
MÅLØV BADMINTON CLUB 
Formand: Karsten Friis 
Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com 

Kasserer: Birte Bachmann 
Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com 

Banefordeler: Ole Thystrup 
Tlf.: 4061 4911, thystrup@pc.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 Østerhøjhallen 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. 19 i Østerhøjhallen og i Gl. 
Måløvhal. Det aktuelle tidspunkt, som er en 
time om ugen, afhænger af alder og styrke. 
Prisen er kr. 525,- for en hel sæson.  

SENIOR 

For den ambitiøse spiller fra 18 år til ?? 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 og torsdag fra kl. 20 til se-
nest kl. 23 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 
Onsdag i Ny 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: Ole Thystrup, � 40614911 

� thystrup@pc.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 op til 6 gange i 
løbet af en sæson. 

 

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: 



 

 

 

 

 

den 29/8-08 kl. 19.00 
i 

Gl. Måløvhal 

 

NYE TRÆNERE 
I den kommende sæson har vi skiftet 2 af vo-
res 3 trænere ud. 

Vores ungdomstræner i gennem mange år, 
Thomas Rasmussen, har som det vil være 
bekendt, valgt at stoppe. Vi har fundet en ny, 
ung træner, Emil Moll Staunsager, som er klar 
til at overtage jobbet. Vi byder Emil velkom-
men og håber alle vi tage godt imod ham. 

I Miniton afløser Tina Darger i den kommen-
de sæson Benny Marfelt. Tina har tidligere i 
flere sæsoner været vores Miniton-træner, så 
det er en erfaren kapacitet, der overtager sty-
ringen. Også et stort velkommen til Tina. 

I Seniorafdelingen fortsætter Anders Carlsen 
på posten som klubtræner. MBC har været 
meget tilfredse med Anders’ indsats gennem 
flere sæsoner og vi er derfor glade for at An-
ders fortsætter endnu en sæson. 

Vi er sikre på, at vi med disse 3 trænere samt 
vores 2 hjælpetrænere Astrid og Patrick har et 
godt team, der kan sikre, at klubbens sportsli-
ge og sociale målsætninger nås i de tre afde-
linger. 

 

SÆSONSTART   
Efter sommerferien er første spilledag som 
følger: 

Miniton: 23/8-07 
Ungdom: 21/8-07 
Senior: 2/8-07 
Voksen fællespil:  4/9-07 
Banetimer: 3/9-07 

Voksen fællesspil holder sommerspil i august 
måned hver onsdag aften kl. 19 – 21. Den 29. 
august er der åbent hus arrangement. Det kan 
betyde færre baner til de eksisterende med-
lemmer denne dag. 

 

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 Jesper W. Nielsen 2341 3560 
Ungdom Jesper Sonne 4466 6763 
Miniton Tina Darger 4468 1748 
Voksen fæl.spil Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer Ole Thystrup 4061 4911 

 


