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SENIOR  
Så er sæsonen slut og seniorafdelingen vil 
ønske god sommerferie til alle og derudover 
se tilbage på en hektisk sæson. Både rent spil-
lemæssigt men også administrativt. 

I år vandt 1. holdet deres nedrykningsspil og 
bliver således i serie 1, mens 2. holdet des-
værre tabte deres oprykningspulje og måtte 
blive i serie 3. Vi håber selvfølgelig at det 
ændres til næste sæson. Vi vil i denne forbin-
delse takke vores supportere for de timer de 
har brugt på at heppe til vores kampe. Vi hå-
ber at se jer igen til næste sæson, til endnu 
mere god badminton.  

Vi vil gerne takke vores sponsorer for denne 
sæson, Skeel entreprise, Sportigan og vores 
hovedsponsor Arbejdernes Landsbank (Balle-
rup-afd.)  

Gennem sæsonen, har vi, udover vores sæd-
vanlige arrangementer, afholdt udvalgsturne-
ring, hvor de forskellige udvalg i klubben 
spillede en turnering mod hinanden. Derud-
over fik vi stablet et julebanko på benene, 
med 25 deltager, hvor nogle var så heldige at 
vinde flybilletter, venligst skænket af Sterling, 
til nogle storbyer i Europa. Vi håber meget at 
gentage denne succes til næste sæson og se 
endnu flere MBC’ere.  

Klubmesterskaberne er vel overstået, med et 
ganske godt fremmøde. Stort tillykke til Mor-
ten Grand, der vandt prisen som årets senior-
spiller, velfortjent for en stor indsats både 
sportsligt og socialt gennem sæsonen. 

Tak for en rigtig god klubfest, som virkelig 
satte gang i stængerne med en times Line-
dance inden maden. Godt arrangement. 

Det var også sæsonen hvor vi sagde farvel til 
vores træner gennem 3 sæsoner Anders Carl-
sen, som har ydet en god indsats. 

Vi har været rigtig glade for vores samarbejde 
med ungdomsafdelingen, som har fået flere af 
deres spillere med på seniortræningen og se-
niorholdene! Dette håber vi fortsætter, da vi 
er meget glade for de unge spillere, som gør 
en god figur, både sportsligt og socialt. 

Første træningsdag efter ferien vil væres 
TIRSDAG den 19. august kl. 20 i gl. Måløv-
hal. 

På vegne af seniorafdelingen vil jeg ønske 
rigtig god sommer til alle. 

Jesper Westphal, seniorformand 

GÆSTESPILLER 
Vi har i senior afdelingen haft den store for-
nøjelse at have Maria Müller fra Postdam i 
Tyskland som gæstespiller – Maria har været 
her på et udvekslings studie ophold. Det har 
været til stor glæde og gavn for både Maria og 
os, så vi vil gerne opfordre andre der opholder 
sig kortere eller længere tid i omegnen af Må-
løv og som skulle ha´ lyst til at spille lidt 
badminton mens de er her til at henvende sig 
til MBC, så finder vi en løsning sammen. Ma-
ria har skrevet et lille indlæg til Måløv Sport 
om hendes oplevelser i MBC: 

„Just dance!“ 

This is a phrase that stays in my head when 
I`m remembering my time in the Måløv BC. 

In Denmark as an exchange student for 3 
month, I thought I get through the 3 month 
even without playing badminton, but after a 
while I really missed it. And I was consider-
ing that in a badminton country there has to 
be a club near my home! But where to go? I 
had no ideas so I asked my host and she send 
me to the Østerhøjhallen.  After a short visit 
there, a look on the homepage(I was so proud 
of mine that I could read the location and the 
practice times in Danish ;) and an e-mail con-
versation with Karsten (the chief)  I decided 
just to go there and to have a look at the train-
ing and the people. 

Arrived at the Måløvhallen I was quiet sur-
prised of the friendliness of all of the players. 



They borrowed me a racket and almost every-
one was interested in my person, who I am 
and where I come from. The answer: Jeg hed-
der Maria Müller og jeg kommer fra Tysk-
land. Jeg bor i Potsdam. Jeg har spiler bad-
minton på 10 år...  these are the best phrases 
I`m able to say in Danish. But most of the 
time we spoke English, that was really no 
problem!  

I was also surprised to be integrated in the 
practice very well because I expected just to 
make one or two games and then going home. 
But it was totally different. From the begin-
ning on I was a part of them and that made me 
feel very comfortable. And finally at the end 
of the first training I was invited to a bowling 
evening by the members at the weekend 
where we had a lot of fun and “just danced”. 
It was “fantastic”! 

I´m very glad that the Måløv BC offered me 
to join them for a while because I had a nice 
time and  got to know a lot of great personali-
ties. And maybe we can/its possible to stay in 
contact to realize an exchange between the 
two clubs once. 

UNGDOM 
Også i ungdomsafdelingen er der afviklet det 
årlige klubmesterskab og der var rigtig mange 
spændende kampe – som noget nyt blev U17 
delen afviklet sideløbende med Voksen klub-
mesterskabs finalestævnet og det var til stor 
glæde for alle. Følgende spillere var de glade 
vindere: 

U9 Damersingle: 

1. Anne-Louise Brødsgaard 

U9 Herresingle: 

1. Jeppe Lehwald 

U9 mix: 

1. Anne-Louise Brødsgaard / 
Anders Kelvis 

U11 Damesingle: 

1. Ida Baadsgaard Trolle 

U11 Mix: 

1. Ida Baadsgaard Trolle/ 
August Engvad Thinggaard Andersen 

U11 Herre A: 

1. Mathias Agersbæk Kristensen 

2. Martin Hargaard 

3. Emil Aarestrup Hermann og 
Lasse Dahl Jensen 

U11 Herre B: 

1. August Engvad Thinggaard Andersen 

2. Anders Kelvis 

U 11 Herre double: 

1. Martin Hargaard / 
Lasse Dahl Jensen 

2. Mathias Agersbæk Kristensen / 
Mikkel P Hansen 

U 13 Damesingle: 

1. Marina Madsen 

2. Linnea Bolberg 

3. Thea Sonne 

U 13 Damedouble: 

1. Linnea Bolberg / 
Annette Hesdorf-Johansen 

2. Marina Madsen /Thea Sonne 

U 13 Herresingle: 

1. Nicolai Andersen 

2. Tobias Tholle 

3. Nicolai Hammer Ramsby og 
Kasper Stisen 

U 13 Herre douuble: 

1. AntonFollemann / Nicolai Hammer 
Ramsby 

2. Mikkel P Hansen / Tobias Tholle 

U15 Damesingle: 

1. Lea Elkær Tarpgård 

2. Louise Rohde 

U15 Damedouble: 

1. Lea Elkær Tarpgård / Louise Rohde 

U 15 Herresingle: 

1. Kristian Sommer 

2. JacobTreumer Jensen 



3. Jonas Vørs Jeppesen og  
Frederik Ranløv Andersen 

U15 Herredouble: 

1. Kristian Sommer / 
JacobTreumer Jensen 

2. Jonas Vørs Jeppesen /  
Simon Havreberg Rasmussen 

U17 Herresingle 

1. Patrick s Hansen 

2. Ken Jensen 

3. Michael S Olsen 

4. Andreas K Nielsen 

U17 Damesingle 

1. Sarah Sonne 

2. Mia Madsen 

U 17 Herredouble: 

1. Patrick S Hansen / Michael S Olsen 

2. Ken Jensen / Andreas K Nielsen 

U 17 Mix: 

1. Patrick S Hansen / Sarah Sonne 

2. Ken Jensen /  Mia Madsen 

Årets fairplay pokal blev fuldt fortjent tildelt 
Mathias Agersbæk Kristensen – stort tillykke 
med det. 

Vi takker alle spillere og forældre for en god 
sæson, vi håber at alle vender tilbage firske på 
meget mere badminton til næste sæson og 
ønsker jer alle en god sommer. 

Sidste trænings dag er tirsdag den 3. juni 2008 
og vi starter op igen tirsdag den 19. august 
2008 

FÆLLESSPILLET 
VF-udvalget siger tak for i år og på gensyn 
næste sæson. 

Der er dog sommerspil i GMH onsdag kl. 19 
til og med 25/6. 

Den nye sæson starter med sommerspil i 
Østerhøjhallen onsdage i august kl. 19, hvis vi 
får hallen bevilget af kommunen. 

Næste år er der følgende træningstider: 

Tirsdage i NY MÅLØV HAL kl. 21-23 for 
nybegyndere og let øvede. 

Onsdage i begge Måløv haller som i år. Sam-
me hold som i år. 

Torsdage i ØSTERHØJHALLEN kl. 21-23 
for øvede. 

Mandagsspillet fortsætter næste sæson, med 
mindre banerne bliver optaget til banespil, 
men det er ikke sandsynligt at mere end et par 
stykker bliver brugt til dette, så vi forventer 
tilbuddet fortsætter. 

Holdturneringen : 

Der har i år været 10 hold tilmeldt, det højeste 
antal i hvert fald de sidste 10 år. 

Veteran 1 vandt grundspillet og via en 4. 
plads i oprykningsspillet, kvalificerede holdet 
sig til eliterækken , efter kun denne sæson i 
mesterrækken. Til gengæld venter hårde, men 
sjove udfordringer i næste sæson mod hold 
med tidligere stjernespillere, så hold øje med 
hjemmekampene på hjemmesiden ! 

Veteran 2 vandt en ny række med 6 herrer og 
2 damer, efter en turnering med mange gode 
kampe. Dette hold tilmeldes nu i veteran 40+ i 
B-rækken med 6 herrer og 4 damer. 

 
De glade puljevindere 

Mix. 1 blev nr. 2, da de for første gang i flere 
sæsoner tabte en kamp ! 

Mix. 2 vandt suverænt deres række og også 
amts slutkampen. 

Mix. 3, 4, og 5 blev ligesom Herre 1 nr. 2. 

Herre 3 nr. 3, mens mix. 6, som er nystartet 
fik hentet sig den første erfaring og vandt den 
sidste kamp. 



Vi fortsætter med 10 hold næste sæson. DGI 
holdene skal først tilmeldes i august. Jeg tror 
dog ikke der er basis for flere hold, men hvis I 
har lyst til at spille på hold så kontakt under-
tegnede (eller den nye VF-formand, jeg er på 
valg i år ! ), så vil jeg se på det, eller formidle 
kontakt til holdlederne, da der altid er brug for 
reserver. 

Træning : 

Der bliver arrangeret træning primo oktober 
og primo januar. Hold jer orienteret på hjem-
mesiden. Denne træning er god for både ny-
begyndere og øvede, så den kan stærkt anbe-
fales. 

Klubmesterskab : 

Vi forsøgte i år med en D-række, men det var 
en eklatant fiasko uden en eneste tilmelding. 
Det vil vi se på i bestyrelsen, og I kan i løbet 
af efteråret orientere jer via hjemmesiden om 
tiltagene vedr. dette. 

I øvrigt var det et klubmesterskab med mange  
gode, jævnbyrdige og spændende kampe. Der 
er plads til alle i sådant et klubmesterskab, der 
er meget liv i hallen, så hvis det ikke er prøvet 
før, så prøv næste sæson. 

Til slut vil jeg takke holdlederne for et godt 
arbejde i sæsonen. 

Jeg vil også takke mit fantastiske udvalg for 
deres store arbejde i den forløbne sæson. Der 
er en sådan villighed til at hjælpe til og hjælpe 
hinanden, som skal opleves for at forstå det. 
Så kontakt os, hvis I vil prøve en af de kom-
mende sæsoner! For første gang fortsætter 
hele udvalget den næste sæson og bliver ud-
videt med Lars Østergård og forhåbentligt en 
til, så alle og specielt dem der også sidder i 
bestyrelsen kan få lidt færre vagter. 

Vi er meget interesserede i gode ideer om-
kring fællesspillet. Vi er også modtagelige for 
kritik, men den skal udtrykkes i åben dialog 
med udvalget og helst med formanden invol-
veret, ellers kan den ikke tages alvorligt ! 

God sommer 

Finn Mathorne 

Tlf. 44972990, mobil 30914906, e-mail: 
mathorne@dadlnet.dk 

SOMMERSPIL 
Når sommeren kommer og badmintonsæso-
nen, og dermed den almindelige træning, slut-
ter for MBC´s medlemmer, starter sommer-
spillet, som giver mulighed for badmintonspil 
i maj, juni og august. Sommerspillet er for 
alle medlemmer og en rigtig god mulighed for 
at holde sig i form over sommeren! Vi spiller 
én gang om ugen, der bliver ikke sat egentlige 
spillerunder og alle kan spille med/mod hin-
anden. Sommerspillet foregår i maj og juni 
til og med d. 25/6 hver onsdag kl. 19. og der 
spilles i Gl. Måløvhal. I august måned spil-
les der i Østerhøjhallen ligeledes onsdage 
kl. 19. 

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.  

KLUBMESTERSKAB 
2008 

Klubmesterskabet blev afviklet i ugen fra den 
21. til den 26. april. De indledende kampe i 
single blev afviklet mandag, mixdouble ons-
dag og doublerne torsdag, og finalerne blev 
spillet lørdag eftermiddag. Efter de gode erfa-
ringer fra sidste år havde vi igen valgt at af-
vikle alle kampe i Gl. Hal, selvom det gav 



nogle lange aftener i hallen. Dette galt ikke 
mindst torsdag aften, idet Henriette Alsted, 
som havde kvalificeret sig i finalen i både 
mixdouble og damedouble, ikke kunne spille 
lørdag, og derfor fik opbakning til at spille 
begge finaler torsdag efter det ordinære pro-
gram var afviklet.  

 
Mesterskabets sidste kamp, u17 herre single 
mellem Ken og Patrick  blev fulgt med stor 
spænding – Patrick løb af med sejren.  

I alt deltog næsten 100 medlemmer aktivt, og 
der blev spillet ca. lige så mange kampe. Et 
stort arrangement, som blev afviklet i en både 
sportslig og social atmosfære: En flot afslut-
ning på sæsonen, som krævede meget arbejde. 
Men takket være de mange frivillige, som gav 
en hånd med ved dommerbord, oprydning i 
hallerne m.m. fungerede alt perfekt.  

 
Det gjaldt om at holde tungen lige i munden 

ved dommerbordet. 

Som noget nyt, blev året klubmesterskaber for 
U17 afviklet i Gl. hal samtidig med finale-
stævnet for Senior og voksne. Det var en god 
oplevelse af have de unge med i hallen.  

Præmiemodtagerne 2008  

M-Rækken :  

HS  

 1. Lasse Reimers     

 2. Henrik Iwersen 

 3. Michael Christensen   

 3. Jonas Frederiksen   

DD  

 1. Inger Knudsen/Jeanette Østerlin   

HD  

 1. Jeppe Krag/Torben Pedersen    

 2. Johnny Rasmussen/Nikolaj Westphal   

 3. Michael Christensen/Lasse Reimers   

 3. Henrik Iwersen/Martin Jørgensen   

MD  

 1. Pia Andreasen/Niels Iversen 

 2. Jeanette S. Østerlin/Jeppe Krag    

A-rækken   

DS  

 1. Tina Barslund   

HS  

 1. Jakob Jespersen   

DD  

 1. Henriette Andersen/Eva Aaby-Olsen  

 2. Kate L. Nielsen/Mette Frost  

MD  

 1. Susanne Helmer/Søren Larsen  

 2. Henriette Alsted/Carsten Sander  

 3. Eva Aabye-Olsen/Lars Østergaard   

 3. Tina Barslund/Torben W. Nielsen   



B-rækken   

HS  

 1. Torben R. Jensen  

 2. Flemming E. Madsen   

DD  

 1. Jonna Madsen/Tine Petersen  

HD  

 1. Torben R Jensen/Jan Munk  

 2. Jakob Jespersen/Toni Madsen   

MD  

 1. Pia Rafn/Torben R Jensen  

 2. Tine Petersen/Thomas S. Olsen   

 C-rækken   

DS  

 1. Inge Jensen   

HS  

1. Mads Bo Andersen   

HD  

 1. Henrik Lange/Klaus M. Alsted  

 2. Theis Poulsen/Flemming Madsen   

DD  

1. Inge Jensen/Pia Rafn   

MD  

 1.Bergliot Winthereik/Toni Madsen  

 2. Suzanne Madsen/Jesper Sonne    

 

Klubfesten 2008 

Klubfesten blev afholdt i Cafeen i Ny Måløv-
hal umiddelbart efter finalerne.  

Cafeen var smukt dækket op og bordene var 
pyntet med smukke blomster dekorationer, 
som var skænket af Lavendelhavens plante-
skole. 

 
Bjarke med de meget smukke blomsterdeko-
rationer fra Lavendelhaven. 

Arrangementet startere med "Line Dance" i 
barfodssalen med professionel instruktør. Del-
tagerne prøvede efter bedste evne at følge 
instruktioner og musik med vekslende succes, 
men alle morede sig.  

 
Koncentrationen var stor 

Herefter var der spisning i Cafeen. Maden, 
som var meget velsmagende, blev leveret af 
Rico, og under middagen blev præmier og 
pokaler overrakt til vinderne.  

Pokalen til "Årets Senior spiller" gik i år til en 
ny - men ikke helt ung - spiller: Morten 
Grand. Morten har vist stor spillemæssig 
fremgang, er altid postitiv både til træning og 
ved kampe, går gerne forrest ifm. nye tiltag 
og er et plus både for seniorerne og veteraner-
ne. 



 
Der overrækkes præmier 

Cafeteriapokalen blev i år uddelt til én ud af 
tre nominerede. De nominerede var.  

Toni Madsen, som gør et stort arbejde dels i 
voksen fællesspil, dels som boldmand og dels 
med at holde styr på klubbens haltid, herunder 
aflysninger og reservationer i ”samarbejde” 
med forvaltningens embedsmænd.  

Jesper Sonne, som nu har varetaget hvervet 
som ungdomsudvalgsformand for andet år, og 
som har fingeren på pulsen på alt hvad der 
foregår i ungdomsafdelingen. Jesper har tilli-
ge været dygtig til at tiltrække dygtige trænere 
til dels ungdoms- og dels minitontræningen. 

Jesper W. Nielsen overtog jobbet som seni-
orudvalgsformand sidste år. Jesper er kendt 
for sit gode humør og sin utrættelige energi. 
Han har stået for flere nye tiltag i år (Intern 
turnering og bankospil), og han har gjort et 
stort arbejde med at tiltrække sponsorer.  

Vinderen blev Toni Madsen, som modtog 
taktfast bifald af forsamlingen.  

 
Toni Madsen med den fortjente 

Cafeteriapokal. 

Som en overraskelse var der en hilsen fra 
Sjællands Badminton Kreds i form af en po-

kal og række medaljer til et af MBC's vete-
ranhold, som havde vundet deres række i tur-
neringen. Finn Mathorne overrakte pokal og 
medaljer til de spillere fra holdet, som var 
mødt op til festen.   

 
Veteranerne får medaljer fra SBKr. 

SÆSONAFSLUTNING 
Voksen fællesspil afdelingen har allerede haft 
sidste spilledag med udgangen af april. 

Ungdom og Senior har sidste træningsdag den 
3. juni. 

 


