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MÅLØVHALLERNE 

Fritidsklubben fra Kratvej 1 flytter ned i loka-
lerne i Gl. Måløvhal i april måned. Sekretaria-
tet og det gamle cafeteria kan derfor ikke læn-
gere benyttes af hallens øvrige foreninger. Til 
gengæld er vi blevet lovet en skydevæg i det 
nye cafeteria således at det vil blive muligt at 
udnytte ”knasten” som mødelokale. 

Flytningen af fritidsklubben betyder, at der 
dagligt vil komme små hundrede nye brugere 
af området og af hallerne. Det vil selvfølgelig 
belaste faciliteterne, men vi stoler på, at der 
også vil blive afsat ressourcer til den deraf 
følgende nødvendige vedligeholdelse og repa-
rationer. 

SENIOR 

Holdturnering 

Både Måløvs førstehold og Måløvs andethold 
skulle møde Ballerup i vaskeægte lokalopgør 
i henholdsvis serie 1 og 2. For de to hold stod 
der vidt forskellige ting på spil. Da både før-
steholdet og Ballerup 2 havde sikret sig en 
plads i oprykningsspillet kæmpede man om 
point, der kunne overføres til oprykningsspil-
let, og i sidste ende have stor betydning for 
om man rykkede op eller ned. For andetholdet 
kunne man med en sejr på 8-5 eller større 
over Ballerup 3 liste sig med på den sidste 
plads i oprykningsspillet i serie 2.  

Trods sidste øjebliksproblemer, hvor spille-
stedet var blevet flyttet, og informationen ikke 

var røget helt korrekt ud til alle spillere, fik 
Måløvspillere varmet op og var således klar 
til at kaste sig over spillere fra Ballerup. Man 
ville vinde med mindst 8-5, så man kunne få 7 
point med over i oprykningsspillet, og dermed 
sikre sig et godt udgangspunkt inden de afgø-
rende sidste fire kampe. Og som altid lagde 
Måløvs førstehold fremragende ud. Torben 
Pedersen og Jeanette Østerlin måtte for en 
gang skyld ud i tre sæt førend de havde sikret 
sig sejren i mixdoublen. Denne blev fulgt op 
med en god solid fight fra Inger Bjerring 
Knudsen og Kim Englund, der tog sig af sej-
ren i den anden mixdouble. Tine Arentzen og 
Anette Hommelgaard viste som altid gode 
takter i singlerne, og overlod ikke nogen 
chancer til deres modstandere og sejrede sik-
kert. Lasse Reimers (bamse) leverede en su-
per indsats, da han efter en langvarig kamp 
kunne konstatere, at han med solidt og sikkert 
spil fik taget humøret fra en ellers velspillen-
de modstander og vandt sikkert. Jeppe Krag, 
der var blevet flyttet fra sin vante mixdouble-
position, leverede også en solid indsats og 
vandt sikkert sin single. Efterfølgende gjorde 
damedoublerne som altid kort proces og vandt 
sikkert begge to og sikrede dermed Måløv den 
8. kamp og dermed de tre vigtige point. Ind-
satsen blev herefter kronet med flotte sejre til 
Thomas Bølle og Torben samt Lasse og Mar-
tin Jørgensen. Med sejren på 10-3 kommer 
Måløv i oprykningsspillet med 7 point, hvil-
ket skulle sikre en plads i toppen, og dermed 
en god mulighed for at sikre sig oprykning til 
Sjællandsserien. 

2. holdet mødte som sagt Ballerups tredjehold 
og her skulle man vinde med 8-5 for at bevare 
en spinkel chance for at komme i opryknings-
spillet. Og allerede fra kampens start tegnede 
det til en spændende kamp. Begge mixdoubler 
blev desværre tabt, men Line Zaar leverede en 
storartet indsats i sin damesingle og sejrede 
sikkert. Mere spændende var det i den anden 
single, hvor Astrid Engblom måtte slide sig 
igennem tre sæt, førend hun også kunne sikre 
sig en sejr. Trods flere tætte herresinglekampe 
lykkedes det kun for Anders Husum at sikre 
sig en sejr, og man havde derfor hårdt brug 
for at vinde nogle damedoubler, og damerne 
leverede resultaterne. Astrid og Line var ude i 
en regulær marathonkamp som blev afgjort til 



allersidst, da Måløvpigerne afgjorde den sid-
ste bold og vandt 22-20 i tredje sæt. I den 
anden damedouble var Marie Jensen og Jea-
nette Frederiksen anderledes sikre og vandt 
efter to sæt. Med tre herredoubler kunne 8-5 
sejren stadig nås, og Niels Iversen og Jonas 
Frederiksen samt Anders Husum og Johnny 
Rasmussen vandt deres kampe. Hermed lå 
presset på Måløvs tredjeherredouble og efter 
en heroisk fight i tredje sæt, hvor man havde 
været bagud 16-19, kommet op på 20-19 og 
haft matchbold, måtte man til sidst erkende, at 
Ballerup-drengene nuppede sejren. Hermed 
vandt Måløv "kun" 7-6 og må i nedryknings-
spillet i serie 2. Måløv får dog 6 point med 
over og skulle dermed have gode chancer for 
at sikre sig endnu en sæson i rækken. 

De resterende kampe er: 

06-02-07 20:00 Måløv Værløse 5  
28-02-07 19:00 Frederikssund Måløv 
11-03-07 10:00 Måløv Ølstykke 
24-03-07 15:00 Frem-Hellebæk Måløv 

08-02-07 19:00 Måløv 2 Jægerspris 
01-03-07 18:30 Polyteknisk Måløv 2 
11-03-07 12:00 Måløv 2 Blistrup 2 
24-03-07 15:00 Farum 3 Måløv 2 

Vi har desværre været nød til at nedlægge 
vores 3. hold, da arbejdet med at finde spillere 
til et fuldt hold har været stigende gennem 
sæsonen. 

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

 

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 6763 
Miniton Benny Marfelt 4466 4738 
Voksen fællesspil Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer Jette Platou 4465 4869 

SÆSONKALENDER 
Ret til ændringer forbe-
holdes 

Aktiviteter 

2007 
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 
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 

 


