
MÅLØV BADMINTON CLUB 
Formand: Karsten Friis 
Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com 

Kasserer: Birte Bachmann 
Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com 

Banefordeler: Ole Thystrup 
Tlf.: 4061 4911, Thystrup@pc.dk 

e-mail: mbc@maalov.dk 
web: www.maalov.dk 

Medlemstal: 556 

SÆSONSTART  
Så nærmer tiden sig, hvor der skal spilles 
badminton igen. Vi starter op som følger: 

Ungdom: 
Første træningsdag er den 18. august. Herefter 
normal træning tirsdag, torsdag og fredag.. 
Alle skulle have fået besked via mail om 
hvilke hold, de skal spille på. Hvis du ikke har 
fået besked, eller er i tvivl, så kontakt Ung-
domsudvalgsformand Jannie Refsgaard, tele-
fon: 4468 1266, mail: Jannie-lars@os.dk 

Senior: 
Den første spilledag er tirsdag den 4. august 
kl. 19:30 – 22:00. Fra og med tirsdag den 18. 
august er der normal træning, d.v.s. tirsdag og 
torsdag 20:00 - 22:30. 

Voksen fællesspil: 
Den ordinære sæson starter fra og med den 1. 
september. I august er der sommerspil hver 
onsdag kl. 19:00 – 22 for alle. 

Banespil: 
For faste banetimer starter sæsonen fra og 
med den 1. september. 

ÅBENT HUS 
Onsdag den 26. august afholder MBC åbent 
hus i Ny Måløvhal fra kl. 19. Alle interesse-
rede er velkomne til at komme og få en snak 
med os, og der vil også være mulighed for at 
svinge ketsjeren. 

Har du selv lyst til at spille, eller har du må-
ske et barn som er interesseret, så kom ned og 
snak med os.  

 

UNGDOM 
Tirsdag den 16. juni holdt ungdomsafdelingen 
sæsonafslutning, traditionen tro med grill-
pølser til børnene og forældremøde for de 
voksne. Arrangementet, som blev afholdt i 
Østerhøjhallen, var velbesøgt og igen i år en 
stor succes. 

 

 

FÆLLESSPILLET 
Der afholdes intern turnering mellem vore 
turneringshold søndag den 13. september kl. 
9:00 i ny og gl. Måløvhal. Turneringen for-
ventes afviklet efter følgende model: 

• Veteran hold mod udvalgt senior hold 

• Mix 1 mod Mix. 2 

• Mix 3 mod Mix 5 / Mix 4 mod Mix 6 
Vindere og tabere spiller yderligere en 
kamp mod hinanden. 

• Eventuelt Herre 1 mod et til lejlighe-
den udvalgt hold. 

Vi håber på I har lyst til udfordringen igen i 
år. Der vil blive arrangeret sandwich og drik-
kevarer i lighed med tidligere. 

KONTINGENT 
Kontingent opkrævningerne sendes ud i slut-
ningen af august, med betalingsfrist den 9. 
september. Satserne er de samme, som sidste 
år. D.v.s 

Ungdom og Miniton: 
kr. 525,- 

Senior: 
kr. 750 + boldpenge: kr. 700 



Voksen fællesspil: 
kr. 625 + boldpenge: kr. 400 

Spil på fast banetid: 
kr. 625 (double) 
kr. 875 (single) 
Timer lørdag og fredag kun kr. 600/825 

Kontingentets størrelse ved deltagelsen i flere 
af ovenstående aktiviteter kan se på klubbens 
hjemmeside: www.maalov.dk. 

 

 

 


