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FÆLLESSPILLET    
I betragtning af at september tit er en lidt 
stille måned, bl. a.  p.g.a. fortsat ferie og 
DHL stafet, har der de fleste dage været 
pænt besat. 

Det gælder dog ikke mandage, hvor man 
bare kan møde op fra alle hold. Her har 
der kun været ganske få spillere,  og hvis 
der ikke viser sig større interesse for den-
ne ekstra dag, bliver den droppet. 

HUSK alle fællesspillere:HUSK alle fællesspillere:HUSK alle fællesspillere:HUSK alle fællesspillere: Banesætterne 
sætter holdene, men at oprydningen med 
at samle bolde op og tage net ned, er en 
fælles opgave for alle i hallen ! 

IntIntIntIntern holdturnering :ern holdturnering :ern holdturnering :ern holdturnering :    

Der var god opbakning til den interne 
holdturnering d. 14/9 med kampe i begge 
haller et par timer og herefter fællesspis-
ning i cafeen.    

September er oplagt et bedre tidspunkt 
for denne turnering  som optakt til sæso-
nen, frem for marts/april som tidligere. Så 
det kan forventes at september bliver 
terminen fremover. 

Andet :Andet :Andet :Andet :    

Husk jævnligt at holde jer opdateret på 
hjemmesiden. Måløv Sport er kun egnet 
til overordnede meddelelser og betragt-
ninger, mens det mere nyhedsprægede 
er tilgængeligt på www.maalov.dk  

Julefrokostdatoen står andetsteds i bla-
det. 

Hold øje på hjemmesiden med seniorer-
nes julebanko. De har også planer om en 

fælles spilleaften for fællesspillere og se-
niorer tæt under jul. 

Er der grund til ros eller ris så kontakt ba-
nesætterne, men er det mest ris så er det 
bedst til undertegnede. 

Finn Mathorne 

mathorne@dadlnet.dk 

Tlf. 30914906 

SENIOR    
- Så er holdturneringen endelig skudt i 
gang.  
 
Efter et nederlag i SM-kampen mod TIK, 
er vi nu kommet godt i gang med holdtur-
neringen. Nederlaget betød nemlig ikke 
nedslåede hoveder, men glæde over at 
have fået prøvet nogle ting af.  
 
En træningskamp mod Ølstykke og mod 
Måløvs 1. veteraner, som spiller i Elitese-
rien, gav også lidt ekstra kamptræning og 
mulighed for at prøve lidt forskelligt. Spe-
ciel sejren over veteranerne var vigtig. 
 
20/9 sejrede senior 1 over Solrød str. med 
7-6 hvilket er en ganske god start på tur-
neringen og det bringer holdet op i toppen 
af rækken. Desværre måtte senior 2 
trække sig tilbage fra Skovlund med et 
bitter nederlag på 9-4 i bagagen. Det var 
ellers en jævnbyrdig kamp, men Skovlun-
des spillere trak de længste strå i de tætte 
kampe. Det bringer desværre holdet i 
bunden af deres række. Men alt er åbent 
så tidligt på sæsonen. 
En tak til Majbritt Zaar for hjælpen på 
1.holdet og en tak til Mette Frost, Eva Aa-
bye og ikke mindst Kate Nielsen, som 
også lige hev 2. ds hjem på 2.holdet!!  
 
Ellers er der ikke så meget nyt fra senior-
afdelingen. Træningen sprudler af energi, 
der er mange mennesker og der bliver 
gået godt til den, både tirsdag og torsdag. 
Vi satser på snart at have navne på nogle 
gæstetrænere, som vil komme  til en tirs-
dags træning og med lidt inputs g nye 
idéer. 



I år er drømmeholds-konkurrencen skudt i 
gang med 39 hold, det bliver spændende 
at se hvem der kan stille med bedste hold 
gennem sæsonen. Følg med på hjemme-
siden. 
 
julebanko afholdes i år tirsdag den 18. 
november kl 18.30 - som udgangspunkt i 
cafeen, men hold øje med nærmere info 
på MBC´s hjemmeside. 
 

- Jesper Westphal, seniorformand. 

UNGDOM 

Ny sæson – Nye standarder – Nye mål 

Måløv Badminton Club ungdom byder 
sæson 08/09 velkommen med en udvi-
delse af træningshold, træningstider og 
træningstilbud.  

Som noget nyt tager vi Gammel Måløvhal 
i brug hver fredag i tidsintervallet 17 til 20. 
Dette gør vi til dels for at gøre plads til den 
stadig stigende interesse for Måløv Bad-
minton Club, dels for at få en bedre opde-
ling af alder kontra talent og dels for at 
gøre det muligt for os at skabe en elite-
træning, som er for dem der spiller for 
sjov og samtidig vil yde den ekstra meter 
træningsmæssigt, til holdkampe og i tur-
neringer uden for klubben.  

Derudover introducerer vi en tekniktræ-
ning for samtlige hold om tirsdagen af én 
times varighed, hvor teknikken justeres 
og finpudses. Der vil stadigvæk, som sid-
ste år, være tilbud om mindst to træ-
ningspas om ugen, som vil imødekomme 
alle nybegyndere, let øvede eller øvede 
spillere, som træner for enten det sociale, 
det sjove, for at kunne tage kampen op 
under Måløv Badminton Club’s fane i tur-
neringer og/eller holdkampe eller måske 
endda for alle tre ting.  

Måløv Badminton Club´s ungdom byder 
hermed den nye sæson velkommen.  

Ungdomstræner Emil Moll Staunsager  

MBC 

 

KALENDER 

 

AKTIVITETERAKTIVITETERAKTIVITETERAKTIVITETER                                                                                                                                                                                                                                                        

27+28/09-
08 Træningsweekend for ungdom 

03/10-08 Udviklingsmøde for ledelse og udvalg 

04/10-08 
Træning for Voksen Fællesspillere 
med Dorthe Æbelø 

17-19/10-
08 

Ungdomsafdelingen deltager i DGI 
Lands Badminton Stævne 

01/1108 Forældre-barn turnering i Ungdom 

18/11-08 Julebanko kl. 18:30 

21/11-08 Julefrokost for VFS 

24-25/01-
09 Træningsweekend for ungdom 

26/02-09 Generalforsamling 

18-19/04-
09 Klubmesterskaber for ungdom 

20-25/04-
09 Klubmesterskaber for voksne 

25/04-09 Klubfest 

 

AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                           

13/12-08 Banetimer aflyst i Gl. Måløvhal 

22/12-08 
Juleferie starter, Hallerne lukket til og 
med den 4. januar 2009 

31/01-09 Banetimer aflyst i Gl. Måløvhal 

09/04-09 
Påskeferie starter, Hallerne lukket til 
og med den 13. april  

 


