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JULEN KOMMER 
Julen kommer snart 

Julen nærmer sig - hvad enten vi vil det eller 
ej - og derfor: 

Ungdom holder juleafslutning og dermed sid-
ste træningsdag d. 18/12. 

Hallerne er lukket i julen - og alle har derfor 
sidste spilledag i uge 51 og man må vente til 
d. 2/1 2008 før juleflæsket kan spilles af igen. 

KOMMENDE 
ARRANGEMENTER 

BANKO SPIL 
Seniorafdelingen inviterer til julebanko den 
20. december. Følg med på hjemmesiden og 
på opslagstavlerne i hallerne, for tid og sted. 
Men sæt allerede nu et kryds i kalenderen og 
inviter gerne din familie med. 

KOM & VÆR MED TIL SPIL & SPIS! 
Første gang fredag den 18. januar 2008. 

Der spilles badminton fra kl.17-19, med efter-
følgende spisning. Prisen pr. deltager ca. kr. 
50. Alle klubbens medlemmer fra U-17 kan 
deltage og er velkommen til, at tage deres 
kæreste eller ægtefælle med. 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, indbydel-
se udsendes inden jul. 

KLUBMESTERSKABER 2008 
I denne sæson afholdes klubmesterskaberne 
for voksne fra den 21/4 til 26/4 2008. De ind-
ledende kampe spilles med singler om man-
dagen, mixdoubler om onsdagen og doubler 

om torsdagen. Finaler afvikles om lørdagen, 
hvor der også vil være klubfest. Sæt derfor 
allerede nu kryds i kalenderen. 

Ungdomsafdelingen afholder klubmesterska-
ber den 12 og 13. april 2008. 

UNGDOMSAFDELINGEN 
Ungdomsafdelingen har haft en utrolig god 
sæsonstart med mange aktiviteter og hvor de 
2 nye trænere: Emil Moll Staunsager og Tina 
Darger for henholdsvis ungdom (U-9 til U-
17) og miniton, er blevet godt modtage af 
børn, forældre og ungdomsudvalget.  

De har begge fanget børnene med en inspire-
rende træning på en måde, som gør, at der er 
stort fremmøde til alle træningstimer. 

Der er kun få pladser på tilbage på Miniton 
holdet i Østerhøjhallen torsdag fra kl.16.30 til 
17.30. 

Emil får hjælp af ungdomstrænerne Sarah 
Sonne, Patrick Strøm Hansen og Astrid Eng-
blom. 

Der har desværre været en del udmeldelser, 
men heldigvis har tilgangen af nye børn også 
været stor. 

Ungdomsafdelingen har i år tilmeldt 6 ung-
domshold i holdturneringen, hvilket er det 
højeste deltagende ungdomshold fra Måløv i 
mange år.  

Ungdomsafdelingen har gennemført tre fæl-
lesarrangementer i efteråret, træningsweekend 
den 22. og 23. september, deltagelse i Lands-
badmintonstævnet i Fredericia den 19.-21. 
oktober og Forældre/barn turnering i Måløv 
Hallen den 3. november. 

TRÆNINGSWEEKEND 
Træningsweekenden i Måløv Hallerne havde 
27 deltagende børn. Børnene havde en skøn 
weekend med en blanding af træning og soci-
alt samvær med kammeraterne. Børnene var 
også tilskuer til senior 1. holdets kamp mod 
Ballerup, hvor nogle desværre i perioder kom 
til at heppe på Ballerup, da en af spillerne fra 
Ballerup var lærer for nogle af børnene.  

Mange af børnene gav udtryk for, at det havde 
været en god weekend og de glædede sig alle-



rede til den næste træningsweekend den 19.og 
20. januar 2008. 

LANDSBADMINTONSTÆVNE 
Ungdomsafdelingen havde 21 spillere med til 
dette års Landbadmintonstævne i Fredericia. 
Det er det højeste antal deltagere, som Måløv 
har stillet med til dette stævne.  

Børnene mødtes i Roskilde tidligt fredag 
morgen og kørte i busser til Fredericia, sam-
men alle de andre spillere fra Roskilde Amt. 
Spillerne kom trætte hjem søndag aften, efter 
3 dage med mange kampe, socialt samvær og 
enkelte havde stiftet nye bekendtskaber med 
spillere fra andre klubber. 

Ved stævnet fik Måløv nogle flotte placerin-
ger: 

I U-13D Pigedouble blev Linnea Bolbjerg 
/Josephine Dahl Staalhøj nr.1. og i U-13D 
Pigesingle blev Linnea nr.1 og Josephine nr. 
2. Begge spillere er efter stævnet rykket op i 
C-rækken. Stort tillykke med det. 

I U-17B Damedouble blev Sarah Sonne nr. 2 
sammen med en makker fra en anden klub. 
Stort tillykke med det. 

FORÆLDRE/BARN TURNERING  
Forældre/barn turneringen den 3. november i 
Måløvhallen havde 15. forældre/barn hold 
tilmeldt. Der var især mange deltagere fra de 
unge årgange. Der blev spillet mange gode og 
spændende kampe, hvor forældrene fik lov til, 
at vise deres badminton-evner sammen med 
deres børn. 

JULEAFSLUTNINGEN 
Juleafslutningen vil blive afholdt i Østerhøj-
hallen tirsdag den 18. december fra kl.16 - 18, 
med julebadminton og hygge. 

Med venlig hilsen  
Ungdomsudvalget 

SENIOR 
Nu er sæsonen godt i gang og holdturneringen 
ligeså. Det ser ganske godt ud for Måløvs to 
seniorhold. 

Førsteholdet ligger efter en sejr på 7-6 over 
Brøndby Badminton Klub i 3. runde solidt 
placeret i midten af puljen med samlet 5 point 

kun 4 point fra topholdene Ballerup og Vær-
løse. 

Andenholdet ligger godt placeret i toppen af 
deres pulje med maxpoint. Efter weekendens 
sejr over Værløse på 9-4, ser det rigtig loven-
de ud for Måløv 2. Vi vil i denne forbindelse 
gerne takke vores motionistdamer, som vi 
flittig låner for at kunne stille fuldt hold.  

Næste runde ligger den 17. november, hvor 
begge hold har hjemmekampe: førsteholdet 
kl. 14 og andenholdet kl. 16. Kig forbi til en 

lørdag med underholdende badminton. 

Som noget nyt i afdelingen vil vi prøve at lave 
en træning for den yngre seniorgruppe, som er 
mellem 16-25 år, men som ikke har spillet 
badminton før. Dette vil starte op snarest og 
evt. spørgsmål herom kan rettes til seniorfor-
manden.  

 Seniorformand 
Jesper Westphal 

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. Hvis du ikke modtager 
mails fra klubben med meddelelser om aflys-
ninger og nyheder så er det nok fordi vi ikke 
har en mail-adresse på dig. Send derfor i givet 
fald din adresse til: mbc@maalov.dk. 
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