
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 

VELKOMMEN TIL 
SÆSON 2007/2008 

Alle MBC’s afdelinger: Miniton, Ungdom, 
Senior, Voksen fællesspil og faste banetimer 
er nu kommet i gang med den nye sæson. Der 
er sket flere ændringer i spilletider og steder, 
men vi håber fra bestyrelsens side, at de fleste 
er tilfredse, og har fået en spilletid, der passer 
dem. 

Det er hvert år et større puslespil at fordele 
haltiderne. Først skal tiderne fordeles mellem 
de klubber, der findes i Måløvområdet. Denne 
fordeling foregår på basis af de medlemstal, 
klubberne indberetter til kommunen per 1. 
december. Her tæller medlemmer under 25 år 
fire gange så meget som medlemmer over 25. 
Når denne fordeling er på plads skal klubben 
internt fordele de tildelte timer mellem de 
forskellige afdelinger i klubben.  

Vi har i år valgt at flytte ungdomstræningen 
om torsdagen mellem 16 og 19 fra Østerhøj-
hallen til Gl. Måløvhal. Dette vil give mulig-
hed for at vores ungdomsmedlemmer ser me-
re til vores seniorer, som træner umiddelbart 
efter i samme hal. Det er vores håb, at dette 
vil give større synlighed af vores seniore for 
ungdomsmedlemmerne. 

 

RETTELSE 
I sidste nummer af Måløv sport er Ole 
Thystrups telefonnummer desværre konse-
kvent skrevet forkert. 

Oles nummer er: 40 61 49 11. 

Så hvis I f.eks. er interesseret i en banetime, 
er det altså dette nummer i skal benytte. 

Vi beklager fejlen. 

E-MAIL 
Det er Måløv Badminton Club mål, at aktuel 
information til medlemmerne primært skal 
distribueres via e-mails og ”opslag” på hjem-
mesiden www.maalov.dk. 

Tidligere var bladet ”Måløv sport” vores pri-
mære medie til informationsformidling. Men 
bladet husstandsomdeles nu kun i Måløv 
sogn. Det betyder alle vore medlemmer uden 
for dette geografiske område ikke modtager 
bladet. 

Desværre har vi stadig ikke e-mail adresser på 
alle vore medlemmer. Vi udsendte den 1. sep-
tember en e-mail med velkomst til den nye 
sæson. Hvis du ikke har modtaget denne mail, 
kan det skyldes, at vi ikke har din e-mail 
adresse. I så fald bør du sende et mail til: 
mbc@maalov.dk med oplysninger om dit 
navn og adresser og med anmodning om at få 
dit e-mail indføjet i vores medlemsarkiv. 

 

KONTINGENT 2007/2008 
Kontingentet i den nye 
sæson er uændret i for-
hold til sidste sæson. 
De aktuelle kontingent-
satser kan ses på klub-
bens hjemmeside. 

Indbetalingskort er ud-
sendt i slutningen af august og indeholder 
opkrævning for samme aktivitet, som man var 
tilmeldt sidste sæson, eller hvad der ellers 
måtte være aftalt med klubben. Hvis man øn-
sker at deltage i disse aktiviteter, skal indbeta-
lingskortet betales senest 8. september. Har 
man ønsker om ændringer skal klubben kon-
taktes. De medlemmer, som hverken har be-
talt eller på anden måde givet livstegn fra sig 
senest den 8. september vil uden videre miste 
deres spillemæssige rettigheder. Dette er sær-
lig relevant for spillere på faste banetimer. 
Banetimer som efter 8. september på denne 



måde bliver ledige, vil uden videre blive til-
delt andre interesserede. 

Har du ikke modtaget opkrævning endnu, 
bedes du rette henvendelse til formanden, for 
at eventuelle fejl kan blive rettet. 

SENIOR 
Sæsonen er så småt kommet i gang og vi har 
stort fremmøde, selvom det for nogle stadig 
har været ferie. Hallen sprudler af energi og 
lyst til at spille badminton.  

Træningen for truppen har her i opstarten væ-
ret i den nye Måløvhal fra 20-22, men nu ud-
vider vi tiden så vi fra tirsdag den 21. august 
spiller i den gamle Måløvhal fra 19-20 med 
specialtræning og så fra 20-23 for hele se-
niortruppen. 

Tirsdag den 21. spilles der SM-kamp ude mod 
Birkerød, så der er allerede gang i holdkam-
pene. Vi ser det dog mest som en trænings-
kamp og udnytter chancen for at få prøvet 
spillere og doublepar af, så vi er klar til den 
kommende holdturnering.  

Allerede nu jeg kan sige, at der kommer knald 
på i denne sæson. Vi lægger hårdt ud med en 
træningsweekend den. 8.-9. september, for at 
være 100 % klar til første runde holdkampe, 
som afvikles den 22. sep., hvilket i øvrigt, for 
førsteholdet, er en hjemmekamp mod Balle-
rup. 

Sidder du og overvejer at gribe en ketsjer, og 
spille badminton på et højere niveau, så kom 
ned når vi træner, eller kontakt seniorformand 
Jesper W. Nielsen, 23 41 35 60 ellers pr. mail 
jesperwn@tdcadsl.dk 

Vi håber på en succesrig sæson og masser af 
højt humør. 

Seniorformanden 
Jesper W. Nielsen 

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 

AFTENVAGTEN: 2010 1383 
Skal kontaktes i tilfælde af problemer vedr. 
Østerhøj- og Gl. Måløvhal i hverdagen i tiden 
mellem 16 og 22. 

Problemer kan f.eks. være manglende åbning 
af hallen, manglende lys, konstatering af hær-
værk, manglende oprydning eller lignende. 

AFTENVAGTEN: 4477 3088 
Skal kontaktes i tilfælde af problemer vedr. 
Ny Måløvhal i hverdagen i tiden mellem 16 
og 22. 

WEEKENDVAGTEN: 2069 1342 
Kontaktes i tilfælde af manglende åbning af 
hallerne i weekenden, samt i fald de aftalte 
åbninger af hallerne i weekenden skal ændres 
på grund af aflyste kampe eller lignende. 

Telefonnummer 2069 1340 kan eventuelt bru-
ges i stedet. 

FALCK: 7010 2030 
Kontaktes i tilfælde af akutte problemer i 
weekender eller aftener hvor f.eks. døre og 
vinduer ikke kan lukkes, og man ikke kan få 
fat i aften- eller weekendvagten. Der oplyses 
abonnementsnummer 0151 

MATERIELGÅRDEN: 4465 1081 
Ved problemer med vand/varme/el kontaktes 
kommunens vagt på ovenstående nummer. 

 

 


