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VOKSEN FÆLLESSPIL 
Kan VFS blive bedre?? 
I slutningen af 2006 besluttede voksen fælles-
spils udvalget at lave en tilfredshedsundersø-
gelse af voksen fællesspils afdelingen, for at 
finde ud af om vi kan blive bedre, og i givet 
fald hvordan. 

Rigtig mange voksen fællesspillere har gjort 
sig den ulejlighed at besvare skemaerne, der 
er en svar procent på godt 57 %, og det vil vi 
gerne takke jer alle for. 

Vi koncentrerede os i undersøgelsen om føl-
gende hovedoverskrifter: 

A. Den almindelige træningsaften 
B. Klubmesterskaberne 
C. Holdturnering 
D. Fællestræning på træningsaftener 
E. Ekstra fællestræning i weekenden 
F. Den interne holdturnering 
G. MBC generelt 
H Øvrige idéer, kommentarer, ris eller ros 

Vi spurgte hvor man havde lært klubben at 
kende, hvilket var for at få en idé om, hvor vi 
skal sætte ind for at få nye medlemmer. 

Sidst men ikke mindst opfordrede vi til at 
man kom med idéer, kommentarer, ris eller 
ros til VFS-afdelingen. 

Og hvad er der så kommet ud af alle besvarel-
serne: 

Den overordnede konklusion: 
Tilfredshedsundersøgelsen viser at VFS-afde-
lingen generelt er velfungerende, men at der 
skal strammes op omkring banesætningen, så 
kampene, om muligt, bliver mere jævnbyr-
dige.  

Derudover skal der sættes mere fokus på in-
formation fra VFS-udvalget omkring trænings 
arrangementer, såvel på almindelige trænings 
aftener, som i weekenden. 

Selvfølgelig skal der altid tages hensyn til 
spillernes niveau, når der fordeles trænings 
tider, men vi oplever det i udvalget, som me-
get svært at ”flytte” folk derhen, hvor der er 
bedst plads, og hvor niveauet samtidig er pas-
sende. 

Igen skal der lyde en tak herfra til alle jer, der 
har brugt tid og energi på at udfylde spørge-
skemaet – vi vil helt sikkert tage alle de gode 
idéer og forslag med i vores forsatte arbejde 
omkring voksen fællesspillet. 

Hvis du vil spille mere eller i øvrigt gøre en 
indsats for spillet og klubben, så meld dig til 
udvalget, vi har brug for nye folk, og det er 
faktisk ret hyggeligt at være med! 

I de følgende er besvarelserne gennemgået i 
detaljer. På vores hjemmeside kan du yderli-
gere se en grafisk fremstilling af svarere. 

A. Den almindelige træningsaften: 
Generelt er der stor tilfredshed med den al-
mindelige træningsaften, 81 % af besvarel-
serne ligger i tilfreds eller meget tilfreds, in-
gen har valgt meget utilfreds og kun 14 % lig-
ger i ok eller mindre tilfreds – de sidste 5 % 
har valgt ikke at besvare spørgsmålet. 

På spørgsmålet om hvor stor vægt der skal 
lægges på det sociale kontra konkurrence 
momentet, mente hovedparten (76 %) at der 
skal være en nogenlunde ligelig fordeling af 
begge dele, kun hhv. 3 % og 2 % ønsker rent 
hhv. konkurrence og socialt spil. 

Hvis man sammenskriver kommentarerne 
bliver det generelle billede, at de fleste mener, 
at det er vigtigt, at der sættes jævnbyrdige 
kampe, så der kan svedes lidt, dog skal der 
også rent socialt være plads til den styrkefor-
skel, der nu er, og alle bør behandle alle pænt. 
Der opfordres til at der bliver kigget nærmere 
på styrkefordelingen, når der nu er en sådan, 
så der, så vidt det er muligt, bliver en nogen-
lunde jævn styrkefordeling på de enkelte træ-
ningsmoduler.   

B. klubmesterskaberne: 
Indplaceringsreglerne til klubmesterskaberne: 
Af de 69 % der valgte at besvare dette 



spørgsmål var 59 % tilfredse eller meget til-
fredse, 8 % synes at reglerne er ok og 2 % fin-
der indplaceringsreglerne mindre tilfredsstil-
lende. 

Spørgsmålet om antallet af rækker blev be-
svaret af 67 % og her var alle tilfredse med 
antallet. 

70 % svarede på spørgsmålet om seedning af 
spillerne ved klubmesterskabet, og af de 70 % 
var 38 % for, 16 % imod og 16 % havde sat 
kryds i ”ved ikke”. Der er mange meget vel-
overvejede kommentarer omkring seedning 
og klubmesterskabet generelt, og disse me-
ninger vil selvfølgelig blive diskuteret både i 
VFS-udvalget og i bestyrelsen. 

C. holdturnering: 
Ca. 50 % af alle voksen fællesspillere spiller 
på hold i turneringen – af de 50 % der ikke 
gør, er der 17 % der gerne vil spille, og det er 
dejligt, for der er altid brug for flere turne-
ringsspillere – det sker nemlig ofte at en eller 
flere spillere må melde afbud til en holdkamp, 
enten p.g.a. skader eller af anden årsag. Nogle 
nævner, at de ikke deltager i holdturnering, 
fordi de kun kan træne én gang om ugen, og 
der vil vi lige nævne, at det ikke forventes, at 
voksen fællesspillere træner mere end én af-
ten om ugen. 

D. fællestræning på træningsaftenerne: 
Knap 55 % af voksen fællesspillerne har på et 
eller andet tidspunkt deltaget i de trænings-
øvelser, der er blevet planlagt af én fra senior-
afdelingen på en almindelig træningsaften og 
af dem har 83 % været tilfredse eller meget 
tilfredse med træningen.  

Hovedparten af alle synes, at det er et tilbud, 
der skal forsætte – desværre er der også alt for 
mange, der slet ikke kender til denne træ-
ningsform, og vi vil selvfølgelig sørge for at 
banesætterne gør bedre reklame for trænings-
aftenerne fremover, da rigtig mange fælles-
spillere åbenbart gerne vil deltage for at styr-
ke deres spil. 

E. Ekstra fællestræning i weekenden: 
Kun 17 % af fællesspillerne har deltaget i de 
weekend-træningstilbud, der har været, men 
også her er alle, der har deltaget, tilfredse med 
træningen og udbyttet deraf.  

62 % af alle ønsker at det forsat skal være et 
tilbud, og de fleste vil gerne have denne træ-
ning lagt søndag formiddag, men lørdag ef-
termiddag er også en mulighed. 

Desværre viser kommentarerne igen her, at 
mange slet ikke kender til disse tilbud, og 
også her må vi VFSére stramme op om in-
formationen. 

F. Intern holdturnering: 
Den årlige interne holdturnering, foregår en 
søndag i marts og her dyster hvert enkelt tur-
neringshold mod et andet af MBC´s turne-
ringshold, det hele afsluttes med frokost og en 
øl. 

Knap 50 % af fællesspillerne har deltaget i 
denne turnering, og af dem synes hovedparten 
at konceptet er ok – dog er der mange der 
bemærker, at der skal lægges vægt på at alle 
hold kommer til at spise frokosten samtidig, 
mere for hyggens skyld. 

Af de 50 % der ikke har deltaget, er der 40 % 
der gerne vil deltage. 

 

G. Måløv Badminton Club generelt: 
Voksen fællesspillerne er generelt tilfredse 
med deres kendskab til MBC, over 80 % har 
svaret at de er tilfredse eller meget tilfredse. 

På spørgsmålet om hvorvidt samarbejdet mel-
lem de 3 afdelinger i MBC skal udbygges, 
svarer 34 % at de synes at det skal udbygges, 
6 % synes at samarbejdet er tilpas, mens res-
ten enten er i tvivl eller har undladt at besvare 
spørgsmålet. 

Også her er der et par rigtig gode forslag til 
hvordan vi evt. kan forbedre samarbejdet mel-
lem afdelingerne, f.eks. foreslår én at vi laver 
en fælles blandet jule/påske turnering. 

H: øvrige idéer, kommentarer, ris eller ros: 
Her er det dejligt at se, at rigtig mange besva-
relser har en kommentar med her. 

På plus siden mener mange fællesspillere, at 
konceptet med 4 spillerunder er rigtig godt, 
og mangen af de nyere spillere siger tak, fordi 
de er blevet taget godt imod – mange udtryk-
ker, at det er en nem klub at føle sig hjemme 
i.  



På minussiden mener mange, at der skal gøres 
mere ud af vurderingen af niveau og mange 
foreslår at fordelingen revurderes (sprede be-
lastningen) på enkelte trænings tider. En del 
ønsker at trænings tiden bliver ændret, så 
starttidspunktet bliver kl. 20 i stedet for kl. 21 
– men det er desværre uden for VFS-udval-
gets indflydelse at lave dette om. 

Sidst er der dejligt mange anerkendende ord 
om VFS-udvalgets arbejdsindsats med at få 
det hele til at fungere – Tusind tak for dem, 
det er super dejligt at indsatsen bliver værd-
sat. 

 

KLUBMESTERSKAB 2007 
Klubmesterskaberne for ungdom afvikles i 
weekenden den 21. – 22. april.  

Klubmesterskaberne for voksne afholdes i uge 
17 i Gl. og Ny Måløvhal efter følgende pro-
gram: 

Mandag d. 23/4 kl. 18 - 23: Singler 
Herre- og damesingler i alle rækker. Der 
spilles denne dag til og med semifinalerne 

Onsdag d. 25/4 kl. 18 – 23: Mixdoubler 
Mixdoubler i alle rækker. Der spilles den-
ne dag til og med semifinalerne 

Torsdag d. 26/4 kl. 19 – 23: Doubler 
Herre- og damedoubler i alle rækker. Der 
spilles denne dag til og med semifinalerne 

Lørdag d. 28/4 kl. 14 – 18: Finaler 
Finaler i alle kategorier samt præmieover-
rækkelse 

Lørdag d. 28/4 kl. 18:30 - ?: Klubfest 
Klubfest med middag, musik, dans og 
hyggeligt samvær for medlemmer og de-
res venner og familie. 

Der spilles i følgende rækker:   
� M-rækken  

Denne række indeholder alle spillere, som 
deltager på seniorernes fællestræning. 
Disse spillere er tvunget M-rækkespillere. 
Ungdomsspillere over 14 år, som ønsker 
at tilmelde sig de voksnes klubmester-
skab, er ligeledes tvungen M-rækkespil-
lere. Øvrige spillere kan frit tilmelde sig 
M-rækken  

� A-rækken  
Rutinerede spillere, herunder voksen fæl-
lesspillere fra onsdagstræningen, 21 - 23  

� B-rækken  
Øvede spillere, herunder primært voksen 
fællesspillere fra torsdagstræningen, 21-
23  

� C-rækken  
Nybegyndere og letøvede spillere, herun-
der primært voksen fællesspillere fra tirs-
dagstræningen. Alle kan trygt melde sig, 
da denne række vi blive åbnet uanset antal 
tilmeldte. 

Nedrykning rækkerne imellem: 
Taberne af 1. runde i A- og B-rækkerne i fra 
sidste år har mulighed for at blive rykket ned 
ved dette års Klubmesterskab. Samme afgøres 
af spilleudvalget. 

Oprykning rækkerne imellem: 
Alle finalister i C-rækken fra foregående år er 
tvungen B-rækkespillere i dette års klubmes-
terskaber. Ligeledes er finalister i B-rækken 
tvunget A-rækkespillere i dette års klubmes-
terskaber. Var der det pågående år kun syv 
eller færre deltagere tilmeldt en række, rykker 
kun vinderne af finalerne op ved dette års 
klubmesterskaber. 

Ovenstående er gældende selv om en eventuel 
pause i tilmeldingen til klubmesterskaber ind-
træder. 

Tilmeldingsfristen er 19. april 2007. 
Tilmeldingen kan ske online på klubbens 
hjemmeside. Alternativt kan den udfyldte 
blanket afleveres til fællesspil elle sendes til 
Karsten Friis, Træets Kvarter 15, 2750 Balle-
rup. 

Eventuelt kan tilmelding foretages via e-mail 
til mbc@maalov.dk. Husk at angive: navn, 
telefonnummer, single/double/mix, række (M, 
A, B eller C) samt din eventuelle makker(e)s 
navn(e). 

Program: 
Programmet vil være klar den første spilledag 
eller ses på MBC's hjemmeside: 
www.maalov.dk  fra den 22/4-07. 

Deltager T-shirt  
Farve er endnu ikke valgt, men trøjen er trykt 
med årstal og MBC's logo på ryggen og kva-



liteten er meget høj så den tåler mange gange 
i vaskemaskine og tørretumbler uden at krybe 
eller miste form og farve. Prisen er kun kr. 
50,-. Bestilling samtidig med tilmeldingen til 
klubmesterskabet  

Klubfest for dig og din partner: 
Afholdes lørdag den 28. april 2007 kl. 18.30 i 
Cafeen i den nye Måløvhal umiddelbart efter 
afviklingen af klubmesterskabernes finaler. 
Prisen er kr. 150,00 pr. person. 

Tilmelding og betaling senest den 19. april til 
Toni Madsen, Mona B. Hansen eller ved fæl-
lesspillets dommerbord tirsdag, onsdag eller 
torsdag. 

Og husk: 
arrangementet er ikke kun for turneringsspil-
lere og deltagere i fællestræning.  Både klub-
mesterskabet og klubfesten er for alle klub-
bens voksne medlemmer – herunder med-
lemmer, der spiller på fast banetid. Og det er 
tilladt at deltage i klubfesten uden at have 
spillet (og omvendt). 

Og priserne er kun: 

� M-Rækken: kr. 50 pr. kategori - 3 katego-
rier for kr. 100,-  

� A, B og C-Rækken: kr. 50 uanset antallet 
af kategorier.  

� Deltager T-shirt: kr. 50,-  
� Klubfest: kr. 150,- pr. person 

Alle restancer til klubben skal være betalt 
inden første kamp spilles.  
 
Der er megen mere information på klubbens 
hjemmeside. Her kan du også se resultaterne 
fra de foregående klubmesterskaber, hvis du 
skulle være i tvivl, om en given person kan 
stille op i B eller C: 
 

www.maalov.dk 

Her kan du også allerede nu tilmelde dig 
on-line 

 

 

 

Jeg tilmelder mig følgende kategorier i Måløv Badminton Clubs Klubmesterskab 2007 
 
Navn    Tlf.   
 

Single  
 
Double    
 M A B C  Makkers  navn 
 

Mix 
     
 XXL XL L M S Makkers  navn 
 
T-shirt 
 

Festen         Ledsager    
   Ledsager navn 
 

���� 



 

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 
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 
5. - 9. apr. Hallerne lukket i påskeferien 

23.-26. 
apr. 

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

 


