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KLUBMESTERSKAB 2008 
Klubmesterskaberne for ungdom afvikles i 
weekenden den 12. – 13. april.  

Klubmesterskaberne for voksne afholdes i 
uge 17 i Gl. og Ny Måløvhal. Som noget nyt i 
år spilles i 5 rækker: M, A, B, C og D. Me-
sterskaberne afvikles efter følgende program: 

Mandag d. 21/4 kl. 18 - 23: Singler 
Herre- og damesingler i alle rækker. Der 
spilles denne dag til og med semifinalerne 

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

Torsdag d. 24/4 kl. 19 – 23: Doubler 
Herre- og damedoubler i alle rækker. Der 
spilles denne dag til og med semifinalerne 

Lørdag d. 26/4 kl. 14 – 18: Finaler 
Finaler i alle kategorier samt præmieover-
rækkelse 

Lørdag d. 26/4 kl. 17:30 - ?: 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 klubmesterskab, 
er ligeledes tvungen M-rækkespillere. 
Øvrige spillere kan frit tilmelde sig M-
rækken 

� A-rækken  
Meget rutinerede spillere, herunder vok-
sen fællesspillere fra onsdagstræningen, 
21 - 23 i Gl. Måløvhal 

� B-rækken  
Rutinerede spillere, herunder voksen fæl-
lesspillere fra onsdagstræningen, 21-23 i 
Ny Måløvhal  

� C-rækken  
Øvede spillere, herunder voksen fælles-
spillere fra torsdagstræningen. 21-23 i Ny 
Måløvhal. 

� D-rækken 
Nybegyndere og letøvede spillere, herun-
der voksen fællesspillere fra tirsdagstræ-
ningen. Alle kan trygt melde sig, da denne 
række vi blive åbnet uanset antal tilmeld-
te. 

Spilleudvalget fastlægger klassificeringen af 
spillerne. Du vil kunne blive placeret i for-
skellige rækker. Den højst klassificerede spil-
ler i et doublepar er bestemmende for i hvil-
ken række parret stiller op. Består et double-
par f.eks. af en C-rækkespiller og en B-
rækkespiller, placeres parret i B-rækken. 

Op- og nedrykning rækkerne imellem: 
Som udgangspunkt vil der i år ikke automa-
tisk ske oprykning af vindere fra sidste år til 
næste række, som det tidligere har været reg-
len. Det skyldes, at der i år er indført en femte 
række: D-rækken. Af samme årsag er der hel-
ler ingen nedrykning af taberne fra første run-
de sidste år. Spilleudvalget afgør suverænt 
placeringen af spillerne i rækkerne. 

Tilmeldingsfristen er 17. april 2007. 
Tilmelding kan foretages online på klubbens 
hjemmeside: www.maalov.dk, afleveres til 
fællesspil tirsdag, onsdag eller torsdag eller 
sendes til Karsten Friis, Træets Kvarter 15, 
2750 Ballerup. 

Husk at angive: Navn, Telefonnummer, Sing-
le/double/mix, M/A/B/C/D samt din eventuel-
le makker(e)s navn(e) og om du ønsker spil-
lertrøje, samt dennes størrelse. 

Program: 
Spilleprogrammet vil være klar her på MBC's 
hjemmeside fra den 20. april 2008. 



Papirkopier vil kunne afhentes i hallerne fra 
den første spilledag.. 

Deltager T-shirt  
I år er i farve bordeaux og trøjen er trykt med 
årstal og MBC's logo på ryggen og kvaliteten 
er meget høj så den tåler mange gange i va-
skemaskine og tørretumbler uden at krybe 
eller miste form og farve. Prisen er kun kr. 
75,-. NB! Husk at der er herre og damemodel-
ler - damemodellen er faconsyet. Bestilling 
samtidig med tilmeldingen til klubmesterska-
bet. 

Klubfest for dig og din partner: 
Afholdes lørdag den 26. april 2007 kl. 17.30 i 
Cafeen i den nye Måløvhal umiddelbart efter 
afviklingen af klubmesterskabernes finaler. 
Prisen er kr. 200,00 pr. person. 

Tilmelding og betaling senest den 17. april til 
én fra festudvalget, ved fællesspillets dom-
merbord tirsdag, onsdag eller torsdag eller 
online på klubbens hjemmeside. Se i øvrigt 
annonce for festen andetsteds i bladet. 

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, C og D-Rækken: kr. 50 pr. kategori 

- 3 kategorier for kr. 75,-  
� Deltager T-shirt: kr. 75,-  
� Klubfest: kr. 200,- pr. person 

Alle restancer til klubben skal være betalt 
inden første kamp spilles.  
 
Der er megen mere information på klubbens 
hjemmeside.  

www.maalov.dk 

Her kan du også allerede nu tilmelde dig 
on-line.

 

 

 

 

Jeg tilmelder mig følgende kategorier i Måløv Badminton Clubs Klubmesterskab 2008 
 
Navn    Tlf.   
 

Single  
 
Double    
 M A B C D  Makkers  navn 
 

Mix 
     
 XXL XL L M S Makkers  navn 
 
T-shirt 
 

Festen         Ledsager    
   Ledsager navn 

 

(Online tilmelding muligt på klubbens hjemmeside) 

���� 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå ikke glip af den fuldendte afslutning på sæsonen. 
Vær med til at fejre dig selv og resten af medlemmerne ved årets fest. 

 

Det hele løber af stabelen i Cafeteriet, Ny Måløvhal : 

 

Lørdag den 26. april 2008 kl. 17.30 
 

umiddelbart efter afviklingen af klubmesterskabernes finaler. 

 

• 17.30 mødes vi ved hallerne til velkomstdrink 

• 18.00 vil der være en lille øvelse i at more sig sammen til tidens toner 

• 19.00 er der dækket op i ”festcafeteriet” og så er der dømt god mad og drikke. 

• Der bliver rig mulighed for at swinge benene til populære toner fra jukeboksen. 

• Vi regner med at slukke og lukke ved 3 – tiden 
 

Prisen for dette brag af en fest er 200 kr. pr. person og inkluderer: 
Velkomst drink samt et glas vin/øl/vand til forretten, stor fest buffet og dessert. 
Der vil naturligvis være mulighed for at købe yderligere drikkevarer i baren til rimelige priser. 
 
Dress code: Fest tøj ☺ og højt humør 

 
Tilmeldingsfristen er 17. april 

 
Tilmelding og betaling på følgende vis: 
 
Til en fra festudvalget: Jette Platou, Per Nielsen, Morten Terstrup, Jeanette Frederiksen eller  
Bjarke Strøm-Hansen 
Tirsdag, onsdag eller torsdag hos ”banemanden” 
Via hjemmesiden: http://www.maalov.dk/Klubmesterskab/2008/klubfest 

 

 

 
 
 



 
 

GENERALFORSAMLING 
Måløv Badminton Club indkalder til ordinær 
generalforsamling år 2008: 

Torsdag d. 22. maj kl. 19.30 
i klublokalet i Ny Måløvhal 

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af 2 stemmetællere  

3. Formændenes beretninger  

4. Regnskab  

5. Indkomne forslag  

6. Valg efter lovene  

7. Eventuelt  

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød 
og lidt til tørsten.  

Kom og gør din indflydelse gældende - og få i 
øvrigt en hyggelig aften og en god diskussion 
med andre klubmedlemmer.  

 


