpetræner. 
Rasmus har været meget vellidt blandt træner, 
spillere og ungdomsudvalget, hvor hans gode 
humør virker afsmittende på hans omgivelser. 

Puljerne i holdturneringen er fastlagt og 
kampdatoerne er i gang med at blive endeligt 
fastlagt. Mere information herom i den 
nærmeste fremtid. 

Turneringer 

Marie deltog i en turnering i Tåstrup 30/9 – 
1/10 hvor hun opnåede en flot 3. plads i single 
og en 1. plads i damedouble, med en makker 
fra Kastrup KMB. Tillykke Marie. 

Ungdomsafdelingen var repræsenteret med 10 
spillere og 2 ledere Benny og Alf ved LBS i 
Fredericia i den sidste weekend i 
efterårsferien. Holdet tog af sted fredag 
morgen med resten af holdene fra Roskilde 
Amt i 3 busser. Der deltog spillere fra 8 andre 
lande bl.a. fra Litauen, Tyskland, Belgien 
Tjekkiet i stævnet..  

Spillerne havde en god tur hvor de fik en på 
opleveren og fik spillet mange kampe, som 
var formålet med stævnet. 

Alle Måløv spilere gjorde det godt i det jyske.  

• U-17A DD Astrid Engblom & 
Marie Jensen 3. plads 

• U-15B HD  Ken Jensen & 
Patrick S Hansen 1.plads 

• U-15B HS Ken Jensen 3. plads 

• U-15B DD Sarah Sonne med makker 
fra Havdrup 1.plads 

Marie, Ken og Sarah har alle opnået A-klasse 
status efter dette stævne. 

Klubben afholdt traditionen tro forældre/barn 
turnering lørdag den 28. oktober 2006, hvor 
18 par deltog. Parrene var seedet i 4 puljer og 
der blev afviklet mange gode kampe og 
spændende kampe. 

 

Vinderne af de 4 puljer blev: Emilie/Søren, 
Anne/Carsten, Laura/Stig og Jonas/Jan. 
Tillykke til såvel børn som forældre 

Den sidste træningsdag inden jul vil være 
tirsdag den 19. december kl. 16.30, hvor der 
vil blive julehygget og spillet julebadminton. 

De bedste jule- og nytårs hilsner 

Ungdomsafdelingen 

SENIOR 

Måløvs førstehold var ovenpå sidste rundes 
storsejr storfavoritter mod SB50 Ishøj, selvom 
kampen foregik på udebane. På forhånd 
manglede Ishøj to damer og Måløv førte 
således 3-0 fra kampstart. 2. holdets 



modstandere var også ramt af afbud og kunne 
ikke stille hold, mens tredjeholdet kæmpede 
mod Holtes tredjehold i håbet om at hente de 
første point. 

Førsteholdet var så store favoritter i serie 1, at 
træner Anders Carlsen på forhånd mente, at 
man kunne hente årets første 13-0 resultat. 
Med to dameafbud fra Ishøj var man foran 
med 3-0. Men allerede i første runde måtte 
Anders sande, at det ikke blev den forventede 
13-0 sejr, idet mixdoublen tabte. Tina 
Arentzen sejrede dog klart i sin damesingle og 
bragte holdet foran 4-1. I singlerne sejrede 
Ole Simonsen (bamse), Martin Jørgensen og 
Lasse Reimers alle efter sikre indsatser uden 
afgivelse af sæt. I damedoublen overlod Inger 
Bjerring Knudsen og Jeanette Østerlin intet til 
tilfældighederne og afgav samlet ikke mere 
end syv point. Herredoublerne kunne 
desværre ikke følge trop, idet kun Lasse og 
Niels Iversen formåede at hive en sejr hjem. 
Det samlede facit blev et godkendt 9-4 
resultat, men med forhåndsforventningerne 
om en storsejr var tilfredsheden med sejren 
ikke helt oppe og ringe. Til gengæld var der 
stor glæde over en særdeles hurtig holdkamp, 
der var overstået på mindre end 2 timer.  

Med sejren indtager Måløv sammen med 
Holte førstepladsen i rækken, men i næste 
runde bliver det dog anderledes spændende, 
da modstanderen er rækkens nummer tre 
Smørum, som Måløv skal møde i et rigtigt 
lokalopgør den 28. oktober kl. 14.00 i 
Måløvhallen.  

2. holdet i serie 2 behøvede ikke gøre sig de 
store anstrengelser, da modstanderen fra 
Brøndby Strand ikke kunne stille hold. 
Dermed sikrede 2. holdet sig sine første tre 
point. 

3. holdet mødte i serie 3 Holtes tredjehold og 
da holdet var blevet trukket i første runde pga. 
mange afbud var kampen for flere spilleres 
vedkommende årets første. Desværre betød 
det ikke en flyvende start, idet kun Ole 
Mathorne og Tina Barslund formåede at vinde 
deres mixdouble. Og da Torben Nielsen 
efterfølgende var ene om at hive en singlesejr 
i hus, var man inden doublerne lagt bagud. 
Her viste damerne dog høj moral og Louise 

Ottosen og Tina samt Line Zaar og Astrid 
Engblom hev begge flotte sejre i hus. 
Desværre blev ingen herredoubler vundet og 
samlet betød det et 4-9 nederlag til holdet, der 
med de to nederlag befinder sig i den tunge 
ende af serie 3. 

Sidste ordinære hjemmekampe er: 
13/1-07 14:00 Måløv 2 – Ballerup 3 
13/1-07 16:00 Måløv 3 – Lillerød 4 
Herefter begynder slutspillet,hvor 
kampdatoerne ikke er fastlagt endnu. 

Se alle klubbens hjemmekampe på klubbens 
hjemmeside: www.maalov.dk 

VOKSEN FÆLLESSPIL 
Fællesspillet. 

Der er godt fyldt op tirsdag og onsdag, med 
det problem onsdag, at der har været op til 28 
spillere til 5 baner. Samtidigt har torsdagen  
indimellem været tyndt besat .  

Det er indlysende uhensigtsmæssigt, at der er 
8 oversiddere onsdag og 1-2 ledige baner 
torsdag. Vi er godt klar over at I har 
kvalificeret jer til onsdagsholdet ved at spille 
jer i A-rækken. A-rækken er generelt ved at 
blive for stor, hvilket vi måske prøver at 
regulere til næste KM.  

Jeg vil her opfordre de onsdagspillere, der har 
mulighed for det, til at komme om torsdagen i 
Gl. Måløvhal i stedet for. 

Holdturneringen. 

Indtil videre har Måløv klaret sig fint. 
Veteranerne har vundet deres første 3 kampe i 
A-rækken og Mix 1 er igen i år suveræne, 
selv om de er rykket 2 rækker op. 

Dsværre har der været frustrerende mange 
kampændringer fra vores modstanderes side 
med trukne hold, afbud få dage før og 
manglende besked om trukket hold.  

Vi har heldigvis så gode holdledere, at vi ikke 
bidrager til disse ind imellem kaotiske 
tilstande. 

Til gengæld er det et løft at kampene er på 
Infosport, med hurtig opdatering af resultater 
og stillinger. Tine Mai Petersen har lavet et 



link fra vores hjemmeside til rækkerne, så I 
alle kan følge med i stillingen. 

Træning. 

Det var skuffende at træningen 7. oktober 
måtte aflyses  p.g. a. Mnglende deltagelse – 
det er første gang, jeg har oplevet det. 

Der er aftale om træningsdag med Dorthe 
Æbelø lørdag d. 13.  januar, husk at sætte 
kryds i kalenderen. 

Derudover er der træning ved seniorer, hvor 
den første ved Jesper nielsen var en succes.  
Der bliver yderligere lignende træninger på 
fællesspilsaftener i november, februar og 
marts. 

Seniorspillerne træner os efter gensidig aftale, 
bl.a. for at styrke som en klub. Vi kan så 
støtte dem, ved at komme til deres kampe. 1. 
holdet ligger i øjeblikket på 1. pladsen i serie 
1 efter 3 sejre, så kom d. 2/12 i Gl. Måløvhal 
til næste kamp. 

Finn Mathorne, tlf.: 4497 2990 

PAS PÅ VORE HALLER! 
Det viser sig desværre på sin plads at 
informere 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 
sådan fungerer det ikke. 

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

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 
fristende 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 
mennesker i løbet af dagen ser deres snit til at 
låse én eller flere døre op, for så om natten at 
snige sig ind i hallen, med deraf følgende 
hærværk 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 
lokaler er ikke tilladt. 

Selvom ingen burde være i tvivl om, at det 
ikke er tilladt at ryge i hallerne, så finder 
rengøringspersonalet 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 
lignende. 

 

PRAKTISKE FORHOLD 
På klubbens hjemmeside kan du holde dig 
orienteret om sæsonstart, aflysninger, se 
budget 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 6763 
Miniton Benny Marfelt 4466 4738 
Voksen fællesspil Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer Jette Platou 4465 4869 

SÆSONKALENDER 
Ret til ændringer 
forbeholdes 

Aktiviteter 
2006 
?? Julefrokost for voksne (Se på www.maalov.dk) 
19. dec Julearrangement i ungdomsafdelingen 16:30 
19. dec Sidste spilledag 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 
25. mar Intern holdturnering 
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 
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. 
klubmesterskaberne 

 


