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MIF fastelavnsfest.

MBC har klubmesterskab og DM i skolebadminton
MB spiller på græs igen og DBU’s skattejagt i maj
MIF har gymnastikopvisning og nyt sommerprogram

– og meget mere – se inde i bladet.
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DM i skolebadminton

Måløv par vinder
Pool Cup I Værløse

Søndag den 2. marts afholdt Værløse Bad-
minton deres årlige Pool Cup. Mange hold 
fra Måløv stillede op, og i Dame Double 
endte Gitte og Huyen med at spille finale 
mod Inge og Zindy.

Det blev en meget tæt og velspillet finale 
hvor Gitte og Huyen vandt i 3 sæt med cif-
rene 20-22, 21-12, 27-25.

Stort tillykke.

Mandag den 12. maj vil Måløvhallerne 
syde af liv, idet kommune-mesterskaberne 
i skolebadminton afgøres denne dag. De 
deltagende er 4., 5. og 6. klasser fra 7 for-
skellige skoer i Ballerup kommune - bla. 
fra både Østerhøj-, Måløv- og Ballerup Ny 
skole. 
Vinderne går videre til DM-finalerne, som 
afholdes i Super Arenaen i forbindelse med 
VM i badminton i slutningen af august.
Turneringen har været kørt i flere år, men 
har fortrinsvis været et jysk fænomen. I an-
ledning af at VM i år afholdes i Ballerup, 
har der været interesse for at promovere 
turneringen på Sjælland og specielt i Kø-
benhavnsområdet. 
Arrangementet i Måløvhallerne er kom-
met på benene ved et samarbejde mellem 
MBC, Ballerup Kommune og Badminton 
Danmark.

Tirsdag den 22, onsdag den 23, torsdag den 24 og lørdag den 26. april i 
Gl.Måløvhal
Alle seniorer, spillere på banetime, deltagere i voksen fællesspil, samt ung-
domsspillere over 14 år i Måløv Badminton Club inviteres til at deltage i 
årets klubmesterskab og -fest.

Der spilles efter følgende plan:

Tirsdag den 22. april 2014 kl. 19.00 - 23.00 i Gl. Måløvhal
Herre- og damesingler i alle rækker. Der spilles denne dag til og med semifina-
lerne.

Onsdag den  23. april 2014 kl. 18.00 - 23.00 i Gl. Måløvhal
Mixdoubler i alle rækker. Der spilles denne dag til og med semifinalerne.
  
Torsdag den 24. april 2014 kl. 18.00 - 23.00 i Gl. Måløvhal
Herre- og damedoubler i alle rækker. Der spilles denne dag til og med semifina-
lerne.
  
Lørdag den 26. april 2014 kl. 14.00 - 18.00 i Gl. Måløvhal
Finaler i ikke færdigspillede kategorier.
Bemærk: Antallet af tilmeldinger vil afgøre om en kategori færdigspilles i ugens 
løb eller om der spilles finale lørdag. Har man ikke mulighed for at spille om 
lørdagen, skal dette oplyses ved tilmelding.

MBC klubmesterskab 2014

Lørdag den 26. april 2014 kl. 19.00 
i Cateriet
Klubfest med middag, levende musik, 
dans og hyggeligt samvær samt 
præmieoverrækkelse.

Tilmelding og nærmere beskrivelse 
på klubbens hjemmeside :
www.maalov.dkt

Man.-fre.  kl. 9.00-17.30
Lør.-søn.  kl. 9.00-16.00 

MÅLØV BADMINTON CLUB

Formand: Karsten Friis
Tlf: 42 65 66 64, kfriis@kfriis.com

Kasserer: Birte Bachmann
Tlf. 53 80 05 38, birte@kfriis.com

Banefordeler: Karsten Friis

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

Medlemstal: 430
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Måløv Badminton Club
generalforsamling 2014

Torsdag d. 06. februar kl. 18 i klublo-
kalet i Ny Måløvhal.
Uddrag af referat (hele referatet kan 
læses på klubbens hjemmeside www.
maalov.dk):

1. Valg af dirigent
Morten Terstrup blev valgt til dirigent, 
et job han varetog med stor indsigt.
Morten åbnede generalforsamlingen 
på behørig vis ved, med den smukke 
klokke, at erklære den for lovlig og ret-
tidigt varslet. 

2. Valg af stemmetællere
Julie og Ole Thystrup blev valgt til 
stemmetællere

3. Formandens beretning
v/ Formand Karsten Friis
Så er tiden kommet til at gøre status 
over det forløbne år.

Ved generalforsamlingen sidste år, 
blev der skiftet ud på et par poster i be-
styrelsen, idet Jeppe Krag overtog for-
mandskabet for Seniorafdelingen fra 
Jesper W. Nielsen og Karina Møller 
indtrådte som nyt bestyrelsesmedlem i 
stedet for Finn Mathorne. Midt på året 
kom Finn imidlertid tilbage, idet han 
afløste Ole Thystrup, som måtte træk-
ke sig som formand for VFS af person-
lige årsager. 

Arbejdet i bestyrelsen har i lighed med 

de forgangne år været både effektivt, 
inspirerende og sjovt. Og det er altid 
vigtigt, men specielt når arbejdet er fri-
villigt. 

Gl. Måløvhal, som er vores primære 
trænings- og turneringshal, fik en an-
sigtsløftning i denne sæson. Her skal 
lyde en stor tak til halbestyrer Jytte 
Fenger, som har holdt os orienterede 
om arbejdet, og som har været lydhør 
over for vores ønsker og forslag. Vores 
gode samarbejde med Jytte er forankret 
i et velfungerende brugerråd for Måløv 
Idrætspark, hvor der er en god og kon-
struktiv dialog klubberne imellem.

Efter vi i flere år har oplevet en frem-
gang i medlemstallet, må vi i år kon-
statere, at vi er gået en del tilbage. Det 
gælder for alle afdelinger: Ungdom, 
Senior, Voksen Fællesspil og baneti-
mer. Vi har endnu ikke set de øvrige 
klubbers indberettede medlemstal, men 
vi frygter stærkt, at det kan få en nega-
tiv indflydelse på vores halfordelingen 
i den kommende sæson.

Det gode samarbejde med kommunen, 
som blev startet op i forrige sæson for-
anlediget af WM i Badminton i Balle-
rup er fortsat i denne. Vi er f.eks. blevet 
bed om at afholde Ballerup kommunes 
afdeling af DM i skolebadminton, og 
vi er i dialog vedr. introduktion af 
badminton i skole/fritidsordningen i 
forbindelse med VM i Badminton til 
august. Helt aktuelt er vi nu også in-
volveret i besøg af ungdomsspillere fra 

Wuxi under VM.

Et konkret resultat af samarbejdet er, 
at vi har fået uddannet en række unge 
trænere, som allerede nu udfører et vig-
tigt job i ungdomsafdelingen. 

Det lykkedes os i år at finde en ny 
sponsor, nemlig Nordeas filial i Bal-
lerup. Ydermere gav denne forbindelse 
en positiv genvej til Nordea fonden, 
som - efter mange tidligere forgæves 
ansøgninger – har støttet et af vores 
projekter, nemlig ungdomsafdelingens 
tur til LBS.

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen, 
de tre spilleudvalg samt alle, der i øv-
rigt har udført arbejde for klubben i det 
forløbne år. Mange tak fordi I er med 
til at gøre MBC til en rigtig god og vel-
dreven klub.

Herefter fulgte udvalgsformændenes 
beretninger.

4. Regnskab
Regnskabet blev gennemgået af kasse-
rer Birte Bachman og regnskabet blev 
godkendt uden indsigelser.

5. Indkomne forslag. 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen 
forslag.

6. Valg efter lovene
Valg til bestyrelsen:

Den ny bestyrelse ser ud som følger:

. Formand: Karsten Friis
• Næstformand: Toni Madsen
• Kasserer: Birte Bachmann
• Sekretær: Jan Munk
• Ungdomsformand: 
 Lisbeth Bøggild
• Seniorformand: Jeppe Krag
• Voksen Fællesspils formand: 
 Finn Mathorne
• Medlem: Karina Møller
• Suppleant: Jan Jeppesen

7. Eventuelt
Æresmedlem Frank Nielsen takkede for 
udnævnelsen, som han er meget beæret 
over at han i en alder af 80 år har mod-
taget. Han er glad for stadig at kunne 
være aktiv udøvende badmintonspiller, 
og han har intentioner om at forsætte så 
længe som overhovedet muligt.

Karsten takkede herefter Jette Platou 
og Ole Thystrup for deres store ind-
sats for klubben gennem mange år og 
bød de nye bestyrelsesmedlemmer og 
udvalgsmedlemmer velkommen til 
klubarbejdet.

Tilsidst erklærede Morten generalfor-
samlingen for afsluttet og afholdt i god 
ro og orden.

MBC var under generalforsamlingen 
vært for et mindre traktement.
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MBC har aftale med Sportigan i Ballerup 
Centeret om levering af klubtøj fra Forza. 
Tøjet kan ses og prøves i butikken, og be-
stilles på Forzas klubportal, som beskrevet 
nedenfor.

Jakken bærer MBC's logo foran og "MÅ-
LØV" samt Logo for Sportigan på ryggen. 
Poloskjorten er påtrykt "MÅLØV" på ryg-
gen. MBCs klubpriser er ca. 25% under vej-
ledende udsalgspriser.

Klubportalen findes på www.klub.fz-forza.
dk. Du skal logge ind med brugernavn: bal-
lerup@sportigan.dk og password: Forza1 
(stort begyndelsesbogstav).

Klubportalen virker som en normal web-
shop: du klikker blot på den vare, du ønsker, 
og vælger herefter størrelse og tilføjer det til 
din indkøbskurv.

KLUBDRAGTER

KALENDER

Aktiviteter 2014

3. marts Pigeaften i Gl. Måløvhal kl. 21

17. marts Voksen fællesspil instruktion

29. marts Åben U13ABCD stævne i 
Måløvhallerne

7. april Pigeaften i Gl. Måløvhal kl. 21

12.-16. apr Hallerne er ikke lukket. VFSA og 
banetimer som normalt

22.-26. apr. Klubmesterskaber for voksne

3. maj Klubmesterskaber for ungdom

12. maj DM i Skolebadminton i 
Måløvhallerne

Aflysninger 2014

17.-21. apr. Hallerne lukket pga. påsken

Måløv Boldklub

Formand: 
Brian Rasmussen
Tlf: 22 14 21 08
bras@dbusjaelland.dk

Økonomiansvarlig
Klaus Alsted
Tlf. 26 21 05 31
klaus.alsted@post.tele.dk
Seniorformand
Martin Grauballe.dk
Tlf. 20 87 00 62
martin.grauballe@antalis.dk

Ungdomformand
Elsebeth Kyndlev
Tlf. 26 73 94 40
fam.kyndlev@jubii.dk
www.mb-boldklub.dk

Medlemstal: 450

Foråret er over os – 
nyt fra seniorafdelingen
Og så er det at fodbold for alvor bliver al-
vor igen og sæsonen står for døren. 
Vores herresenior skal se om de ikke kan 
finde momentum i alle kampe og ikke som 
i efteråret spille fremragende for ugen efter 
at smide unødige point. Det har gjort at vi 
halter lidt efter de to førerhold og er place-
ret på en 4 plads. 

Som i efteråret består træner staben for 
vores bedste spillere af Rene Kristiansen 
og Anders Helmer. Optakten har hidtil 
bestået  at alle er blevet prioriteret i træ-
ningskampene og forskellige systemer er 
forsøgt hvilket naturligvis nok har medført 
lidt svingende resultater. Trænerstaben er 
dog fortrøstningsfuld og har garanteret at 
truppen står skarpt til forårets første turne-
ringskamp.
Så kom på stadion og bak op om holdet. 

Forårets program er som følger

  5. april  BGA – Måløv   15.00
12. april Måløv – Taastrup FC 16.00
17. april Måløv – Gladsaxe Hero 13.00
21. april B. 1973 – Målø  13.00
26. april Måløv – FC Hvidovre 16.00
  4. maj Brøndby – Måløv  11.00
10. maj Måløv – Herlev IF 16.00
14. maj Måløv – Herstedøster 19.00
17. maj Lyngby – Målø  15.30
24. maj Måløv – Tyrkisk if 16.00
31. maj  TG 80 – Måløv  14.00
  7. juni Måløv – Farum  16.00
14. juni Grantoften – Måløv  15.30

Så tag naboen under armen og kom og nyd 
en god fodboldkamp. Som altid er der gra-
tis entre og mulighed for at købe en for-
friskning og en af vores berømte pølser.

Har du mod på at spille i Måløv og er se-
niorspiller så kontakt Rene eller Anders for 
info. Træningstider er tirsdag og torsdag kl 
18.00 hvilket træder i kraft når græsbaner-
ne åbner.

Er du lidt ældre er der mulighed for at spille 
på vores kombineret oldboys / veteranhold 
der hovedsagligt består af gamle Måløv 
koryfæer. Hvem kender ikke Steen Simon-
sen, Flemming Grauballe, Stig Dalsgård, 
Claus Rogert, Nikolaj Iliewski for blot at 
nævne nogle. Så det er med at komme på 
stadion.

Og er du lidt ældre har vi vores super ve-
teran hold der gør en ære i at drive holdet 
som var det et superligahold. 

For yderligere information kan du kontakte 
Martin Grauballe for yderligere informati-
on. Vi er klar til at byde dig velkommen i 
Måløv Boldklub.



måløv sport8 Nr. 2 - April 2014 9

Dæk og AutoService
  alle mærker

Måløv Dækcenter

Nyt fra Måløv Boldklub     

Nyt ungdomsudvalg:

 

  Formand:
  Elsebeth Kyndlev

www.Ekyndlev@gmail.com
Kontaktoplysninger til ung domsudvalget i 
øvrigt via  www.mb-boldklub.dk

Øvrige medlemmer af ungdomsudvalget 
er Tina Hylander, Trine Salkvist, Carina 
W. Andreasen, Caroline Gotved og Saskia 
Hochstein.
Ungdomsudvalget er nu i gang med at få 
defineret hvilke opgaver der ligger og ven-
ter og så skal vi have gang i flere arrange-
menter for ungdommen.

Et af de første tiltag var at få holdene for-
delt således at ingen  trænere/holdledere er 
i tvivl om hvordan de kommer i kontakt 
med ungdomsudvalget derfor er holdene 
fordelt mellem medlemmerne i ungdoms-
udvalget.  

Drenge hold.
Tina: Boldsjov, U6, U7
Trine: U8 og U11
Elsebeth: U9 og U10
Carina: U12

Pige hold:
Saskia/Caroline: P9, P10, P11, P12 og 
P14

Vi glæder os rigtig meget til at komme i 
gang med arbejdet.

Sponorgaver
En måde at tjene lidt ekstra penge på til 
klubben er ved lotteri når der er stævner, 
så derfor tager vi meget gerne i mod spon-
sorgaver så kontakt ungdomsudvalget hvis 
du kan hjælpe. 

Jubiiii vi skal snart på græs………..
Og nej vi snakker ikke om køerne men 
om alle spillerne i Måløv Boldklub,
Træningstiderne efter påske er nu for-
delt og er som følger:

Boldsjov Søndag kl. 10-11
U6  tirsdag og torsdag  kl. 17-18
U7  tirsdag og torsdag  kl. 17-18.30
U8  tirsdag og torsdag  kl. 17-18
U9  tirsdag   kl. 16.30-18  
        og fredag  kl. 16-18
U10 mandag og onsdag   kl. 17-18.30
       og torsdag   kl. 16.30-18
U11 tirsdag og torsdag  kl. 18-20
U12 mandag og onsdag   kl. 18-20
U14 tirsdag og torsdag  kl. 18-20
U9-12 P mandag og onsdag  kl. 17-18.30
U14 P mandag   kl. 18-19.30
            og torsdag   kl. 18.30-20
t
Hvis du har lyst til at komme og prøve om 
fodbold er noget for dig så møder du bare 
op til træningen og kontakter træneren. 
Vi glæder os til at se dig.

Kommende arrangementer:

16. maj Store Bededagsstævne
Vi håber at se rigtig mange hold fra mange 
forskellige klubber, så brug dine kontakter 
og inviter de hold du kender. Vi har altid 
brug for frivillige når der skal afholdes så-
dan et stævne så meld dig til holdlederen 
på dit barns hold.

24.-25 maj DBU Skattejagt, der er stadig 
ledige pladser, så skynd dig, kom og få en 
fantastik oplevelse med dine holdkamme-
rater. Tilmelding via DBU hjemmeside, 
det koster 520 kr.

Pigeraketten, tidspunkt ikke fastlagt 
endnu
Fodbold er ikke kun for drenge !   Kom og 
få en sjov oplevelse i MB alle piger er vel-
komne, tag din veninde med eller alle pi-
gerne fra klassen. Kom ned og opdag hvor 
sjovt det er at spille fodbold. Tidspunkt: 
forventet maj, se opslag i Måløvhallen 

21. juni sæsonafslutning:
Efter et år med træning, hygge, stævner, 
træningskampe mv. er det tid til at sige 
tak for denne sæson, det sker med en dag 
fuld af fodbold og hygge. Så husk at sætte 
kryds i kalenderen.

Fodboldskole i uge 27

Efter blot 15 minutter var alle 48 billetter 
til året fodboldskole væk, heldigvis har 
DBU givet grønt lys for at øge antallet 
til 80 så alle der stod på ventelisten også 
kunne være med, det er fantastisk at opleve 
en sådan tilslutning og vi er sikre på at det 
bliver en rigtig god og hård uge.

Vi ses på banerne

P.v.a
Ungdomsudvalget, Trine Salkvist
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Resultater fra MIF’s store foreningsundersøgelse skaber inspiration

Måløv Idræts Forening har netop afsluttet 
stor foreningsundersøgelse i forbindelse 
med deres deltagelse i DGI’s danmarks-
mesterskab i foreningsudvikling. De 261 
svar fra deltagerne giver foreningen stof 
til eftertanke og mange gode idéer til nye 
tiltag.

Af Miriam Hindsgaul

Måløv Idræts Forening er tilmeldt DGI’s 
danmarksmesterskab i foreningsudvikling 
2014. 

MIF har valgt tre områder at fokusere på 
for at forbedre foreningslivet og tilbud-
dene til de knap 1000 medlemmer.

De tre fokuspunkter er kommunikation, 
organisation og ledelse samt frivillige. 

Måløv Idræts Forening har nu sat slutspur-
ten ind i DM i foreningsudvikling. De fri-
villige knokler for at forbedre foreningen. 
De har som led i den store undersøgelse 
af foreningen stået på Måløv Station tid-
ligt om morgenen for at uddele de sidste 
spørgeskemaer. Spørgeskemaerne bruger 
foreningen til at få et endnu tydeligere bil-
lede af, hvad lokalområdet har brug for fra 
en aktiv idrætsforening. 

Mange medlemmer har i den store under-
søgelse efterspurgt bedre kommunikation. 
Måløv Idræts Forening arbejder derfor i 
øjeblikket på en ny hjemmeside, være syn-
ligere på Facebook og i lokalområdet. 

Visionen for Måløv Idræts Forening er at 
skabe en forening, der lever op til moderne 
motionisters behov. Eksempelvis undersø-
ger MIF i øjeblikket om gode forslag som 
løbehold, mountainbike eller volleyball 
kan blive et tilbud til medlemmerne i frem-
tiden. 

Der vil også blive fokuseret på tidspunk-
terne for de enkelte hold. Flere af MIF’s 
medlemmer har efterspurgt tidspunkter 
mellem 18 og 20, så tilbuddene ikke ligger 
for sent på aftenen. 

Selvom DM i foreningsudvikling reelt set 
kun løber fra september 2013 til maj 2014, 
har Måløv Idræts Forening udviklet en 
spændende plan for fremtiden. DM i for-
eningsudvikling er derfor ikke kun spæn-
dende for MIF og medlemmer lige nu, men 
det er startskuddet på en ny og spændende 
fremtid for en allerede velfungerende lo-
kalforening. 

Pirater, prinsesser, engle, feer, ninjaer og 
andre kreative kostumer var at se i Måløv 
Hallen

til Måløv Idræts Forenings første faste-
lavnsfest.

Ca. 150 børn og dertil hørende forældre 
var med til at fejre fastelavn og slå hele tre 
gange katten af tønden.
Efter hygge med slik, kage og kaffe i kan-
tinen, blev der uddelt præmier for bedste 
udklædning blandt børn og voksne.

Vi vil på vegne af Måløv Idrætsforening 
sige tak for en sjov fest, vi håber at kunne 
gentage succesen til næste år!

Fastelavnsfesten mandag den 
3. marts gik bare så godt!

Instruktører til 
springgymnastik søges

Måløv Idræts Forening søger til den kom-
mende sæson (med start i september) en 
springinstruktør til et stort begynderhold i  
alderen fra 6 år. 

Holdet har undervisning om tirsdagen fra 
kl. 16 - 16:50 i Måløvhallerne.

Ligeledes søger vi hjælpeinstruktører til ét 
eller flere af vores tre springhold om tirs-
dagen i tidsrummet fra kl. 16 -18:50.

Vi har gode og ordnede ansættelsesforhold 
– skulle du have tid og lyst til at være in-
struktør eller hjælpeinstruktør, beder vi dig 
kontakte 
Karina Blomberg, telefon 44 65 83 22 
eller  mail 
boernegymnastik@maaloevif.dk.

Måløv Idræts Forening
Formand: 
Jens Kjærgaard Dall
Mobil 28 48 26 03
E-mail: 
formand@maaloevif.dk
Kasserer: 
Ulla Jørgensen
Tlf. 44 65 20 93
E-mail: kasserer@maaloevif.dk
www.maaloevif.dk
Medlemstal: 860

Måløvhallerne og Idrætsparken
Måløv Hovedgade 48
Østerhøjhallen, Klakkebjerg 4

Måløv SkoleKratvej 14
Brydegården, Kratvej 9

MIF
MIF

   44 60 03 30
 2 A   44 60 03 30   44 60 03 31
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MIF KALENDER 
2014
  
  5. april Gymnastikopvisning
12. april Vintersæsonen slutter
15. april Sommerhold starter
25. juni Sommerhold slutter
22. okt. Generalforsamling

DANSEAFTEN
Sæsonens sidste danseaften blev af-
holdt fredag d. 7 marts.  Temaet var 
denne gang squaredance og fremmø-
det var godt, der var en del, som del-
tog for første gang.  Vi håber vi ser 
dem igen til næste år. Vi sluttede som 
vi plejer med ost- og pølsebord.

Gymnastikopvisning for
Måløv Idræts Forening 2014

Den årlige opvisning for børne- og 
voksengymnastik afholdes lørdag den 
5. april 2014 i Måløv Hallen. Alle hol-
dene har gennem året øvet sig rigtig 
meget og glæder sig til, at fremføre en 
flot opvisning. 

Programmet starter kl. 12 med fælles 
indmarch efterfulgt af holdene, der vil 

afløse hinanden inde på gulvet i flotte, 
skønne og sjove oplevelser. 
Opvisningen får også besøg af nogle 
dygtige hold udefra. 
Måløv Idræts Forening håber, at man-
ge har tid og lyst til lægge vejen forbi 
vores gymnastikopvisning. 

Entréen er 20 kr. for alle over 10 år. 
Gymnaster og børn under 10 år er gra-
tis. Caféen vil være åben og byde på 
lækre fristelser.

Dagens program
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MIF sommerhold forår 2014

1. maj (1/5), Store Bededag (16/5), Kristi Himmelfart (29/5) og Grundlovsdag/
pinse (5/6-9/6) er skolefridage, hvor der ikke er programsat træning. Desuden er 
der ikke spinning den 29/4.

-

-

Nr. Hold Ugedag Kl. Periode Lokale Instruktør Pris

S106 Sjov gymnastik for 
hele familien Fredag 17:30-18:30 25.04-30.05 (5 

gange) Måløv ny hal Helle m.fl. 130 kr.

S121 Seje drenge 
(drenge 6 - 10år) Tirsdag 17:00-17:50 22.04 - 27.05 

(6 gange) Måløv ny hal Helle 200 kr.

S151 Parkour (piger/
drenge fra 12 år) Onsdag 18:00-19:45 23.04 - 11.06 

(8 gange)
Måløv gl hal 
lille del

Georg  -
Marcel 450 kr.

S161
Rope Skipping
(piger/drenge 8 - 
14 år)

Tirsdag 18:00-19:30 22.04 - 27.05 
(6 gange) Måløv ny hal Emilie og 

Tanja 300 kr.

S223 Zumba Fitness  1 
(M/K) Tirsdag 20:30-21:20 15.04 - 10.06 

(9 gange)
Måløv gl. hal 
spejlsal Sandra 175 kr.

S224 Zumba Fitness  2 
(M/K) Onsdag 19:00-19:50 23.04 - 28.05 

(7 gange) Østerhøjhallen Grazyna 150 kr.

S231
Gymnastik dag 
(M/K) - uden 
afspænding

Fredag 10:30-11:20 25.04 - 30.05 
(5 gange)

Måløv ny hal, 
Barfodssal Lisser 175 kr.

S241 CrossGym Onsdag 18:30-20:00 23.04 - 25.06
(10 gange) Udendørs Søs - 

Anja 500 kr.

S301 Spinning (M/K) Tirsdag 17:30-18:20 22.04 - 10.06 
(7 gange)

Måløv gl. hal 
spinninglokale Gitte 225 kr.

S401 Yoga (M/K) Tirsdag 09:00-10:30 29.04 - 24.06 
(9 gange)

Brydegården
(Loen) Pia 400 kr.

S402
Yoga for ryg, 
skuldre og nakke 
(M/K)

Tirsdag 17:15-18:45 29.04 - 24.06 
(9 gange)

Måløv gl. hal 
spejlsal Lis Anja 400 kr.

S532

Børnesvømning
mor og barn 
(piger/drenge fra 3-
6 år)

Onsdag 16:30-17:00 30.04 - 25.06 
(9 gange)

Måløv Skole 
svømmesal

Hanne - 
Johanne 225 kr.

S521
Børnesvømning
begyndere/let
øvede

Tirsdag 16:30-17:00 29.04 - 24.06 
(9 gange)

Måløv Skole 
svømmesal

Christine
Rikke 250 kr.

S522
Børnesvømning
let øvede øvede
(piger/drenge)

Tirsdag 17:05-17:35 29.04 - 24.06 
(9 gange)

Måløv Skole 
svømmesal

Christine
Rikke 250 kr.

S531
Børnesvømning
begynder/let
øvet/øvet (piger)

Onsdag 17:05-17:35 30.04 - 25.06 
(9 gange)

Måløv Skole 
svømmesal

Hanne - 
Johanne 250 kr.

S611 Voksensvømning
motion (damer) Mandag 16:30-17:00 28.04 - 23.06 

(8 gange)
Måløv Skole 
svømmesal Winnie 225 kr.

S612 Vandaerobic
(damer) Mandag 17:00-17:45 28.04 - 23.06 

(8 gange)
Måløv Skole 
svømmesal Winnie 325 kr.
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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
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