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MBC KLUB-
MESTERSKAB 2010

FOR UNGDOM

UNGDOM

Årets tur til LBS (LandsBadmintonStævne) 
var igen i år en kæmpe succes. 
Vi har været 22 spillere fra U11 til U19 (spil-
lere mellem 9 år og 18 år), vores ungdoms-
træner og 3 holdledere af sted til LBS i Fre-
dericia. Turen var fra fredag d. 22.10.2010 til 
søndag d. 24.10.2010.
Dette stævne er unikt både fordi alle deltagere 
kommer til at spille mange kampe, men også 
fordi man altid ender i kampe mod andre, 
som er på helt samme niveau som en selv. 
Bare for at give en ide om omfanget af dette 
stævne, kan vi fortælle at der er blevet afvik-
let omkring 3.500 kampe på disse 3 dage. 
Samtidig er det et stævne, selvfølgelig med 
de fleste deltagere fra Danmark, men også 
med 172 deltagere fra Tyskland, Skotland, 
Belgien, Polen, Tjekkiet og Litauen. I alt har 
850 børn og unge samt 142 ledere været med 
til dette stævne.
Måløv Badminton Club har haft en del spil-
lere med, som aldrig før har deltaget i en tur-
nering eller et stævne og her er det altså 3 

dage med rigtig mange kampe og en masse 
hygge med kammerater. Ud over det har der 
også været adgang til svømmehallen med ba-
deland, der har været diskotek, der er blevet 
spillet høvdingebold og så er der ellers bare 
blevet hygget igennem. Maden har været su-
per lækker og meget varieret. Det er i det hele 
taget et stævne, hvor der er plads til alle og 
som har givet en del af de nye spillere mod 
på og lyst til, at deltage i andre turneringer i 
fremtiden.
Vores børn og unge fra MBC har kæmpet de 
sejeste kampe, tabt nogle kampe, men også 
vundet en masse kampe og så er der blevet 
heppet på holdkammeraterne til den helt sto-
re guldmedalje.
Det var en flok trætte børn og unge som kom 
hjem søndag aften kl. 20.00, men humøret 
har været højt gennem hele weekenden og 
også hele vejen hjem i bussen.

SENIOR

Endnu en runde er spiller i holdturneringen 
og 1. holdet måtte desværre se sig slået med 
8-5 mod deres modstandere fra SM-kampen i 
august, Albertslund. Det var en meget intens 
kamp, hvor Måløv desværre tabte de tætte 3 
sæts kampe og derfor trak det korteste strå. 
Til gengæld viste 2. holdet stor klasse ved at 
besejre Skibby, som var nedrykkere fra se-
rie 1, med 8-5 og ligger derfor nummer 1 i 
puljen efter to runder, med max point. Meget 
meget flot! Vi håber på at det fortsætter.
4 spillere har, i uge 42, været ude og spille 
turnering i Solrød. Det blev Måløv-dominans 
i både single og herredouble. Jonas, Martin 
og Ken spillede sig alle til semifinalen i sing-
le, hvor Ken måtte se sig besejret af Martin 
og tog en flot 3. plads. Martin og Jonas spil-
lede en flot finale, med Martin som vinder. 
Tillykke til ham! Men også i herredouble var 
de to måløvpar godt spillende og med sikre 
sejr i de indledende kampe lørdag, spillede 
de sig videre til semifinalerne søndag. Begge 

Måløv Badminton Club
Formand: 
Karsten Friis
Tlf: 44 65 46 45
kfriis@kfriis.com
Kasserer: 
Birte Bachmann
Tlf. 44 65 46 45
birte@kfriis.com
Banefordeler: 
Ole Thystrup
Tlf. 40 61 49 11
thystrup@pc.dk

e-mail: mbc@maalov.dk
web: www.maalov.dk
Medlemstal: 545
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par gik videre og mødtes i finalen. Her måtte 
Jesper og Jonas se sig slået i et tæt første sæt 
og dernæst i et lidt mere overbevisende 2. sæt 
af Martin og Ken. Tillykke til dem med sej-
ren! 
"Det var super hyggeligt at være flere måløv-
spillere afsted sammen. Det giver en god at-
mosfære og vi kan gejle hinanden op til sejr. 
Det er et fedt initiativ som seniorudvalget har 
taget, ved at udvælge nogle turneringer, så vi 
kan være flere som tager afsted", udtaler en 
træt Jonas Frederiksen efter doublefinalen.

MBC LEDELSESSEMINAR

MBC ledelses-seminar hos Arbejdernes 
Landsbank Fredag den 8. oktober samledes 
det meste af MBCs bestyrelse, udvalg og 
trænerstab til en sammenkomst for at lære 
hinanden at kende og udveksle ideer på tværs 
af afdelinger.
MBCs hovedsponsor, AL-Bank havde be-
redvilligt lagt lokaler til i deres hovedsæde i 
Panoptikon bygningen på Vesterbrogade ved 
hovedbanegården.
Ud over det mere faglige, var der også tid 
til en rundvisning i AL-Banks Museum. Her 
sørgede MBCs kontaktperson i AL-Bank, 
Niclas B. Poulsen for en grundig, medriven-
de og entusiastist gennemgang af bankens 
særprægede og interessante historie. 

 
Formanden bliver nostalgisk over en lampe 
fra sin barndom.

 
Niclas B. Poulsen fortæller med stor indle-
velse om Al-Banks historie.

Efter rundvisningen bød AL-Bank på en flot 
middag.

Alt i alt en hyggelig, lærerig og interessant 
aften som vi skylder AL-Bank en stor tak 
for.

Tilbygninger
Renoveringer
Vinduer/døre
Trapper

Tlf. 20 82 66 40 – Fax 44 65 66 43
Kratvej 28 - 2760 Måløv
E-mail: ms@PermiByg.dk
SE-nr. 29219214 

www.PermiByg.dk
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Centrumgaden 35, 2750 Ballerup. Tlf. 38 48 30 39
E-mail: ballerup@al-bank.dk; www.al-bank.dk. 

Få råd til at gi’ en uventet gave.
Kontakt os og aftal et gratis
ØkonomiEftersyn – det ta’r en 
lille time. Det er måske det værd.

Lidt mere luft
i økonomien

MBC har aftalt med Sportigan i Ballerup 
Centeret om levering af klubdragter fra For-
za. Tøjet kan prøves og bestilles i butikken. 
Der vil herefter være ca. 1 uges leveringstid 
p.g.a. trykningen. Jakken bærer MBC´s logo 
foran og ”MÅLØV” samt logo for Sportigan 
på ryggen. Poloshirten er påtrykt ”MÅLØV” 
på ryggen. 
MBC´s priser er ca. 25 % uder vejledende 
udsalgspriser. Prisen for dragten uden (eller 
med andet tryk) forhandles individuelt med 
Sportigan. 
Priser 
Poloshirt, voksen 270 kr.
Poloshirt, barn 250 kr.
Nederdel 250 kr.
Shorts, Amsterdam 250 kr.
Shorts, Yuoko 150 kr.
Dragt, voksen 575 kr.
Dragt, barn 550 kr.

NYE KLUBDRAGTER

Jesper i den flotte nye klubdragt – se flere 
billeder på hjemmesiden.

v/AnneRichter-Olesen

Måløv Hovedgade 65
2760 Måløv
Tlf. 44 66 49 47
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Måløv Badminton Club
er et sted i midten.

Vi er klubben hvor alt er
muligt til rimelige priser!

Blevet nysgerrig?
Så besøg vores hjemmeside

www.maalov.dk
for mere information.

Aktiviteter 2010

14-11-10 Forældre-barn turnering

15-11-10 Instruktion VFS

19-11-10 VFS julefrokost

23-11-10 Julebanko

Aktiviteter 2011

  3-1-11 Første spilledag efter juleferien

  7-2-11 Instruktion VFS
  7-3-11 Instruktion VFS
  4-4-11 Instruktion VFS
16-17/4-11 KM for ungdom

26-30/4-11 KM for voksne

30-4-11 Klubfest

  1-5-11 VFS sommerspil starter

Aflysninger 2010

20-11-10 Måløvhallerne aflyst pga. fodbold-
stævne

23-11-10 Ny Måløvhal aflyst pga. skole-
arangement

14-12-10 Østerhøjhallen aflyst pga.
terminsprøver

23-12-10 Juleferien starter – hallerne lukket 
til og med 2. januar 2011

Aflysninger 2011

5-6-11 Gl. Måløvhal aflyst pga. fodbold-
stævne

14-18/2-11 Vinterferie Miniton og Ungdom

16-17/4-11 KM i Måløvhallerne. Banerne
kan dog spilles normalt

21-4-11 Påskeferie starter, haller lukket
til og med 25. april

16-17. apr.

KM i Gl. Måløvhal. Banetimer, 
seniortræning og voksen fællesspil 
aflyst. Banetimer kl. 16 og 17 kan 
dog spilles normaltl

28-4-11 Østerhøjhallen aflyst pga. elevfest
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Måløv Boldklub har lige rundet de 75 år, og 
igennem tiden har mange børn, unge og voks-
ne spillet fodbold på græsbanerne. Blandt an-
det har landsholdspillerne Martin Albrechtsen 
og tidligere landsholdsanfører René Henrik-
sen trådt deres børnefodboldstøvler her. Ud-
over disse 2 har der selvfølgelig været mange 
dygtige fodboldspillere, og rent holdmæssigt 
kan vi være stolte over, at Måløv fik spillet 
sig op i Danmarksserien.

Efter nogle magre år, hvor klubben praktisk 
taget har måttet starte forfra, så er Måløv 
Boldklub i dag en klub i vækst og fuld vigør. 
Vi har således en spirende børne-/ungdoms-
afdeling, både på pige- og drengesiden. Og 
derfor er det også ekstra dejligt, når det lyk-
kedes for en af vore spillere.
Vi ser at der også i fremtiden er talenter i 
Måløv Boldklub, men talent alene gør det jo 
ikke, så for at støtte op omkring disse spillere, 
så forsøger vi hele tiden i klubben at tilpasse 

træningen til kravene for udvikling, hvor vi 
til foråret bl.a. starter talenttræning op for de 
yngre årgange og forsøger hele tiden at være 
med med kurser og materialer til vores træ-
nere og spillere. Derfor er vi også glade for at 
vi har vundet en M-Station fra Munin Sports. 
Det er vores årgang 98 drengetræner Claus 
Helmer, der har deltaget i konkurrencen og 
foræret gevinsten til Måløv Boldklub, som vi 
er evigt taknemlige for.

M-Station er et unikt træningsredskab, der 
vil kunne hjælpe alle vores spillere, om det er 
målmanden, der ønsker at træne indlæg eller 
en spiller, der vil træne helflugter eller tæm-
ninger. Øvelserne er mange, og derudover 
kan vores spillere udvikle deres kreativitet, 
og selv opfinde flere. For at passe på vores 
S-Station stilles den i ly for vinteren, og vi  
glæder os til at tage den frem til foråret.

Nu er alle spillere væk fra græsset,og der nu 
trænes på grus og for de yngste i hallen. Men 
klubben er stadig åben for nye medlemmer, 
så tjek vores hjemmeside for træningstider og 
kom ned og træn med, kontakt evt. træneren 
først. Første måned er gratis, og derefter er 
man selv ansvarlig for at tilmelde sig Måløv 
Boldklub via vores hjemmeside/oprette profil 
på klubmodul.

Vores næste store opgave i Måløv Boldklub 
er vores traditionelle store indestævne. Des-
værre har der været nogle fejltastninger fra 
kommunen og for sent tjek fra klubben, så vi 
har mistet den ene hal fredag.

I år bliver det lidt anderledes, da det vil være 
vores U19 hold, der står for den ene hal, vi 
har fredag den 4. februar 2011, hvor der i år 
som noget nyt vil være pengepræmie-stævne, 
kun for de ældste årgange. Lørdag og søndag 
den 5.-6. februar 2011 vil foregå med stævne 
for spillere fra U6 til og med U14 drenge/U15 
piger. Tilmelding kan ske via vores hjemme-
side www.mb-boldklub.dk klubmodul.

Måløv Boldklub

Formand: 
Brian Rasmussen
Tlf: 22 14 21 08
formand@mb-boldklub.dk

Økonomiansvarlig
Heidi Halberg
Tlf. 21 41 74 048
kasserer@mb-boldklub.dk

Ungdomformand:
Kenneth Jensen
Tlf. 30 74 09 08
kemewa@hotmail.com

Seniorformand:
Sophie Ree
Tlf. 20 13 56 45
sophie isliker@hotmail.com

www.mb-boldklub.dk

Medlemstal: 450
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Måløv Idræts Forening
Formand: 
Uffe Mortensen
Tlf: 44 65 15 61
Mobil 23 90 83 87
E-mail: 
formand@maaloevif.dk
Kasserer: 
René Vegeberg
Tlf. 44 66 32 55 (efter kl. 14)
E-mail: kasserer@maaloevif.dk
www.maaloevif.dk
Medlemstal: 720
Måløvhallerne og Idrætsparken
Måløv Hovedgade 48
Måløv Skole svømmesalen
Kratvej 14
Brydegården, Kratvej 9

MIF
MIF

SÆSON 2010 – 2011
Nu til næsten halv pris!

Meld dig til sæson 2010 – 2011 i Måløv 
Idræts Forening – nu er vi snart halvvejs i 
sæsonen, derfor sættes priserne for den reste-
rende del af sæsonen drastisk ned!

Vi siger på gensyn til gamle medlemmer og 
velkommen til nye

Tilmelding og praktiske oplysninger

Tilmelding sker nemmest via hjemmesiden 
(www.maaloevif.dk) – gå ind under ”Sæson-
program og tilmelding”, hvor der er yder-
ligere beskrivelser af holdene. Her kan du 
straks se om der er plads på de enkelte hold, 
og din tilmelding registreres umiddelbart. Er 
der ikke plads på et hold kan du komme på 
venteliste, og vi kontakter dig hvis der bliver 
en ledig plads. 
Da tilmelding via hjemmesiden sparer tid i 

administrationen ,er der også en lille prisre-
duktion som appetitvækker.
Alternativt kan tilmelding ske pr.  giro (betal 
på posthuset eller via netbank, benyt kode 01 
og girokonto 6574947) eller bankoverførsel 
(til Danske Bank, registreringsnummer 9570, 
kontonummer 6574947). Husk altid at angi-
ve holdnummer, navn, adresse, telefon (også 
mobil) og fødselsdato – og meget gerne en 
e-mail adresse og Ja/Nej til nyhedsbrev. Re-
gistrering sker først, når betalingsdata kom-
mer til MIF.

Du får besked hvis holdet ikke oprettes eller 
hvis det er overtegnet – ellers skal du blot 
møde op til første lektion.

Sidste undervisningsdag:    16. apr. 2011
Juleferie:             20. dec. 2010-2. jan. 2011
Vinterferie:             14.-20. feb. 2011

Har du spørgsmål til programmet kan du rin-
ge til kontaktpersonerne for de enkelte afde-
linger – se listen efter holdoversigten. Du er 
også altid velkommen til en prøvetime!
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Yoga (M/K) 
Nr. Hold  Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris
401 Yoga 1 (M/K) Torsdag 09:00 – 10:50 (2 lektioner) Brydegård (Loen) Therese Marquard 775 kr. 
402 Yoga 2 (M/K) Torsdag 16:00 – 17:50 (2 lektioner) Brydegård (Loen) Therese Marquard 775 kr. 
403 Yoga 3 (M/K) Torsdag 18:00 – 19:50 (2 lektioner) Brydegård (Loen) Therese Marquard 775 kr. 

Spinning
Nr. Hold  Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris
301 Spinning 1 Tirsdag 17:00 – 17:50 Gl. hal (spinning) Henrik Karlsen 575 kr. 
302 Spinning 2 Tirsdag 18:00 – 18:50 Gl. hal (spinning) Henrik Karlsen 575 kr. 
303 Spinning 3 Torsdag 17:00 – 17:50 Gl. hal (spinning) Bjarne Christensen 575 kr. 
304 Spinning 4 Torsdag 18:00 – 18:50 Gl. hal (spinning) Bjarne Christensen 575 kr. 

305 Spinning 5 Lørdag 10:00 – 10:50 Gl. hal (spinning) Henrik Karlsen / 
Bjarne Christensen 575 kr. 

306 Spinning 5 samlerabat 
(med spinning 1 – 4) Lørdag 10:00 – 10:50 Gl. hal (spinning) Henrik Karlsen / 

Bjarne Christensen 250  kr. 

Gymnastik, børn (t-shirt inkluderet på alle hold) 
Nr. Hold  Ugedag Kl. Lokale Instruktør Kontingent 

101 Krummer 1  
(piger/drenge 1 - 3 år) Mandag 17:00 – 17:50 Ny hal Karina Blomberg 350 kr. 

102 Krummer 2 
(piger/drenge 3 - 4 år) Mandag 18:00 – 18:50 Ny hal Karina Blomberg 350 kr. 

105 Forældre – barn 
(piger/drenge 1 – 3 år) Tirsdag 17:00 – 17:50 Gl. hal 

(lille del) Claus Hansen 410 kr. 

111 Turbofræsere 
(piger/drenge 4 – 5 år)  Onsdag 17:00 – 17:50 Gl. hal Helle Christensen 350 kr. 

113 Far og barn 
(piger/drenge 4 – 6 år) Tirsdag 18:00 – 18:50 Gl. hal 

(lille del) Karina Blomberg 600 kr. 

121 Bøllebobber 
(piger/drenge 6 – 7 år) Onsdag 18:00 – 18:50 Gl. hal 

(stor del) Helle Christensen 350 kr. 

131 Springfiduser, begyndere 
(piger/drenge fra 7 år) Tirsdag 17:00 – 17:50 Gl. hal 

(stor del) Sanne K. Dall 350 kr. 

132 Springfiduser, let øvede 
(piger/drenge fra 7 år) Tirsdag 18:00 – 18:50 Gl. hal 

(stor del) Sanne K. Dall 350 kr. 

Gymnastik, voksne 
Nr. Hold  Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris
201 Motion for rigtige mænd Mandag 19:00 – 19:50 Ny hal Helle Christensen 350 kr. 
211 Bevæg dig glad (M/K) Mandag 20:00 – 20:50 Ny hal Helle Christensen 350 kr. 
212 Aerobic/Workout 1 (M/K) Mandag 17:00 – 17:50 Brydegård (Loen) Annette Ruggeri 350 kr. 
213 Aerobic/Workout 2 (M/K) Mandag 18:00 – 18:50 Brydegård (Loen) Annette Ruggeri 350 kr. 

221 Zumba Fitness 1 (M/K) 
Holdet er overtegnet Torsdag 19:30 – 20:20 Gl. hal (spejlsal) Line

Schiermacher 350 kr. 

222 Zumba Fitness 2 (M/K) 
Holdet er overtegnet Torsdag 20:30 – 21:20 Gl. hal (spejlsal) Line

Schiermacher 350 kr. 

231 Gymn.formiddag 1 (M/K) Fredag 11:00 – 11:50 Gl. hal (spejlsal) Lisser B. Johnsen 350 kr. 

231X Gymn. Formiddag 1 (M/K) 
med ekstra tid Fredag 11:00 – 12:15 Gl. hal (spejlsal) Lisser B. Johnsen 425 kr. 

241 Ball-stik 1 (M/K) Torsdag 17:30 – 18:20 Gl. hal (spejlsal) Stine Jeppesen 350 kr. 
281 Pensionistgymn. (M/K) Tirsdag 11:00 – 12:00 Brydegård (Loen) Edith Rasmussen 275 kr. 
299 Gå frit til voksengymnastik - på hold 201, 211, 212, 213,  231, 241 550 kr. 
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Mavedans og Line dance 
Nr. Hold  Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris

701 Mavedans, øvede 
(danset mere end 3 år) Mandag 20:00 – 21:30 

(1,5 lektioner) 
Gl. hal 
(spejlsal) Dorte Wegge 525 kr. 

702 Mavedans, begyndere/let øvede 
 (danset under 3 år) Tirsdag 19:30 – 20:30 Gl. hal 

(spejlsal) Susan Wohlenberg 360 kr. 

711 Line dance, begyndere (M/K) Torsdag 18:00 – 19:15 Måløv Skole Jeannette Rosenbäck 360 kr. 
712 Line dance, øvede (M/K) Torsdag 19:30 – 20:45 Måløv Skole Jeannette Rosenbäck 360 kr. 

Svømning, børn (max. 12 deltagere pr. hold) 
Nr. Hold Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris

501 Mor og barn 1 (fra 3 år) 
Holdet er overtegnet Onsdag 17:00 – 17:30 Måløv Skole Irene Dahl 420 kr. 

502 Mor og barn 2 (fra 3 år) Torsdag 17:00 – 17:30 Måløv Skole Cecilie Olander 420 kr. 

505 Far og barn (fra 3 år) 
Holdet er overtegnet Tirsdag 17:00 – 17:30 Måløv Skole Nicco Rasmussen 420 kr. 

511 Piger/drenge (fra 6 år, begyndere) 
Holdet er overtegnet Onsdag 17:35 – 18:05 Måløv Skole Irene Dahl 330 kr. 

512 Piger/drenge (fra 6 år, begyndere) 
Holdet er overtegnet Torsdag 17:35 – 18:05 Måløv Skole Cecilie Olander 330 kr. 

513 Piger/drenge (fra 6 år, 
begyndere/let øvede) Onsdag 18:45 – 19:15 Måløv Skole Irene Dahl 330 kr. 

515 Piger/drenge (fra 7 år, let øvede) Onsdag 18:10 – 18:40 Måløv Skole Irene Dahl 330 kr. 

516 Piger/drenge (fra 7 år, let øvede) 
Holdet er overtegnet Torsdag 18:10 – 18:40 Måløv Skole Cecilie Olander 330 kr. 

517 Piger (fra 8 år, øvede) Onsdag 18:45 – 19:15 Måløv Skole Irene Dahl 330 kr. 
527 Piger (fra 8 år, øvede) Torsdag 18:45 – 19:15 Måløv Skole Cecilie Olander 330 kr. 
531 Drenge (fra 6 år, begyndere) Tirsdag 17:35 – 18:05 Måløv Skole Nicco Rasmussen 330 kr. 
533 Drenge (fra 7 år, let øvede) Tirsdag 18:10 – 18:40 Måløv Skole Nicco Rasmussen 330 kr. 
535 Drenge (fra 8 år, øvede) Tirsdag 18:45 – 19:15 Måløv Skole Nicco Rasmussen 330 kr. 

Svømning, damer/herrer 
Nr. Hold  Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris
601 Damer 1 (max. 10 deltagere) Mandag 17:00 – 17:30 Måløv Skole Winnie Rahtgen 390 kr. 
603 Damer 3 (max. 10 deltagere) Torsdag 19:20 – 19:50 Måløv Skole Cecilie Olander 390 kr. 
611 Herrer (max. 10 deltagere) Tirsdag 19:20 – 19:50 Måløv Skole Nicco Rasmussen 390 kr. 

621 Vandaerobic 1 
(damer, max. 20 deltagere) Mandag 17:30 – 18:15 Måløv Skole Winnie Rahtgen 475 kr. 

623 Vandaerobic 3 
(damer, max. 20 deltagere) Torsdag 19:50 – 20:35 Måløv Skole Cecilie Olander 475 kr. 

Passivt medlemskab 
Nr. Hold Kontingent 
998 Passivt medlemskab – støt MIF!   60 kr. 
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Kontaktpersoner
GYMNASTIK BØRN Karina Blomberg
Marklodden 42, 2760 Måløv          44 65 83 22

GYMNASTIK VOKSNE         Jytte Hansen
Brydegårdsvej 5, 2760 Måløv          44 65 53 40

GYMNASTIK pensionister    Gustav Blomberg
SPINNING          44 97 16 70
Søndergårds Allé 53, 3 th.2760 Måløv 

MAVEDANS/LINEDANCE         Jytte Hansen
Brydegårdsvej 5, 2760 Måløv          44 65 53 40

SVØMNING    Winnie Rahtgen
BØRN og VOKSNE          44 65 73 65
Dyssemarken 17, 2760 Måløv         28 38 61 20

KASSERER      René Vegeberg
Liljevangsvej 26, st.h, 2760 Måløv   44 66 32 55
kasserer@maaloevif.dk           (efter kl. 14)

FORMAND     Uffe Mortensen
Tvillingevej 15, 2765 Smørum        44 65 15 61/
formand@maaloevif.dk          23 90  83 87

Danseaften

I år veksler vi mellem
dansearterne,

og i november gælder det 

Tango

- alle kan være med,
og alle er velkomne 

fredag d. 19. november kl. 19
i

Caféen ved Måløv ny hal

Vi danser i  cirka to timer fra kl. 
19.00 - 21.00, herefter vil der blive 
budt på et let traktement med pølse- 

og ostebord

- en god måde at starte weekenden på 

Øl, vand og vin kan købes
til rimelige priser.

Medbring selv service, bestik,
kaffe og kage

Pris: 100,00 kr. pr. person 
som betales ved indgangen.

Tilmeld dig i god tid af hensyn
til plads og indkøb

på hjemmesiden under
Arrangementer – Danseaftener

eller hos
Lis Piil Rasmussen 44 65 46 06

PS! I foråret danser vi square dance 
og salsa – det bliver den 21. januar 
og den 4. marts 2011.
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Man.-fre.  kl. 9.00-17.30
Lør.-søn.  kl. 9.00-16.00 

v/ Ole Knudsen

Måløv Hovedgade 57, 1.
2760 Måløv
Telefon 2328 4775
E-mail: ole@maaloev-koereskole.dk
www.maaloev-koereskole.dk

Måløv Køreskole 19/05/05, 16:411

Ole Knudsen
Måløv Hovedgade 57, 1.

2760 Måløv
Tlf. 23 28 47 75

www.maaloev-koereskole.dk
www.maaloev-koereskole.dk

Referat fra
generalforsamling i MIF 

Referat af den ordinære generalfor-
samling den 26. oktober er lagt ud på 
hjemmesiden under menupunktet ”Om 
MIF”. 

MIF kalender (pr. 1. september 2010 ) 

 2010:

• 19. nov. Danseaften
•   5. dec. Juletræsfest
• 20.dec.- 2.jan.  Juleferie

 2011:

• 21. jan. Danseaften 
• 28. jan. Familiegymnastik  
  (kl.17:00 – 19:00)
• 14. - 20.feb. Vinterferie (uge 7)
• 25. feb. Familiegymnastik  
  (kl.17:00 – 19:00)
•   4. mar. Danseaften
•   2. apr. Forårsfest
•   9. apr. Gymnastikopvisning
• 16. apr. Sæson slutter for alle

        hold.
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BØRNENES JULEFEST

Tid:  Søndag den 5. december 2010 kl. 14:30-16:30

Sted:  Måløv ny hal, Måløv Hovedgade 48

Hvordan:  Tilmelding og betaling via hjemmesiden
  www.maaloevif.dk
  Se under ”Arrangementer”, ”Juletræsfest”
Hvornår:    Tilmelding senest onsdag den 24. november 2010

Priser:  Børn: 40 kr., voksne: 30 kr.

Billetter:  Ved tilmelding får du en mail med ordrenummer,
  som bedes oplyst ved indgangen

Godteposer:  Alle børn får en godtepose og juice

Program:  Dans og sang om juletræet med julemanden
  Julehygge ved bordene
  Amerikansk lotteri
  Tegnefilm

Diverse:  Salg af øl, sodavand, kaffe/the, gløgg,
  æbleskiver, popcorn

Venlig hilsen

MÅLØV IDRÆTS FORENING
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Maaløv Skytteforening
Formand: 
Karl Jespersen
Tlf: 44 94 82 53

Kasserer: 
Ib W. Jørgensen
Tlf. 44 91 06 41

Medlemstal: 100
E-mail: karl.jespersen@groennehaven.dk

MAALØV 
SKYTTEFORENING

50. KREDS 
F.A.S.G. & 1

Program for vinterskydning 
2010/2011

På skydebanen under Måløv Skole

Der er ingen skydning for børn og unge 
under 18 år i denne sæson, da der fra kom-
munens og embedslægens side formodes at 
grænsevædien for bly er for høj på skyde-
banen til børn, pga.luftudskiftningen i lo-
kalet ikke er godt nok.

Der skydes hver tirsdag fra kl.19.00,
kortsalget slutter kl. 21.00.

Juleafslutning tirsdag d. 21.12.2010.

Vi starter igen efter nytår
tirsdag d. 4. januar 2011

Der afholdes præmie- og mesterskabs-
skydning tirsdag 12. april 2011.

Skægskydning tirsdag d.19. april 2011.

Afslutning lørdag d. 30. april 2011 med 
uddeling af præmier, pokaler og bægre.

Regler for skydningen

Alle skyder indtil 5 prøveskud, derefter 20 
gældende skud, der må skydes flere gange, 
hvoraf den bedste er gældende på resultat-
listen. Der kan dog kun indløses kort til 2 
skydninger ad gangen.

Senior inddeles i 8 klasser, disse benævnes 
kl. 1-2-3-4. Veteran 1 og 2 samt Damer Kl. 
1 og 2 (som nu hedder ”Åben Klasse” 1 og 
2 efter skyttebogen, hvor damer over 55 er 
i Veteranklassen).

Senior Kl. 1-2-3-4 skyder frit (uden støt-
te, og må ikke røre skydebordet med krop-
pen). 

Vi er startet op på sidste sæson på Måløv 
Skytteforenings baner under Måløv skole, 
da der skal bygges lokaler, der lukker for 
flugtvejene fra kælderen og samtidig for 
mulighederne for udluftning. Vi har på 
nuværende tidspunkt ikke fået anvist an-
det lokale. Ballerup kommune vil ikke 
ofre penge på udluftning og ny flugtvej, da 
kommunen mener, medlemstallet i vores 
forening er for lavt. Vi er blevet henvist til 
Ballerup Skytteforening, men da vi skyder 
i hver vores region, synes vi ikke det er 
særlig hensigtsmæssig. Det kan også knibe 
gevaldigt med at få vores egen skydeaften, 
da Ballerup bruger lokalerne 5 gange om 
ugen. Desuden er der heller ikke plads til 
vores våben, da de ikke må være samlet. 
Vi må affinde os med at svigte børneskyt-
terne i Måløv, skønt der må regnes med 
en vis tilgang med alle de nye boliger i 
Måløv. Vi håber at få lokale stillet til rå-
dighed, så vi i det mindste kan få plads til 
vore skabe og møbler, så kan vi jo skyde 
sammen med Ballerup Skytteforening på 
en af deres skydedage, eller til skydning i 
Region Nordsjælland, hvor vi hører til.
Vi håber til det sidste og sætter vores lid til 
et nyt lokale hurtig. 

Karl
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MÅLØV HOVEDGADE 63
Tlf. 44 66 66 85

Kirkens
genbrug

 

Tandlægehuset i Måløv
Måløv Hovedgade 88, 2760 Måløv

På gensyn
Michael Due Jensen

Tidsbestilling hverdage mellem 8.00-10.00, tlf. 44 97 99 09

Formand: Kasserer:
Karl Jespersen Ib West Jørgensen 
Tlf. 44 94 82 53  Tlf. 44 91 06 41
Michael Rahtgen Henrik Hansen
Tlf. 44 65 73 65 Tlf. 44 68 14 54
Steen Faber Klaus Hass
Tlf. 44 91 70 25 Tlf. 44 97 80 85
Daniel Faber Skydebanen
Tlf. 44 65 30 42 Tlf. 29 17 88 61

Veteraner og Damer (Åben kl.) skyder 
enten med geværstøtte, (bordet må ikke 
røres med kroppen), eller med albuestøtte 
efter eget valg.

Inddelingen i klasser sker efter sidste vin-
ters resultater. For nye skytters vedkom-
mende, efter de første 5 skyderesultater.

Skydningen foregår med reglementeret 
riffel. Foreningen stiller geværer til rådig-
hed.
Der betales 30 kr. for 25 skud.
For egne patroner betales 15 kr. 
Til præmier er de 8 bedste resultater for 
vinteren gældende.

Trekantskydning
I lighed med tidligere år, arrangeres den 
sædvanlige Trekantskydning mellem  22. 
kreds Ganløse, 29. kreds Farum og 50. 
kreds Måløv. Skydningerne vil finde sted 
på flg. tirsdage:

Tirsdag d. 30. nov. 2010 i Farum
Tirsdag d. 18. jan. 2011  i Ganløse
Tirsdag d. 1. marts 2011  i Måløv

Generalforsamling: Den ordinære gene-
ralforsamling afholdes tirsdag d 22. marts 
2011 efter skydningen, der denne aften 
helst skal være afsluttet kl. 20.00.
Dagsorden efter gældende regler.
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   44 60 03 30
44 60 03 30 44 60 03 31

Måløv Judo Klub

Formand: 
Jonas Hansen
Tlf: 26 58 83 54

Medlemstal: 100
E-mail: godejonas@hotmail.com
Hjemmeside: www.mjk-judo.dk

Trænings tider:
Tirsdag:
kl. 18-19 Mini træning fra 7-12 år.
kl. 19-20  Ungdom/voksen træning
 fra 12-99 år.
Torsdag:
kl. 18-19  Mini træning fra 7-12 år.
kl. 19-20  Ungdom/voksen træning 
 fra 12-99 år.

Lørdag lige uger:
kl. 10-11  Micro træning fra 3-6 år 
 med forældre.
 Træner: Stefan Nielsen 
 Mail: stn@ved39.dk

Vi træner i Barfodsrummet
i den Nye Måløv Hal
Måløv hovedgade 50

2760 Måløv

Alle, der har lyst til at komme og prøve, er 
velkomne.

Kontakt: næstformand Jan Fomsgaard
Mail: jan.fomsgaard@tryg.dk
Tlf: 22 80 21 28

Vi er gået i gang med sæson nr. 36 i Måløv 
Judo Klub.

Kom og være med og lær en sport med 
masser af værdier og sund motion.

Ud over at det er den mest udbredte kamp-
sport i verden, som blandt andet bliver 
brugt til at undervise politiet i lande som 
Japan, Tyskland og hele Skandinavien.
Judo er et yderst effektivt selvforsvarssy-
stem, da judo går ud på at udskadeliggøre 
modstanderen og derfor følger den danske 
straffelovs regler om udøvelse af selvtægt.

Bivirkninger af judo træning:
venskaber - selvtillid - smidighed

 styrke - koncentration
 - og en masse gode oplevelser
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Tine’s Hairdesign
                

SILVER 
SOL 
CENTER 

Måløv Hovedgade 101 A 
2760 Måløv

Tlf.  44 65 04 12

www.tineshairdesign.dk måløv sport
Redaktør: 

Gustav Blomberg    
Søndergårds Allé 53,3.th.  
2760 Måløv 

Tlf: 44 97 16 70
 
Næste nummer af måløv sport 
udkommer 19. februar 2011.

Stof skal være redaktionen i 
hænde senest den 29. januar 
2011.

E-mail: grete@plums.dk

Oplag: 3.600 ekspl.

Ekstra eksemplarer af bladet kan fås 
følgende steder:

Måløv bibliotek, Måløvhallen, J.A. og 
Bankerne.

EL&TEKNIK
Carl Rasmussen EL A/S 

Aut. el-installatør 

Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup 

Telefon 44 97 27 80
Døgnvagt


