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FÆLLESSPILLET    
Stort set for første gang har mit forrige 
indlæg i Måløv Sport medført kommenta-
rer. ”Havde du lige fået en parkeringsbø-
de før du skrev i Måløv Sport ?”  og ” Finn 
var vist i dårligt humør, da han skrev ind-
lægget ”.  

Indlæg skrives jo tit i sidste øjeblik, så de 
kan blive skrevet lidt hurtigt, så som det 
sidste, og dermed lidt ”kantet”, for jeg var 
faktisk ikke sur, da jeg skrev ! -  men jeg 
mener stadigvæk alle bør deltage i opryd-
ningen efter fællessspillet , og det gælder 
både net og bolde! 

Når jeg skriver at evt. kritik, bedst formid-
les direkte til formanden, så er det for at 
undgå misforståelser via formidling gen-
nem 3. mand og ikke et udtryk for surhed 
eller utilnærmelighed, men et ønske om 
dialog, hvis der er divergerende opfattelse 
af fællesspillets kvalitet. 

Men jeg vil da ikke afvise, at jeg er blevet 
skarpere i mine udmeldinger som årene 
går som formand for VF-spillet, når det nu 
på 8. år skal gå i spænd med et arbejdsliv 
som også er sjovt og udfordrende. 

Der er generalforsamling torsdag d. 26. 
februar. Jeg er godt nok ikke på valg, men 
jeg tror, det kan være tid til en ny formand 
for fællesspillet. Jeg er ikke træt af arbej-
det, men på den anden side kan jeg 
næppe bidrage med yderligere udvikling 
af fællesspillet, så det kunne være en god 
ide med en ny formand med nye ideer ! 
Det skal dog ikke forstås på den måde, at 
jeg trækker mig som formand, men me-

ner, det kunne være tid til en anden per-
son med andre ideer. 

Vores udvalg består af 16 personer, som 
er vokset støt igennem årene. Det er hyg-
gelige og pålidelige folk, som passer de-
res vagter og altid stiller op, når der skal 
arrangeres noget, så det er ikke svært at 
være formand. Jeg er dog nødt til at frem-
hæve en person fra udvalget, som skiller 
sig ekstraordinært ud , og det er Ole 
Thystrup, som på eget initiativ har udvik-
let mapperne, og som hver uge bruger 
timer på at ajourføre disse. Jeg ville nø-
digt have et så stort udvalg uden så struk-
tureret materiale for banesætterne. 

Som formand for VF er man også med i 
bestyrelsen og også her er der en rigtig 
god stemning, hvor alle yder en stor ind-
sats, som kun begrænses af, at vi også 
har et liv uden for MBC. 

MBC er en dejlig klub og jeg løber ikke af 
”pladsen”, men jeg tror, det kan være en 
god ide med forandring og ny inspiration. 

Det kunne næsten være et indlæg til ge-
neralforsamlingen, men der kommer jo 
næsten ingen ( og nej jeg er ikke sur og 
bitter !). 

Til gengæld skal I slippe for de sædvanli-
ge kommentarer om VF-spillet, holdkam-
pe med mere. 

Bemærk dog, at der kommer en fælles-
træning i januar, som i øjeblikket er plan-
lagt til d. 17., men kan blive flyttet. Hold 
jer opdateret på hjemmesiden. 

Finn Mathorne 

Tlf. 30914906 

Email : mathorne@dadlnet.dk 

SENIOR    
Så fik vi afviklet endnu en holdrunde og 
med lidt blandede resultater.  
Førsteholdet tabte desværre til rivalerne 
fra Ledøje-Smørum med 9-4. Det-
te betyder dog stadig, at Måløv 1 er i den 
rigtige ende af pulje, med en fjerdeplads.  
Derimod var der øretæver i luften til mod-
standerne, da 2. holdet tog imod et af top-
holdene i pulje, Albertslund. De selvsikre 



drenge fra Albertslund, som højlydt gjorde 
opmærksom på, at de var tophold, måtte 
tage slukøret hjem med et nederlag på 
10-3 til Måløv 2. Det bragte holdet op på 
en delt 2. plads i puljen med 2 point fra 
toppen. 
For herreholdets vedkommende var der 
en opgave mod Næstved, der skulle kla-
res. Næstved meldte desværre afbud fre-
dag aften. Dette betyder at Måløv 3 vandt 
6-0 på W.O.  
Tak til publikum for supporten og hygge i 
hallen under kampene. Det betyder me-
get med opbakningen og vi håber at se jer 
igen til næste rundes hjemmekampe 29. 
nov. fra kl.14. 
Efter kampene var der fællesspisning og 
humøret var ganske højt! :-) 
Afdelingen ser frem til at afholde årets 
julebanko og håber også at se klubbens 
medlemmer incl. familier til en rigtig hyg-
gelig aften i cafeen i ny Måløvhal, tirsdag 
den 18. november. 
Der afholdes juleafslutning for senior og 
VF torsdag den 18. december fra 20-23 i 
gammel Måløvhal, hvor vi håber at kunne 
gentage succesen fra sidste sæson! 
  
På vegne af seniorafdelingen 
Jesper Westphal." 

UNGDOM 

Måløv Badminton Club tog i efterårsferien 
fra d. 17-19. oktober til Fredericia, for at 
spille det årlige landsbadmintonstævne. 
Ca. 800 børn og unge fra hele Danmark 
og fra flere andre lande som Belgien, 
Tyskland og Polen deltog i dette store 
arrangement, som afviklede over 3000 
kampe fordelt på 3 dage. Måløv Badmin-
ton Club sendte igen i år 16 friske spillere, 
lidt mindre end sidste år, med til dette 
store arrangement. Med resten af DGI 
Roskilde kørte Måløv Badminton Club 
med bus fredag morgen mod Fredericia i 
højt humør. LBS bød på mange spæn-
dende kampe fra alle årgange og hver 
spiller endte med at spille mellem otte og 
ti kampe i løbet af weekenden. MBC slut-
tede derfor også af med flere utrolig flotte 
og imponerende oprykninger i rækkerne 
og flere kvart-, semi- og finalepladser. 

Udover badminton var der også tid og 
plads til at svømme i den store tilhørende 
svømmehal, spille bordtennis eller snakke 
på kryds og tværs af årgange, klubber og 
lande. Alt i alt var LBS endnu en vellykket 
tur for både spillere og klub.  

Måløv Badminton Club afholdte igen i år 
Forældre/barn turnering hvor 16 af MBC’s 
ungdomsspillere stillede op med forældre 
– i alt 32 spillere. Dagen bød på gode 
kampe og et godt humør og det var ikke 
sjældent man hørte udbrud som ”Kom nu 
far, bevæg dig nu!” eller ”Mor, den bold 
kunne du godt have nået!” i hallen. Vin-
derne af de individuelle puljer fik flotte 
præmier og turneringen som blev gjort 
muligt af Alf Johansen blev endnu engang 
en succes.  

 

Ungdomscheftræner  

Emil Moll Staunsager 

Måløv Badminton Club      

KALENDER 

 

AKTIVITETERAKTIVITETERAKTIVITETERAKTIVITETER                                                                                                                                                                                                                                                        

27/11-08 Juletraktement for ledere i caféen 

13/12-08 Luciaoptog i Måløvhallen 

16/12-08 Juleafslutning for ungdom 

18/12-08 Juleafslutning for senior og VFS 

19/01-09 Instruktion for VFS 

24-25/01-
09 Træningsweekend for ungdom 

26/02-09 Generalforsamling 

20-22/03-
08 Senior udflugt til Postdam, Tyskland 

18-19/04-
09 Klubmesterskaber for ungdom 

20-25/04-
09 Klubmesterskaber for voksne 

25/04-09 Klubfest 

 

 

 

 



AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                           

8-10/12-
08 

Østerhøjhallen aflyst p.g.a. skole-
arrangement 

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  

28/05-09 
Miniton aflyst p.g.a. forårskoncert i 
Østerhøjhallen 
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