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PROGRAM FOR 
EFTERÅRSFERIEN 

Ballerup kommune har inddraget al haltid i Gl 
Måløvhal fra lørdag 13.10.2007 til 21.10.2007 
(begge dage inklusive). 

Det betyder at vi spiller efter følgende nød-
program i Måløvhallerne 

• Lørdag 13.10.2007 
Banetimer flyttes til Ny Måløvhal  

• Mandag 15.10.2007: 
Voksen fællespil i Gl. Hal aflyst  

• Tirsdag 16.10.2007 
Banetimer fra 16-19 flyttes til Ny Hal  

• Tirsdag 16.10.2007 
Seniortræning fra 19-21 i Ny Hal. (Ef-
ter 21 er der banetimer) 

• Onsdag 17.10.2007 
Voksen Fællesspil i Gl. Hal aflyses, 
Voksen Fælesspil i Ny Måløvhal som 
normalt 

• Torsdag 18.10.2007 
Ungdomstræning fra kl. 16-19 i Ny 
Måløvhal. Seniortræning fra 19-21, og 
voksen fællespil fra 21-23. 

PAS PÅ VORE HALLER! 
Det viser sig desværre på sin plads at infor-
mere 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 så-
dan fungerer det ikke. 

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

Der er derfor nogle simple regler, som vi må 
bede alle vore medlemmer overholde: 

TAG NETTENE NED, NÅR I ER FÆR-
DIGE 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 AF-
FALDSKURVENE, 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 fri-
stende 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 menne-
sker i løbet af dagen ser deres snit til at låse 
én eller flere døre op, for så om natten at sni-
ge sig ind i hallen, med deraf følgende hær-
værk 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 TILSTØ-
DENDE LOKALER ER IKKE TILLADT. 
Selvom ingen burde være i tvivl om, at det 
ikke er tilladt at ryge i hallerne, så finder ren-



gøringspersonalet 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 lig-
nende. 

 

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. 

 

VOKSEN FÆLLESPIL 
På trods af de problemer vi har haft med 
Østerhøjhallen synes fællesspillet at tegne 
meget lovende i år. I skrivende stund (uge 37) 
har der været fyldt god op i hallerne. Der er 
dejligt mange nye ansigter, bl.a 9 ny spillere 
på en kaotisk tirsdag, hvor vi måtte ”fifle” os 
igennem i måløvhallerne. 

Der har været meget få piger på hold 3 (ons-
dag Ny Måløvhal) og hvis det fortsætter må 
de nok for deres egen skyld komme om tors-
dagen i stedet for. 

På hold 4 er der nu fremmøde af tidligere se-
niorspillere og det har klart højnet intensiteten 
på dette hold. 

Der har igennem de senere år været en del 
ændringer omkring hold og spilledage, men 
det er udvalgets klare målsætning, at der ikke 
skal ændres i dette de næste par år, med min-
dre vi bliver hårdt presset f.eks. på halforde-
lingen. Derfor kan enkelte spillere godt blive 
flyttet mellem holdene. 

Husk i øvrigt muligheden for at komme en 
ekstra gang om mandagen i Gl. Måløvhal, 
hvor der er frit fællesspil for alle holdene. Det 
kan betyde mange spillere i hallen, men de 2 
første gange har vi været henholdsvis 3 og 9. 

HOLDTURNERINGEN: 
Holdturneringen står foran start i den kom-
mende weekend. Vi har i år 10 hold med, det 
højeste jeg har kendskab til de sidste 10 år. 
Det er også lidt ”stramt” med piger til holde-
ne, men med den gode tilgang der har været, 
regner vi med at klare det. 

Der er 2 SBKR hold, og her bliver det spæn-
dende at se hvordan det går i mesterrækken. 
Derudover 6 mix-hold og 2 herrehold i DGI. 
Interessant bliver det at se hvordan det går i 
den indbyrdes kamp mellem mix 5 og mix 6 i 
den første runde. 

TRÆNING: 
Der er træning ved Dorthe Æbelø søndag d. 
7/10 kl. 10 i Ny Måløvhal, men det er før det-
te nummer udkommer. 

Der vil derudover blive arrangeret træning i 
weekenden 12.-13. januar. Det vil blive an-
nonceret ved fællespillet og på hjemmesiden. 

Vi håber igen i år at kunne tilbyde træning 
ved en seniorspiller i oktober, november, fe-
bruar og marts måned. Det vil også blive an-
nonceret ved fællesspil og på hjemmesiden. 

KORT, MEN IKKE UVÆSENTLIGT: 
Husk der er klubmesterskaber i uge 17 med 
afslutningsfest lørdag d. 26/4 2008. Sæt alle-
rede nu dagene af. 

Ved du ikke hvad du skal lave, så kig på 
hjemmesiden om der ikke er kamp i en af 
hallerne, du kan bakke op om! Specielt er 
seniorholdene meget glade for opbakning. 

Hvis du har lyst til at give en hånd (eller ho-
ved) med i klubben skal du ikke tøve med 
kontakte bestyrelsen. 



Har du lyst til at spille mere eller mindre fast 
på et hold så kontakt undertegnede. 

Ros og ris også til undertegnede. 

På gensyn i hallerne 

Finn Mathorne 
mathorne@dadlnet.dk 

Tlf. 44972990 

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 Måløvhallerne i hverdagen i ti-
den mellem 16 og 22. 

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

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. 

 

 


