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Årets generalforsamling blev afholdt den 10. 
feb. I ny Måløvhal, 9 personer ud over besty-
relsen havde valgt at møde op.
Her følger uddrag af årsberetningerne fra de 
forskellige udvalg – de ubeskårede årsberet-
ninger kan læses sammen med referatet fra 
generalforsamlingen på www.maalov.dk

Bestyrelsens beretning 2011:
v/ Formand Karsten Friis
Det forgangne år har på mange områder lig-
net det foregående år. 
Klubben er organiseret med en bestyrelse og 
tre faste udvalg. Bestyrelsen er siden sidste 
år kun ændret på to punkter:
Thomas Spange Olsen afløste sidste år Finn 
Mathorne som formand for voksen fællesspil 
udvalget, og Finn Mathorne har i det forløbne 
være suppleant for bestyrelsen som afløsning 
for Jesper Sonne.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke 
bestyrelsen, som efter min vurdering funge-
rer utroligt godt og har et fantastisk samar-

bejde. Men meget af det praktiske arbejde 
bliver udført af udvalgene, som vi også skyl-
der en stor tak.
Arbejdet i udvalgene er i sagens natur meget 
målrettet mod de enkelte afdelinger. For at 
give alle lejlighed til at lære hinanden bedre 
at kende på tværs af udvalgs og bestyrelse 
arrangerede vi den 8. oktober en klubudvik-
lingsaften i Panoptikon bygningen på Vester-
bro med AL-Bank som vært.
AL-Bank har jo været os en god sponsor i 
flere år. 
Takket være Jesper W. Nielsens utrættelige 
indsats, er det lykkedes at føje et par stykker 
mere til listen i år:

• FORZA, som i forbindelse med indgå- 
 else af boldaftale har sponsoreret spiller 
 tøj til senior-afdelingen.
• SPORTIGAN har ligeledes sponsoreret  
 et antal spillerdragter.
• OTICON har doneret et kontant tilskud  
 til vores talentudviklingsarbejde 
• DBF (Dansk Badminton Forbund) har  
 ligeledes doneret et kontant tilskud til 
 talentudviklingsarbejdet.
• RICOS MADCIRCUS som har doneret  
 spiller trøjer til veteranholdene.
Vi takker disse sponsorer.

Til gengæld lykkedes det os ikke at få støtte 
fra Team Ballerup, som vi i år søgte for første 
gang.
Tak fordi jeg må være formand for verdens 
bedste forening: Måløv Badminton Club!

Beretning for ungdomsafdelingen 2011:
v/ Udvalgsformand Jannie Refsgaard
Så er der gået endnu et år og vi har haft gang 
i rigtig mange ting. 
Jeg kan starte med at fortælle, at der blev 
holdt en forældre/barn turneringen i slutnin-
gen af februar 2010, hvor der deltog 47 børn 
med en voksen. Dejligt med så stor delta-
gelse. Vi inddelte spillerne i 10 puljer efter 
alder og styrke og vinderen af hver pulje fik 
en præmie. 

MBC KLUB-
MESTERSKAB 2010

FOR UNGDOM

MBC GENERALFORSAMLING

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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Der blev holdt Klubmesterskaberne for Ung-
dommen fredag d. 16. april og lørdag d. 17. 
april. Der blev også uddelt Fairplay Pokal 
som i 2010 gik til Mikkel Høyer-Hansen. 
Så havde vi sæsonafslutning med pølsespis-
ning foran Østerhøjhallen. Vi sagde farvel til 
Emil som skulle være Falckredder og vel-
kommen til Patrick som ny cheftræner. 
Allerede i august havde vi træningsweekend 
og der deltog 33 børn til en hård weekend, 
hvor Patrick og Ken var trænere, men vi hav-
de også Jonas Lyduch med som gæstetræner 
og Jesper Westphal stod for hård fysisk, men 
også sjov og anderledes træning om sønda-
gen. 
Vi har i år 4 hold tilmeldt i holdturneringer. 
To U11 hold i DGI holdturnering og et U15 
hold og et U17 hold i SBKr. holdturneringen. 
Vores U13 spillere der tidligere har spillet i 
holdturneringer, har i år valgt at deltage i 
stævner i stedet for holdturneringen.
Som de øvrige år deltog vi i LBS og i år var 
vi af sted med 23 spillere fra U11 til U19. 
Det var som altid en rigtig god tur for både 
spillere og holdledere. 
Så har vi haft endnu en forældre/barn turne-
ring i november, hvor der ”kun” deltog 37 
børn med en voksen, 
Vi har startet et nyt projekt op i år, det hedder 
fra ”bredde til elite” hvor 12 af vores bedste 
spillere deltager i 2 timers søndagstræning 
1-2 gang om måneden. Vi har indtil videre 
gennemført 5 træninger med stor succes. De 
trænere som har været omkring træningen er 

Jonas Lyduch, Michael Moestrup, Thomas 
Laybourn og Lin (teknisk træner). Projektet 
skal strække sig over 3 år og være med til at 
udvikle de bedste ungdomsspillere i klubben, 
så vi kan få nogle mester-/eliterækkespillere 
og derudover vil vi godt kunne holde på de 
gode spillere, så de ikke flytter til andre klub-
ber i området, når de opnår et vist niveau. 
Denne søndagstræning er også til glæde for 
Patrick der deltager som hjælpetræner og 
dermed får han selv rigtig mange input til sin 
træning.
Seniortræneren Jonas er en gang om måne-
den træner for vores E1 spillere også her er 
Patrick med, både for at kunne arbejde videre 
med det Jonas lærer spillerne, men også for 
selv at få større erfaring som træner. 
I november måned åbnede vi hallen om fre-
dagen fra kl. 17 – 19 for spillere med foræl-
dre. Det var en stor succes og derfor har vi 
genoptaget dette i 2011 fra januar til april.
Den 16. december blev der holdt juleafslut-
ning både hos miniton og ungdommen. Beg-
ge afslutninger var med spil, leg og til sidst 
lidt julegodter og sodavand.
Vi har igen i år deltaget i rigtig mange stæv-
ner og det er indtil videre blevet til mere end 
40 forskellige stævner. I år har vi 7 spillere 
som er udtaget til individuelt Landsmester-
skab.
Jeg vil godt slutte af med at sige en stor tak til 
ungdomsudvalget, som er blevet et medlem 
rigere, da Lisbeth Bøggild har valgt at træ-
de ind i udvalget. Det er dejligt at alle er så 

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
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engagerede, men jeg vil igen i år fremhæve 
Henrik Stensig, som gør et kæmpe arbejde 
som turneringsleder og som holder styr på 
vores hjemmeside og skriver ud om diverse 
informationer og en stor tak til Jesper We-
stphal som er ophavsmand på vores projekt 
fra bredde til elite og som i det hele taget er 
meget engageret i at få et højt niveau på spil-
lerne i ungdomsafdelingen. Tusind tak for 
den store indsats. 

Beretning fra seniorafdelingen 2011:
v/ Jesper Westphal Nielsen
Endnu et år er gået, svarende til to halve 
sæsoner, og hvilke halvdele. Jeppe overtog 
træneposten umiddelbart efter sidste general-
forsamling og måtte således være ham, som 
førte de to seniorhold til slutspillet. 
Klubmesterskaberne var igen i år godt re-
præsenteret i seniorrækken og mange kampe 
blev kæmpet med stor villighed til sejr. God 
stemning og alligevel en smule fjendtlighed 
gjorde endnu et klubmesterskab til en ufor-
glemmelig oplevelse.
Ved sæsonstart havde vi fundet en ny træner, 
Jonas Lyduch, som fik til opgave at få før-
steholdet med i oprykningsspillet og 2.holdet 
til at blive i serie 2. Denne målsætning er nu 
blevet indfriet, da førsteholdet kom med i op-
rykningen.
På sponsorsiden udover dem, som Karsten 
nævner, var også Rico’s madcirkus, som 
gav trøjer til de to veteranhold. Mange tak til 
Rico for denne støtte.

Samarbejdet mellem ungdom og senior er 
igen i år, blevet endnu mere optimeret, og 
nye unge spillere begynder at snuse til se-
niorholdene. 
Vi har i dette år tilbudt tre turneringer, som 
afdelingen betaler, for at få optimeret vores 
spil generelt. Det er fedt at være af sted og få 
en masse gode kampe.
Drømmeholdet er blevet optimeret og vi ar-
bejder på højtryk på at få en hjemmeside op 
at køre, som vi håber giver det sidste. Mange 
har i år deltaget i konkurrencen og i år er 
mange nye også med. En stor tak til de to 
som arbejder med dette, Jeppe og Jonas.
Årets julebanko var helt fantastisk. Omkring 
85 mennesker deltog i år. Vi var nødt til at 
rykke til et nyt lokale og det var en god løs-
ning, fordi der kom så mange. Mange tak for 
de mange sponsorgaver vi har fået til dette 
arrangement. Vi håber at succesen fortsætter 
og at næste år bliver endnu større. 
Beretning fra voksenfællesspil 2011 :
v/ Thomas Spange Olsen
Som ny formand for voksenfællesspilud-
valget har det været en dejligt at vi har 16 
rutinerede medlemmer af voksenfællesspil-
udvalget , der på forbilledlig vis har passet 
deres vagter.
Og Vagn der har taget sig af alle mandag-
vagterne.
Voksenfællesspil banesætterne er ikke nogen 
der gør meget væsen af sig, men jeg synes 
det er et rigtig flot stykke arbejde, der bliver 
udført alle hverdage i ugen hver eneste uge.
Stort tak til jer.
2 medlemmer af udvalget har valgt at trække 
sig.
Michael, der har været skadet gennem hele 
sæsonen, men alligevel har passet sine vag-
ter.
Toni har følt at det er blevet lidt for meget 
når han også er næstformand i klubben og 
holdleder for sit mix hold. Samtidig med at 
musikken skal passes.

Stort tak til jer begge.

v/AnneRichter-Olesen

Måløv Hovedgade 65
2760 Måløv
Tlf. 44 66 49 47
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Til gengæld er der 2 nye der har meldt sig 
under fanerne. Nemlig Karina Møller og 
Jonna Madsen. Velkommen til jer. Vi skal 
nok sørge for at I får en god introduktion til 
arbejdet.

Beretning fra banespil 2011 :
v/ Ole Thystrup
Året har været rigtig godt, selv om belæg-
nings graden ikke har været så høj som for-
ventet, havde vi flere baner til banespil i år 
og alt taget i betragtning er det gået over for-
ventning. 

AD.4 – regnskab
Regnskabet blev gennemgået af Birte Ba-
chmann, der er glad for at vi rykkede regn-
skabsåret så det følger kalenderåret sidste år, 
for nu er det et krav fra Ballerup Kommune 
at regnskabet skal følge kalenderåret – så vi 
har været lidt på forkant der. Vi har en del 
penge og det er dejligt at have en buffer ka-
pital, dog, får vi ikke helt nok i renteindtæg-
ter og dette bør diskuteres med Arbejdernes 
Landsbank. Alle udvalg holder sig pænt in-
denfor deres budgetter. 

Der var et forslag til bestyrelsen om at ind-
føre en post til fest/ sociale aktiviteter i hvert 
underudvalg, så det er muligt at få et tilskud 
til f.eks. julefrokoster mm. – bestyrelsen vil 
overveje dette ved budgetmødet.
Der blev stillet forslag om at investere i obli-
gationer, så vores penge kan blive bedre for-
rente. Ingen i bestyrelsen har erfaring inden 
for investerings området og vil helst ikke 
selv satse klubbens penge, men vil meget 
gerne diskutere muligheden med en økono-
misk ekspert.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt 
uden yderligere kommentarer.

Den ny bestyrelse ser ud som følger:
Formand Karsten Friis
Næstformand Toni Madsen
Kasserer Birte Bachmann
Sekretær Jette Platou
Ungdomsformand Jannie Refsgaard

Seniorformand Jesper W. Nielsen
Voksen Fællesspilsformand Thomas Spange 
Olsen
Medlem Ole Thystrup
Suppleant Finn Mathorne

Det nye ungdomsudvalg ser således ud:
Jannie Refsgaard
Sarah Simonsen
Jette Brødsgaard
Henrik Stensig
Jesper W. Nielsen
Søren Larsen
Lars Hargaard
Lisbeth Bøggild
Det nye seniorudvalg ser således ud:
Jesper W. Nielsen
Christian Olsen
Astrid Engblom
Jeppe Krag 
Jonas Frederiksen 
Michael Olsen 
Marie  Jensen
Eva Aabye-Olsen

Det nye VFS-udvalg ser således ud:
Thomas Spange Olsen Jan Jeppesen
Jan Munk Lars Østergård
Morten Terstrup Per Nielsen
Finn Jørgensen Maibritt Zaar
Ralf Frederiksen Stig Madsen
Finn Mathorne Ole Thystrup
Poul Nielsen Jonna Madsen
Karina Møller Jette Platou

Generalforsamlingen, der blev styret med 
sikker hånd af Morten Terstrup, sluttede med 
en bid mad, en øl/vand og en spændende 1. 
holds hjemmekamp.



måløv sport6

UNGDOM
Tillykke igen til Niclas
 

For ikke så lang tid siden skrev vi tillykke 
til Niclas med at han nu var rykket op i 
U13A-rækken. Den. 5. feb. 2011 efter kun 
5 turneringer i A-rækken og med pointhøst 
i fire af turneringerne, kan Niclas så nu kal-
de sig for U13M-række spiller. Med tre 3. 
pladser og en 1. plads i HS og tre 3. pladser 
og en 2. plads i HD fik Niclas skrabet 166 
point sammen. Da det krævede 150 point at 
rykke op i M-rækken, skal Niclas nu prøve 
kræfter med denne række resten af sæso-
nen. Vi ønsker ham held og lykke.

Tillykke til Martin
 

Martin Hargaard kæmpede sig til guld i 
både single og herredouble i U15 B ved 
kommunemesterskaberne i Svinninge 
sportscenter i dag, hvor han vandt alle sine 
8 kampe. Mest spændende var finalen i 
single med cifrene 21-19, 12-21 og tredje 
sæt endte 23-21 til Martin efter han havde 
været bagud 16-20. I herredouble spillede 
Martin sammen med X-makker og de fik 
sejren hjem i finalekampen i to sæt 21-18 
og 22-20.

Aktiviteter 2011

  4/4-11 Instruktion VFS

26-30/4-11 KM for voksne

30/4-11 Klubfest

  1/5-11 VFS sommerspil starter

7-8/5-11 KM for ungdom

KALENDER

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

Aflysninger 2011

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

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

26-30/4-11

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

14-4-11 Ny Måløvhal aflyst pga. special-
arrangement i ungdomsklubben

28-4-11 Østerhøjhallen aflyst pga. elevfest
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Nu varer det ikke længe, inden vi i 
Måløv Boldklub kan komme på græs, 
håber på efter påskeferien, men intet er 
sikkert endnu. 
Men sikkert er det, at der kommer til 
at ske nye ting, vi opretter 2 nye hold, 
et oldgirls hold og et hold for de mind-
ste fra ca. 3½ år til 5½ år. Så har du et 
barn, der er lidt for lille til at starte til 
fodbold, men som holder meget af at 

røre sig og gerne med en bold, så vil 
vi godt tilbyde en plads på ”Boldsjov”-
holdet.

Holdet samles til leg, både med og 
uden bold, hver søndag i græssæso-
nen, som er ca. slut april til medio ok-
tober. Derefter er der træning i hallen, 
til græssæsonen igen starter, dvs. at dit 
barn kan starte på alle tider af året, du 
skal blot kontakte Heidi Halberg: 
kasserer@mb-boldklub.dk for at høre 
om der er plads.
Første måned er gratis som prøveperio-
de, derefter koster det 375 kr. pr halvår.

Vi starter op første gang søndag, 
den 1. maj 2011 kl. 10 til kl. 10.45

Vi kan tilbyde: faste instruktører på 
”Boldsjov”-holdet, men som forældre 
vil du blive pålagt at deltage, dels skal 
det være sjov leg også med forældre, 
men som forældre vil man også blive 
brugt som hjælpetræner.

Der vil blive lagt vægt på, at vi skal 
have det sjovt, få gode kammerater, 
motoriske øvelser – også uden bold, 
men med kendskab til fodbold og ud-

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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slusning til et U6 hold (5-6 år), hvor 
dit barn så kan rykke op, når han/hun 
er klar. Så går dit barn med en drøm 
om at spille fodbold i en tidlig alder, er 
muligheden der nu i Måløv Boldklub.

Vi har først lige taget de første skridt, 
og frem til maj planlægger vi fortsat de 
bedste øvelser mm. men kunne godt 
bruge lidt flere hænder, så kunne du 
tænke dig at være med som instruktør 
og være med til at grundlægge vores 
nye hold, så kontakt Heidi Halberg. 

Så ser vi frem til weekenden 6.-8. maj 
2011, hvor vi har Mikro fodboldskolen, 
som i år er for børn født i 2003-2004-
2005, for både drenge og piger, i alt 50 
børn. Det er muligt for tilmelding, via 
billetnet, se mere information og link 
på www.mb-boldklub.dk  Men skynd 
dig, ingen garanti for ledige pladser. 

Onsdag den 8. juni 2011 følger vi op 
på succesen med Pigeraketten, som er 
for alle piger op til 12 år, også dem der 
ikke er medlem i Måløv Boldklub er 
velkommen denne dag. Det er rigtig 
hyggeligt, og så er det gratis at deltage, 
bare mød op på fodboldbanen kl. 17 til 
ca. 19.
Har du lyst, så kom ned og se om Må-
løv Boldklub skulle være en klub for 
dig at spille fodbold i, Du kan på alle 
tider af året møde op til træning, du har 
lov at spille med ca. 1 mdr., inden du 
behøver melde dig ind i klubben. Vo-
res yngste spiller kan nu som skrevet 
starte som 3-årig og ældste spiller er 75 
år. Kontakt evt. træner for at høre om 

der er plads og om træningstider. Og 
på klubbens hjemmeside: www.
mb-boldklub.dk under ”træner” kan du 
finde tlf. nr. på træner, eller du kan se 
trænings tider på: http://mbboldklub.
klub-modul.dk under ”træningstider”.

Alle medlemmer skal selv sørge for 
at oprette sig/melde sig ind i klub-
ben, hvad enten man er støttemedlem, 
spiller, træner eller ønsker at deltage 
i nogle af vores mange tilbud, se på: 
http://mbboldklub.klub-modul.dk  Der 
oprettes en profil, og derefter melder 
man sig til ønskede hold eller event.

Og hjælp, vi mangler sponsorer, flere 
trænere på U15 pigeholdet og U6 hol-
det, og vi mangler frivillige til ung-
domsudvalget. Vil du høre nærmere, 
så kontakt Brian, Kenneth eller Heidi.

Centrumgaden 1, Ballerup, tlf. 44 97 44 44
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Gymnastikdag lørdag 
den 2. april 2011

Det er atter ved at være tid til at alle 
vores børnehold i gymnastik vil vise os 
andre, hvad de har øvet på og er blevet 
bedre til i løbet af sæsonen. 

De glæder sig allerede rigtig meget, 
så derfor håber vi at der kommer rig-
tig mange og ser på dem og klapper af 
dem  – for det fortjener de.

Vi har også i år fået lokket nogle af 
vores voksenhold til at deltage, M/K, 
mavedans, linedances og yoga, og vi 
har også 1-2 hold der kommer og gæ-
steoptræder. 
Hele denne fantastiske gymnastikdag 
starter kl. 12 med fællesindmarch af 

børn og voksne, og derefter går det 
bare derud. 

Vi forventer at det hele er slut kl. ca. 
15.30, og undervejs vil der blive mu-
lighed for at forsyne sig med mad og 
drikke fra caféen. 

Der vil snarest blive delt et program ud 
på holdene, og ligeledes vil det detal-
jerede program blive lagt på hjemme-
siden.

På gensyn til alle.

Karina

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
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Sommerhold 
For dem som gerne vil fortsætte sæsonen efter påske (den ordinære sæson slutter den 16. 
april) er der godt nyt – MIF tilbyder i år et righoldigt udvalg af sommerhold, de fleste af 
en varighed på ca. 6 uger og med start lige efter påske:

Holdene bliver kun oprettet hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldinger. Hvis et hold over-
tegnes vil vi forsøge at dublere det.  Holdene er åbne for såvel gamle som nye medlem-
mer. 
Mange af holdene er et mix af flere hold fra den ordinære sæson, og i alle tilfælde forsøger 
vi at afvikle træningen på en forfriskende og mere afslappende måde – vi er jo dog på vej 
til sommerferien! Flere detaljer findes på hjemmesiden, hvor tilmelding også kan ske. 
Alternativ tilmelding via giro (kode 01, konto 6574947) eller bankoverførsel (reg.nr. 
9570, konto 6574947) –  med angivelse af holdnummer, navn, adresse, fødselsår, telefon 
og e-mail. Er du i tvivl om noget kan du altid forhøre dig hos den relevante kontaktperson.

Sommergymnastik og -dans 

Hold Navn Dag Tid Sted Pris
kr. Periode 

Instruktør 

S101 Børnegymnastik 1 - 5 år  Tirsdag 17:00 - 17:50 Måløv ny hal 125 26.04 - 31.05 Helle / Claus 
S102 Børnegymnastik fra 6 år  Tirsdag 18:00 - 18:50 Måløv ny hal 125 26.04 - 31.05 Sanne / Tanja 

S221 Zumba Fitness  
(torsdag 19:30) Torsdag 19:30 - 20:20 Måløv gl. hal 150 28.04 - 09.06 Line Schiermacher 

S222 Zumba Fitness  
(torsdag 20:30) Torsdag 20:30 - 21:20 Måløv gl. hal 150 28.04 - 09.06 Line Schiermacher 

S223 Zumba Fitness (tirsdag) Tirsdag 20:45 - 21:35 Måløv gl. hal 150 26.04 - 31.05 Isabella Jespersen 
S251 Motion og livsstil  Mandag 20:10 - 21:00 Måløv gl. hal 150 18.04 - 30.05 Kirstine Greve Koch 

S702 Mavedans, 
begyndere/let øvede Tirsdag 19:30 - 20:30 Måløv gl. hal 150 26.04 - 31.05 Susan Wohlenberg 

S711 Line dance Torsdag 18:00 - 19:15 Måløv gl. hal 200 28.04 - 26.05  Jeannette 
Rosenbäck

Sommerspinning

Hold Navn Dag Tid Sted Pris
kr. Periode Instruktør 

S301 Sommerspin 1 Tirsdag 17:30 - 18:20 Måløv gl. hal 150 26.04 - 07.06 Henrik Karlsen 

Sommersvømning

Hold Navn Dag Tid Sted Pris
kr. Periode  Instruktør 

S501 Mor og barn  Onsdag 17:20 - 17:50 Måløv Skole 200 27.04 - 01.06 Irene Dahl 

S505 Far og barn Tirsdag 17:00 - 17:30 Måløv Skole 200 26.04 - 31.05 Nicco Nikhil 
Rasmussen 

S511 Piger/drenge 
begyndere/let øvede Tirsdag 17:35 - 18:05 Måløv Skole 150 26.04 - 31.05 Nicco Nikhil 

Rasmussen 

S512 Piger/drenge 
begyndere/let øvede Onsdag 16:45 - 17:15 Måløv Skole 150 27.04 - 01.06 Irene Dahl 

S515 Drenge let øvede/øvede Tirsdag 18:10 - 18:40 Måløv Skole 150 26.04 - 31.05 Nicco Nikhil 
Rasmussen 

S516 Piger let øvede/øvede Onsdag 17:55 - 18:25 Måløv Skole 150 27.04 - 01.06 Irene Dahl 
S601 Motion, damer Mandag 17:00 - 17:30 Måløv Skole 200 02.05 - 20.06 Winnie Rahtgen 
S602 Motion, damer Onsdag 18:30 - 19:00 Måløv Skole 175 27.04 - 01.06 Irene Dahl 
S621 Vandaerobic, damer Mandag 17:35 - 18:20 Måløv Skole 250 02.05 - 20.06 Winnie Rahtgen 
S622 Vandaerobic, damer Onsdag 19:05 - 19:50 Måløv Skole 225 27.04 - 01.06 Irene Dahl 
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Vi nærmer os tiden for afholdelse af prøver 
til idrætsmærket. En del af dem der plejer 
at deltage har allerede tilmeldt sig. Hvis du 
hører til dem der ikke har prøvet det før, 
bør du overveje om du skulle være med 
denne gang.  Prøverne afvikles på en 4-5 
aftener i maj, og det er en god forlængelse 
af gymnastiksæsonen. Din alder har ingen 

Test dig selv. Tag Idrætsmærket
betydning, for den bliver der taget hensyn 
til i pointudregningen. Der er flere discipli-
ner, så man kan undgå det man er mindre 
god til.  Man kan f.eks vælge mellem løb, 
gang eller cykling til en af prøverne.  Det 
hele foregår under hyggelige former og vi 
holder senere en lille fest, hvor vi uddeler 
mærkerne til dem der har bestået. 

    Programmet er følgende:

    2. maj    kl. 19:00 Gymnastikprøve i Ny  Hal   
   Måløv Idrætspark (ikke skolen)
    9. maj     kl. 19:00 Løb, gang eller cykling. Start og mål ved  
   indgangen til Måløv Skole.
    16.-23.-30. maj kl. 19:00  Atletikprøver på banerne ved den gamle 
    Måøvhal.

Det hele styres, som det plejer, af Arne 
Rasmussen, og Aage Jørgensen er med 
som tidtager.

Prisen for at deltage er 50,00kr, og man 
kan tilmelde sig på MIF hjemmeside: 
www.maaloevif.dk  

Følg anvisningen der. Man kan også til-
melde sig på første træningsdag og betale 
kontant.

Hvis man består og ønsker at modtage 
mærket koster det yderlig 30 kr, som af-
kræves senere.  Man behøver ikke at være 
medlem af Måløv Idræts Forening for at 
deltage.
Hvis du ønsker at tilmelde dig, eller vil 
have yderligere oplysninger så kontakt:

Arne Rasmussen 44 97 03 29  eller
Bent Knudsen     44 97 81 64
bentknudsen2750@gmail.com
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MIF Forårsfest

Afslutningen på en god sæson vil vi som tidligere år markere med et ar-
rangement, som I må unde jer selv.

 Dato:   2. april  2011 kl. 18.30

 Sted:   Cafeen i den nye Måløv Hal 
  
 Pris pr. person: kr. 250,00 for mad, musik
    og godt humør
    øl, vand og vin til husets priser

Vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt møder op, så vi – som vi 
plejer – kan få en rigtig hyggelig aften sammen.

Tilmelding og betaling senest fredag den 25. marts 2011 på MIF’s hjem-
meside www.maaloevif.dk (under “Arrangementer”).
Medlemmer uden adgang til hjemmesiden kan i stedet benytte MIF’s 
girokonto 6574947 (kode 01) eller bankoverførsel til reg.nr. 9570 konto 
6574947 – angiv venligst ”Forårsfest” og navne på deltagerne.

Påklædning: festlig!
Adgangstegn: Hovedbeklædning, som udløser en velkomstdrink!

Med fornøjelige forårshilsner fra Festudvalget

  Krista Petersen tlf. 44 97 48 56
  Edvin Petersen tlf. 29 41 31 14
  Hans Lainum Andersen tlf. 29 25 29 92
  Kirsten Dall Vester tlf. 41 98 09 88



Nr. 2 - Marts 2011 13

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

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

 

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

MIF kalender (pr. 1. marts 2011) 
•   2. april Forårsfest
•   2. april Gymnastikopvisning
• 16. april Sæson slutter for  
  alle hold
•   2. maj Idrætsmærke
  gymnastikprøve
•  9. maj Idrætsmærke
  løb-gang-cykling
• 16.-23.-30. maj Idrætsmærke  atletik 
  prøver 
• 18.- 24.juli Ballerup Kræmmer- 
  festival
• 16. august Tilmeldingsaften
• 25. oktober Generalforsamling
• 11. december Juletræsfest
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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

Det går stadigvæk godt med skydnin-
gen på Tapeten. Nu håber vi blot at der 
snart bliver gjort noget ved udsugnin-
gen, og hvad der ellers skal laves 

Samtidig håber vi at få nogle børne-
skytter samt flere voksne til næste sæ-
son.

Vi afholder generalforsamling i lo-
kalerne onsdag, den 23 marts efter 
skydningen, der denne aften gerne skal 
være afsluttet kl.20.00.

På generalforsamlingen behandles føl-
gende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Aflæggelse af beretning for  
 2010

4. Forelæggelse  af regnskab 

5. Behandling af indkomne 
 forslag, ingen

6. Vedtagelse af kontingent:
 stiger.

7. Valg af:
a. Valg af tre bestyrelsesmed- 
 lemmer. 
 På valg er: Karl Jespersen,  
 modtager genvalg
 Klaus Hass, modtager genvalg
 Daniel Faber, modtager gen- 
 valg
b. Valg af 2 suppleanter:
 På valg er: Ib Albertsen, mod- 
 tager genvalg som 1. supple- 
 ant
 Pia Hansen, modtager genvalg 

8. Valg af ungdomsudvalg,
 ingen

9. Valg af 2 revisorer:
 På valg er Jørgen Andersen og  
 Henrik Jespersen, modtager  
 genvalg 

10. Valg af 2 fanebærere
 På valg er Erik Hansen og  
 Henrik Hansen,
 modtager genvalg

11. Eventuelt
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MÅLØV HOVEDGADE 63
Tlf. 44 66 66 85

Kirkens
genbrug

Udmeldelse
Måløv Judo Klub har besluttet 
at holde en pause i deres delta-
gelse i ”Måløv Sport” – håber 
dog på at komme igen, når tid 
og kræfter er til det.
Vi ønsker MJK fortsat god lyst 
med jeres sport, og I er selvføl-
gelig velkomne til at komme 
igen.
Gustav Blomberg
Red.

   44 60 03 30
44 60 03 30 44 60 03 31

Her er ogle nye træningsresultater:

Senior kl. 4  Point
Kim Larsen  1333
Michael Rahtgen  1082

Damer:
Helle Hansen 7 sk. 1335
Winnie Rahtgen 6 sk. 1138

Veteran 1
Daniel Faber  1574
Ib West   1554
Karl Jespersen  1544
Kaj Madsen  1538
Steen Faber  1526
Klaus Hass  1517

Veteran 2
Christen Jensen  1510
Benny Jørgensen  1506
Jørgen Bengtsson  1507
Finn Andersen  1482

Karl
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 måløv sport
Redaktør: 

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

Tlf: 44 97 16 70
 
Næste nummer af måløv sport 
udkommer den 4. juni 2011.

Stof skal være redaktionen i 
hænde senest den 15. maj 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


