
DBU-Fodboldskole
Hele uge 27 var afsat til den årlige fodboldskole, 5 dage fra kl. 9 til kl. 15. 80 børn der 
lærte en masse og fik spillet en masse fodbold sammen med trænere og ungtrænere 
fra klubben. Vi håber at se jer igen til næste år.        Ungdomsudvalget Trine Salkvist.
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Badmintoncamp i Måløvhallen 
gav sved på panden
Måløv Badminton Club åbnede i sidste uge 
af sommerferien Måløvhallen. 21 unge fra 
hele kommunen svingede i fire dage ket-
sjeren og fik masser af sved på panden i 
den sommervarme badmintonhal. 

Temperaturen var høj i Måløvhallen, og 
mens andre unge valgte at ligge på stran-
den eller nyde det gode vejr på andre må-
der, knoklede de unge i alderen 10 til 15 
år i Måløvhallen. Måløv Badminton Clubs 
trænere Simone Christiansen, Kasper 
Stisen og Michael Stensig stod for to timers 
daglige badmintonoplevelser til de unge. 
De unge havde et forskelligt udgangspunkt 
i forhold til fjerbolden. Nogle havde spillet 
badminton i forvejen og benyttede campen 
til at komme i gang med træningen lidt før 
deres kammerater, mens andre ikke havde 
dyrket organiseret badminton og bare ville 
have en sjov sommerferie-oplevelse, og 
det var ikke noget problem at kombinere 
de to tilgange. 

”Det har været fantastiske fire dage”, for-
tæller en af trænerne Kasper, der oplevede 
en masse motiverede unge, der knoklede 
og samtidig havde det sjovt. ”Campen er 
en fed måde for de unge at stifte bekendt-
skab med badmintonsporten uanset om 
man har spillet før eller ej”, fortæller han, 
og bedømt ud fra svedmængden i den som-
mervarme Måløvhal fik de unge i den grad 
rørt benene og svinget ketsjerne på de fire 
dage.

Besøg fra Wuxi
I anledning af, at der skulle afholdes VM 
i badminton lige her i nabolaget, fik By-
cirklen (samarbejde ml. Ballerup, Frede-
rikssund og Egedal kommuner) den ide, at 
invitere en flok kinesiske ungdomsspillere 
fra deres fælles venskabskommune, Wuxi, 
herop. Og tre badmintonklubber, Måløv, 
Ølstykke og Frederikssund, en fra hver 
kommune, blev spurgt om vi havde lyst til 
at være med. 
 
Og efter en del møder og planlægning an-
kom 11 kinesiske badmintonspillere og 2 
lærere til Stenløse Rådhus d. 22. august, 
hvor de blev modtaget af deres værtsfa-
milier og repræsentanter fra klubberne og 
kommunerne. De kinesiske gæster skulle 
bo to og to hos deres værtsfamilier, og Ma-
thilde Theilmann og familie fik to piger, Ji 
og Hua, på besøg, og Asger Hvass´ familie 
fik to drenge, Xu og Feng, med hjem de 
næste fem dage. Og det blev fem dage med 
masser af aktiviteter. 

De tre badmintonklubber, der hver især 
havde 8-10 spillere med, skulle arrangere 
en dag hver med masser af badminton, og 
lørdag var de ialt 40 spillere i Frederiks-
sund. Her var Lian, der er teknisk træner i 
Badminton Danmark, gæstetræner, og da 
han kommer fra Kina, var der allerede der 
gang i dialogen mellem de kinesiske og 
danske spillere. 

Søndag stod den på Københavnertur, og 
efter besøg på Amalienborg og kanalrund-
fart, sluttede dagen i Tivoli, hvor de dan-
ske børn præsenterede kineserne for alle 
Tivolis herligheder. En rigtig sjov tur. 

Mandag var det så Måløvs tur og fordi vo-
res haller var lånt ud til VM-spillerne, til-

bragte vi dagen i Rosenlundhallerne, hvor 
vi startede med fælles morgenmad kl. 8. 
Simone og Debbie havde lavet et rigtig fint 
og lærerigt træningsprogram, med kampe 
ind imellem, så det var nogle trætte, men 
glade børn, der efter kinesisk buffet, slut-
tede dagen med at se VM-kampe i Supera-
renaen. 
 
Tirsdag formiddag var kineserne med de-
res værtsbørn i skole og om eftermiddagen 
var det så Ølstykkes tur til at arrangere 
træning, inden afskedsmiddagen tirsdag 
aften. Her blev der taget en del gruppebil-
leder og udvekslet kontaktoplysninger, og 
det var dejligt at se, hvordan børnene, både 
spillerne og børnene fra værtsfamilierne, 
havde fået kontakt på trods af kulturelle og 
sproglige forskelligheder. Og vores børn 
har helt sikkert haft en rigtig god oplevelse 
og også fået mange nye venner fra de to 
andre klubber.

MBC vil meget gerne takke værtsfamili-
erne og vores spillere for den engagerede 
og positive måde, de deltog i besøget på, 
og også takke spillernes forældre, der i høj 
grad sørgede for, at al logistikken gik op i 
en højere enhed.  

Og så har vi gjort Bycirklen opmærksom 
på, at vi meget gerne deltager i et besøg 
den anden vej !    

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

Nordea forlænger 
sponsoraftale med MBC
 

MBC og Nordea i Centrumgaden i Balle-
rup har forlænget den eksisterende spon-
sor-aftale med endnu et år. Samarbejdet 
blev indledt ved sæsonstart 2013 med en 
ét årig aftale, og det er altså denne aftale, 
som nu er forlænget med et år frem til 1/7-
2015
Aftalen indebærer at Nordea giver MBC 
et økonomisk tilskud mod at MBC til gen-
gæld giver Nordea eksponering i kraft af 
logo på spillertrøjer, reklame i spillepro-
grammer og lignende.

Nye Klubdragter
MBC har aftale med Sportigan i Balle-
rup Centeret om levering af klubtøj fra 
Li-Ning. Tøjet kan ses, prøves og købes 
i butikken. Jakken og poloskjorten bærer 
MBC's logo foran og "MÅLØV" på ryg-
gen.  Det er muligt at få trykt navn på for 
kr. 60 pr. tryk.

Pris  MBC normal
Polo shirt 265 399
Shorts/skirt 175 299
Dragt  525 999
Alle bukser og skirts er sorte.

Tuborgfondet støtter atter MBC
Tuborgfondet har været så venlige at do-
nere kr. 5.500 til køb af ti nye pointtavler 
til brug under turneringer og holdkampe.
Tavlerne har allerede været i brug under 
ungdomsafdelingen besøg fra Kina i sidste 
uge, hvor elleve kinesiske børn og unge 
trænede og spillere kampe mod spillere fra 
Måløv, Ølstykke og Frederikssund.

Derudover vil tavlerne skulle bruges til 
fremtidige holdkampe og turneringer.
 Der skal lyde en stor tak til Tuborgfondet 
for støtten.

Boldaftale med 
Li-Ning

MBC har skiftet leverandør af bolde. Efter 
i mange år at have benyttet Forza, vil MBC 
fremover spille med bolde fra Li-Ning. 
 Ud over bolde omfatter den indgåede af-
tale også spilledragter, ketchere og andre 
rekvisitter.
Li-Ning er et forholdsvist nyt mærke på det 
danske marked, men det har hurtigt opnået 
et godt ry. En særlig udfordring ved aftalen 
var, at Li-Ning ikke tidligere har haft for-
handlere af deres beklædning i Danmark. 
Men i forbindelse med etableringen af af-
talen med MBC, har Sportigan besluttet at 
forhandle Li-Nings badminton-spilledrag-
ter. Det betyder, at MBC's medlemmer 
fortsat kan købe klubdragter i Sportigan i 
Ballerup Centeret.

Kalenderen

 Aktiviteter
2014 
02. okt Træning og instruktion for VFS  
 kl. 20-22 i Østerhøjhallen 
06. nov Træning og instruktion for VFS  
 kl. 20  22 i Østerhøjhallen 
2015 
28. mar U13 ABCD stævne 
 i Måløvhallerne 
 
 Aflysninger
2014 
14. nov Gl. Måløvhal aflyst fra kl. 18
 pga. fodboldstævne 
15.-16 Gl. Måløvhal aflyst 
nov. pga. fodboldstævne 
16. dec Ungdomstræning aflyst i 
 Østerhøjhallen 
18. dec Østerhøjhallen optaget. 
 Ungdomstræning, banetimer
 og fællesspil aflyst 
2015 
28. maj Østerhøjhallen optaget. 
 Ungdomstræning, banetimer
 og fællesspil aflyst 

Dæk og AutoService
  alle mærker

Måløv Dækcenter

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

NEM Transport Cup 2014

Turneringen har i år skiftet navn til ’Nem 
Transport Cup’, men turneringen blev af-
viklet efter det stadig velkendte koncept.

Deltagene i årets turnering var: Måløv 
Boldklub, BSF, Grantoftens IF, Mladost 
IF, BFC Lundegården, B1973 Herlev, 
Fløng/Hedehusene samt Vejby/Tisvilde 
Fodbold. 

Sidste år tog BSF pokalen med hjem efter 
en finalesejr over B1973 Herlev.

Det blev en velspillet turnering med mas-
sere af gode kampe og intensitet i det gode 
sommervejr henover weekenden. BSF fik 
chancen for at forsvare pokalen, da de nå-
ede hele vejen til finalen, men måtte se sig 
besejret af B. 1973 med 3-2 efter en tæt 
spillet kamp.  



måløv sport6 Nr. 5- oktober 2014 7

Sæsonen er i fuld gang for Må-
løv BK’s herreseniorer

De to seneste sæsoner har man i herrese-
niorafdelingen været meget eksplicitte 
om forventninger og målsætninger vedr. 
Måløv Boldklubs førstehold. Det har i 
begge ombæringer vist sig ikke at kunne 
holde, hvorfor tilgangen i år har været no-
get anderledes. Først og fremmest er der 
en ny mand ved roret, idet sportschef Kim 
Wiborg har overtaget tøjlerne efter Rene 
Bruun Kristiansen. Ved sin side har Kim 
Wiborg Anders Helmer, som derudover 
også har ansvaret for andetholdet.
Førsteholdet har i skrivende stund spillet 
fem kampe, som alle har resulteret i sejre 
og en samlet målscore på 17-3. Det bety-
der at Måløv pt. ligger på en 1. plads. Der 
foregår stadigvæk strukturelle diskussio-
ner vedr. omlægningen af DBU Sjællands 
turneringer, men med mindre der sker en 
radikal ændring, så bør en 2. plads om 22 
runder garantere en billet til Serie 2.

Uden for kridtstregerne sker der for tiden 
også en masse ting i Måløvs seniorafde-
ling, hvor seniorudvalget nu tæller hele 
ni medlemmer. Det betyder flere hænder, 
og det er der brug for, for Måløv har valgt 
at sætte overliggeren en anelse højere i 
forhold til bl.a. kampafvikling, hvilket 
betyder at konceptet Super Lørdag endnu 
en gang er blevet fundet frem, hvilket 
gerne skulle skabe en masse liv i Måløv 
Idrætspark. Konceptet går ganske enkelt 
ud på at der bliver spillet forkamp af en 
af klubbens ungdomshold. Dette er blot et 
af mange tiltag fra udvalgets side, et andet 
som allerede er planlagt er fællesspisning 
for alle seniorspillere den første tirsdag i 
hver måned. Der er masser af andre tiltag 
i støbeskeen, men udvalget arbejder ud fra 

den klare præmis at ideer er der masser af, 
men at der bliver fokuseret og allokeret 
ressourcer til lidt af gangen, da succesraten 
for en egentlig implementering i såfald vil 
være højere end hvis alt blev sat i gang på 
samme tid.
Midler skal der til, og i den forbindelse har 
seniorafdelingen oprettet et sponsorudvalg. 
Udvalget har i første omgang arbejdet på at 
genoprette Måløvs gode relationer til det 
lokale erhvervsliv, og har i den forbindelse 
brugt 1 Senior som reklamesøjle. Dette har 
resulteret i en kraftigt udvidet sponsorpor-
tefølje, som forhåbentlig bliver udvidet i 2. 
halvår 2014, da man vil forsøge at samle 
alle klubbens sponsorer, på tværs af hold 
og årgange, i et samlet sponsorprogram, 
som således ville kunne tilbyde et netværk 
for den enkelte sponsor.
Resterende hjemmekampe for klubbens 
bedste hold
Lørdag  4/10  kl 14.00 mod Hareskoven IF
Lørdag 18/10 kl 14.00 mod Tyrisk IF
Lørdag  1/11  kl 14.00 med Hjorten IF
Så tag naboen under armen og kom forbi til 
en god gang bold i Måløv. Som altid er der 
gratis adgang, salg af pølser, sodavand og 
øl, og sidst men ikke mindst godt selskab.

Ønsker du at spille fodbold og er fyldt 16 år 
er du altid velkommen i Måløv Boldklubs 
seniorafdeling
Kvindesenior:
kontakt Kenneth Jensen    tlf: 30 74 09 08 
Herresenior:
kontakt Kim Wiborg         tlf: 21 23 21 25
Oldboys (fyldt 33)
kontakt Thomas Bortfeldt bortfeldt@os.dk
Veteran (fyldt 40)
kontakt Erik Johan Madsen 
erik.johan.madsen@dk.g4s.com
Superveteran (fyldt 47)
kontakt Erik Jørgensen     tlf: 42 70 80 85
Martin Grauballe - seniorformand

Træningstider i efteråret på 
græs fra mindste tårgang og op

Boldsjov  Søndag kl. 10-11
U6 Tirsdag og Torsdag kl. 17-18
U7 Tirsdag og Torsdag kl. 17-18
U8 Tirsdag og Torsdag kl. 17-18.30
U9 Tirsdag og Torsdag kl. 17-18
U10 Tirsdag kl. 16.30-18 og 
  Fredag kl. 16-18
U11 Mandag og onsdag kl. 17-18.30  
  og Torsdag kl. 16.30-18  
U12 Tirsdag og Torsdag 18-20
U13 Mandag og Onsdag kl. 18-20
U15 Tirsdag og Torsdag kl. 18-20
U10-13 P Mandag og Onsdag kl. 17-18.30
U15 P Mandag 18-19.30 og
  Torsdag 18.30-20

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.

Dame senior  mandag 18.45- 20.30  
   onsdag 18.30-20.15
Herre senior 1 & 2  tirsdag og torsdag  
   18.00 -20.00
Herre  senior 3 torsdag 18.00-20.00
Herre senior 4 & 5 kontakt træner for
   træningstider
Oldboys 1 mandag 18.30-20.15
Oldboys 2 tirsdag   19.30-21.30  
Veteran  2 mandag 18.30-19.30
Super veteran mandag 18.00-19.30
Old girls  onsdag  19.00-20.30

Mere information omkring pris, trænere, 
kontakt oplysninger osv. findes på: http://
www.mb-boldklub.dk/cms/HallPlan-
Show.aspx

Kunstgræsbaner på budgettet

DEBAT Den Socialdemokratiske gruppe 
ønsker at styrke antallet af kommunale 
kunstgræs 
fodboldbaner, hvilket har været et stort øn-
ske fra de lokale fodboldklubber gennem 
længere tid.
Nu er økonomien til stede og derfor vil 
Socialdemokraterne i 2015 afsætte de nød-
vendige millioner til anlæg af en kunst-
græsbane med lysanlæg i Måløv Idræts-
park, der kan stå klar til efterårssæsonen i 
2015. Udgiften til dette anlæg kan evt. til-
vejebringes ved salg af grusbanen i idræts-
parken til udstykning af parcelhusgrunde.
Desuden ønsker Socialdemokraterne at 
købe TopDanmark hallen og den udendørs 
kunstgræsbane med lysanlæg i Ballerup 
Idrætspark i januar 2015 af Ballerup Fod-
boldhal fonden for restgælden.
Dette køb vil betyde, at vores lokale fod-
boldklubber ikke længere skal betale for 
benyttelse af fodboldhallen og boldbanen, 
der i stedet vil indgå i den almindelige for-
deling af idrætsanlæg til vores lokale fod-
boldklubber.
Endelig trænger ”græstæppet” i hallen til 
en udskiftning til et tidssvarende ”græs-
tæppe”.
Udgifterne til disse anlægsinvesteringer 
vil være et Socialdemokratisk krav til de 
øvrige partier i kommunalbestyrelsen i for-
bindelse med vedtagelsen af budgettet for 
2015.
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Nyt i år!

Gymnastik for seje drenge
og overvægtige børn

Drengesvømning: Vilde med
vand og Aqua Cross Training

Det er MIF’s målsætning at tilbyde 
motion til så mange borgere i Måløv og 
omegn som muligt – samtidig med at 
vi lægger vægt på det sociale samvær. 

Studér programmet og se mere om hol-
dene på hjemmesiden, hvor du også 
kan tilmelde dig.

Vi siger på gensyn til gamle medlem-
mer og velkommen til nye!

Find praktiske oplysninger og kontakt-
information på programmets bagside.

Kræmmerfestival 2014

Vi var i år 11 fra MIF, som arbejde 
mange timer som hjælpere ved Kræm-
merfestivalen.   
Vi havde som sidste år ansvaret for 
salget fra en ølvogn.  Desuden hjalp 
vi med opsætning og nedbrydning af 
pladsen før og efter festivalen. 

 I år blev der et overskud på 320.000Kr, 
som bliver fordelt til de medvirkende 
foreninger i forhold til de arbejdstimer 
medlemmerne har præsteret.  

Idrætsmærket 2014-09-10

Vi var 23 som i år klarede prøverne til 
Idrætsmærket.  De foregik under hyg-
gelige former på banerne ved ny og 
gammel hal.  5km løb og cykling blev 
afviklet på stierne i Måløv.  Mærkerne 
blev overrakt ved en lille sammen-
komst på Brydegården.

Svømning for de vilde drenge!

Nu er der mulighed at gå til vaflerne 
i svømmesalen, hvis du er dreng og 
mindst 9 år gammel.

Er du 9 – 13 år, så vælg holdet ”Vild 
med vand”, hvis du vil andet end blot 
at svømme baner – du får mulighed 
for at prøve kræfter med vandboldspil, 
stafet, dykning, livredning og meget 
mere.

For de 10 – 18 årige er ”Aqua Cross 
Training” holdet for dem som vil kom-
binere svømning og styrketræning. Du 
får hård og effektiv træning, som giver 
resultater i forhold til styrke, konditi-
on, udholdenhed og bedre kropskom-
position.

For begge hold kan du finde mere in-
formation på hjemmesiden, hvor du 
også kan tilmelde dig.  

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

SÆSON 2014 – 2015
Så blænder Måløv Idræts Forening op for 
endnu en sæson – nummer 43 i rækken, 
og vi byder igen på et stort udbud af akti-
viteter:

Gymnastik for børn og voksne
i alle aldre

Zumba – for børn og voksne

Spinning og CrossGym for de seje

Svømning for børn fra 5 år

Svømning og vandaerobic
for voksne

Yoga morgen og eftermiddag
– og for børn

Mavedans og Line dance 

   44 60 03 30
 2 A   44 60 03 30   44 60 03 31

MÅLØV HOVEDGADE 63
Tlf. 44 66 66 85

Kirkens
genbrug
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Nr. Hold Ugedag  Kl. Lokale Instruktør Pris

101 Krummer 1 (piger/drenge 1 – 3 år) Mandag 17:00 – 17:50 Måløv ny hal Karina, Anne-Sofie, 
Helene 625 kr.

103 Krummer 3 (piger/drenge 1 – 3 år) Onsdag 17:00 – 17:50 Østerhøjhallen Ida 625 kr.
105 Spilopper (piger/drenge 1 – 3 år) Tirsdag 17:00 – 17:50 Måløv gl. hal Anne-Sofie, Helene 675 kr.

102 Krummer 2 (piger/drenge 3 – 4 år) Mandag 18:00 – 18:50 Måløv ny hal Karina, Anne-Sofie, 
Helene 625 kr.

104 Krummer 4 (piger/drenge 3 – 4 år)  Onsdag 18:00 – 18:50 Østerhøjhallen Ida 625 kr.

106 Sjov gymnastik for hele familien  
(pige/dreng 3 – 7 år + én voksen) Lørdag 10:30 – 11:50 Måløv ny hal Helle, Vibeke 835 kr.

106 Sjov gymnastik for hele familien  
(ekstra barn) Lørdag 10:30 – 11:50 Måløv ny hal Helle, Vibeke 210 kr.

106 Sjov gymnastik for hele familien  
(ekstra voksen) Lørdag 10:30 – 11:50 Måløv ny hal Helle, Vibeke 210 kr.

111 Turbofræsere 1 (piger/drenge 4 – 5 år)  Mandag 17:00 – 17:50 Østerhøjhallen Christina , Tina 625 kr.
112 Turbofræsere 2 (piger/drenge 4 – 5 år)  Onsdag 17:00 – 17:50 Måløv gl. hal Helle 625 kr.
113 Fars lopper (piger/drenge 4 – 6 år) Tirsdag 18:00 – 18:50 Måløv gl. hal Vibeke, Thomas 835 kr.
125 Zumba Kids (piger/drenge 6 – 11 år) Lørdag 10:00 – 10:50 Måløv spejlsal Katarina 625 kr.
121 Seje drenge (drenge 6 – 10 år)  Onsdag 16:00 – 16:50 Måløv gl. hal Helle 625 kr.

131 Springfiduser, begyndere  
(piger/drenge fra 6 år) Tirsdag 16:00 – 16:50 Måløv gl. hal Nana 625 kr.

132 Springfiduser, let øvede  
(piger/drenge fra 8 år) Tirsdag 17:00 – 17:50 Måløv gl. hal Sanne 625 kr.

133 Springfiduser, øvede Tirsdag 18:00 – 18:50 Måløv gl. hal Sanne 625 kr.
141 MTV-dance 1 (piger/drenge 6 – 7 år)  Tirsdag 16:30 – 17:20 Måløv spejlsal Caspar 625 kr.
142 MTV-dance 2 (piger/drenge 7 – 9 år) Tirsdag 17:30 – 18:20 Måløv spejlsal Caspar, Katrina 625 kr.
143 MTV-dance 3 (piger/drenge 9 – 12 år) Torsdag 17:00 – 17:50 Måløv spejlsal Claudia, Caspar 625 kr.
144 MTV-dance 4 (piger/drenge 12 – 15 år) Torsdag 18:00 – 18:50 Måløv spejlsal Claudia, Caspar 625 kr.
171 Yoga for børn (piger/drenge 6 – 13 år) Tirsdag 16:00 – 16:50 Brydegården Lis Anja 675 kr.
161 Rope Skipping (piger/drenge 8 – 16 år) Fredag 18:00 – 19:20 Måløv ny hal Emilie, Mille 925 kr.

127 Let’s Move On for overvægtige børn 
(piger/drenge  8 – 14 år) Onsdag 18:00 – 18:50 Måløv gl. hal Helle 625 kr.

127 Let’s Move On for overvægtige børn 
(voksen) Onsdag 18:00 – 18:50 Måløv gl. hal Helle 210 kr.

151 Parkour (piger/drenge fra 12 år) Onsdag 18:00 – 19:45 Måløv gl. hal Marcel, Georg 950 kr.

Nr. Hold Ugedag  Kl. Lokale Instruktør Pris
201 Motion for rigtige mænd Mandag 19:00 – 19:50 Måløv ny hal Jette 675 kr. 
211 Bevæg dig glad (M/K) Mandag 20:00 – 20:50 Måløv ny hal Jette 675 kr. 
212 Aerobic/Workout  (M/K) Mandag 17:15 – 18:05 Måløv spejlsal Annette 675 kr. 
221 Zumba® Fitness 1 (M/K) Mandag 19:00 – 19:50 Østerhøjhallen Jane 675 kr. 
222 Zumba® Fitness 2 (M/K) Tirsdag 20:30 – 21:20 Måløv spejlsal Sandra 675 kr. 
223 Zumba® Fitness 3 (M/K) Onsdag 19:00 – 19:50 Østerhøjhallen Katarina 675 kr. 
226 Zumba® Toning (M/K) Onsdag 20:00 – 20:50 Østerhøjhallen Ny instruktør 675 kr. 
231 Gymnastik dagtid (M/K) Fredag 10:30 – 11:20 Måløv barfodssal Lisser 675 kr. 
232 Gymnastik dagtid 2 (M/K) Tirsdag 08:50 – 09:45 Måløv barfodssal Lisser 625 kr. 
241 CrossGym® (M/K) (starter 13.08) Onsdag 19:00 – 19:50 Måløv gl. hal Anja M., Søs 750 kr. 
281 Pensionistgymnastik (M/K) Tirsdag 10:45 – 11:45 Brydegården Ketty 525 kr. 

N ktør r. Hold Ugedag  Kl. Lokale Instru Pris
301 Spinning 1 (M/K) Tirsdag 17:00 – 17:50 Måløv gl. hal ? 1000 kr. 
302 Spinning 2 (M/K) Tirsdag 18:00 – 18:50 Måløv gl. hal ? 1000 kr. 
303 Spinning 3 (M/K) Torsdag 17:30 – 18:20 Måløv gl. hal Gitte 1000 kr. 
304 Spinning 4 (M/K) Torsdag 18:30 – 19:20 Måløv gl. hal Gitte 1000 kr. 
305 Spinning 5, formiddag (M/K) Lørdag 10:00 – 10:50 Måløv gl. hal ? 1000 kr. 

Nr. Hold Kontingent 
998 Passivt medlemskab – støt MIF!   100 kr. 

Spinning

Gymnastik, voksne

Gymnastik, børn (t-shirt inkluderet for alle deltagere)

Passivt medlemsskab

Nr. Hold Ugedag   Kl. Lokale Instruktør Pris
521 Far og barn, plask og leg (fra 3 år) Tirsdag 16:30 – 17:00 Måløv Skole Julie 725 kr. 
531 Mor og barn, plask og leg 1 (fra 3 år) Onsdag 16:15 – 16:45 Måløv Skole Christine 725 kr. 
542 Mor og barn, plask og leg 2 (fra 3 år) Torsdag 17:15 – 17:45 Måløv Skole Hanne 725 kr. 
532 Piger, begyndere (fra 5 år)  Onsdag 16:50 – 17:20 Måløv Skole Christine 575 kr. 
522 Drenge, begyndere (fra 5 år) Tirsdag 17:05 – 17:35 Måløv Skole Julie 575 kr. 
544 Piger/drenge, begyndere 1 (fra 6 år) Torsdag 18:25 – 18:55 Måløv Skole Christine 575 kr. 
551 Piger/drenge, begyndere 2 (fra 6 år) Fredag 16:35 – 17:05 Måløv Skole Julie 575 kr. 
533 Piger, begyndere/let øvede (fra 6 år)  Onsdag 17:25 – 17:55 Måløv Skole Christine 575 kr. 
543 Piger, begyndere/let øvede 2 (fra 6 år) Torsdag 17:50 – 18:20 Måløv Skole Hanne 575 kr. 
523 Drenge, begyndere/let øvede (fra 6 år) Tirsdag 17:40 – 18:10 Måløv Skole Julie 575 kr. 
534 Piger, let øvede Onsdag 18:00 – 18:30 Måløv Skole Christine 575 kr. 
550 Piger/drenge, let øvede Fredag 16:00 – 16:30 Måløv Skole Julie 575 kr. 
552 Piger, let øvede/øvede Fredag 17:10 – 17:40 Måløv Skole Julie 575 kr. 
524 Drenge,  let øvede/øvede Tirsdag 18:15 – 18:45 Måløv Skole Julie 575 kr. 
545 Piger/drenge, let øvede/øvede Torsdag 19:00 – 19:30 Måløv Skole Christine 575 kr. 
535 Piger, øvede Onsdag 18:35 – 19:05 Måløv Skole Christine 575 kr. 
536 Piger, øvede/rutinerede Onsdag 19:10 – 19:55 Måløv Skole Christine 850 kr. 
546 Piger/drenge, øvede/rutinerede Torsdag 19:35 – 20:20 Måløv Skole Christine 850 kr. 

554 Drenge, Vilde med vand / Aqua Cross 
Training (9 – 18 år) Fredag 17:45 – 18:45 Måløv Skole Georg 850 kr. 

Nr. Hold  Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris
611 Unge piger/damer, svømning/motion 1  Mandag 16:15 – 16:45 Måløv Skole Winnie 675 kr. 
612 Unge piger/damer, svømning/motion 2  Mandag 16:45 – 17:15 Måløv Skole Winnie 675 kr. 
647 Unge piger/damer, svømning/motion 3  Torsdag 20:20 – 20:50 Måløv Skole Christine 675 kr. 
626 Unge mænd/herrer, svømning/motion  Tirsdag 19:40 – 20:10 Måløv Skole Julie 675 kr. 

613 Unge piger/damer , Aqua Fitness/ 
vandaerobic (low power) Mandag 17:15 – 18:00 Måløv Skole Winnie 1000 kr.

614 Unge piger/damer, Aqua Fitness/ 
vandaerobic damer (high power) Mandag 18:00 – 18:45 Måløv Skole Winnie 1000 kr.

641 Unge piger/damer, vandaerobic Torsdag 16:30 – 17:15 Måløv Skole Winnie 1000 kr.

Nr. Hold Ugedag   Kl. Lokale Instruktør Pris
401 Yoga 1 (M/K) Torsdag 09:00 – 10:30 Brydegården Pia 1175 kr. 
402 Yoga 2, ryg/skuldre/nakke  (M/K) Tirsdag 17:00 – 18:20 Brydegården Lis Anja 1175 kr. 
403 Yoga 3 (M/K) Torsdag 16:00 – 17:50 Brydegården Therese 1550 kr. 
404 Yoga 4 (med start 23. oktober) Torsdag 18:15 – 19:45 Brydegården Therese 950 kr. 

Nr. Hold Ugedag  Kl. Lokale Instruktør Pris
701 Mavedans, øvede Mandag 18:30 – 20:20 Måløv spejlsal Gisela 2700 kr. 
702 Mavedans, let øvede (starter 07.10) Tirsdag 19:00 – 20:20 Måløv spejlsal Susan 1250 kr. 
711 Line dance, øvede (M/K) Torsdag 19:00 – 20:35 Måløv spejlsal Jeannette 1100 kr. 

Svømning, børn

Svømning, voksne

Yoga

Mavedans og Line dance
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Kontaktpersoner for de enkelte afdelinger

Gymnastik børn Karina Blomberg Marklodden 42,  4465 8322 
  2760 Måløv boernegymnastik@ 
    maaloevif.dk 

Gymnastik voksne/ Jette Clausen Ringtoften 53, 1 th, 50924927 
yoga/dans  2740 Skovlunde jette@hogh.dk 
   
Gymnastik voksne/ Jytte Hansen Pærevangen 24, st  4013 4626 
Yoga/dans  2765 Smørum bryde5@yahoo.dk 

Gymnastik voksne/ Ruth Borgen Søndergårds  4497 7165 / 6166 7165 
Yoga/dans  Allé 27, 3.tv., ruth@famborgen.dk 
  2760 Måløv 

Pensionist- Gustav Blomberg Søndergårds 4497 1670 
gymnastik  Alle 53, 3.th., 
  2760 Måløv 

Spinning Signe Villadsen Kærlodden 33, 4156 8187 
  2760 Måløv post@andersigne.com 

Svømning Winnie Rahtgen Dyssemarken 17, 4465 7365 / 2838 6120 
  2760 Måløv winnierahtgen@ 
    hotmail.com 

Øvrige kontaktpersoner 

Formand Jens Kjærgaard Bakkesvinget 16, 2848 2603 
 Dall 2760 Måløv formand@maaloevif.dk 

Kasserer Ulla Jørgensen Platanvej 14, 2462 6412 
  3200 Helsinge kasserer@maaloevif.dk 

Webmaster/IT Uffe Mortensen Tvillingevej 15, 4465 1561 / 2390 8387 
  2765 Smørum webmaster@maaloevif.dk 

Kom til spinning i MIF!

En vittig deltager på MIF’s spinning 
hold har udtalt: ”Man skal medbringe 
tre håndklæder – ét til sig selv, ét til 
cyklen, og ét til gulvet!”.

Så galt er det ikke, der er papir til cyk-
len og gulvet.. Men ingen tvivl om at 
der gås til stålet, når Gitte eller Mikkel 
sætter gang i pedalerne i spinningloka-
let.

På hjemmesiden kan du se en lille vi-
deo, som illustrerer noget af det som 
deltagerne bliver udsat for – men der er 
også plads til sjov og hygge, det kan du 
se hvis du kommer ned og prøver.

Mere om holdene, tider og priser på 
hjemmesiden.

Generalforsamling

Måløv Idræts Forening
afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 22. oktober 2014
 kl. 19.00

Søjlesalen, Brydegården,
Kratvej 9 i Måløv

Dagsorden ifølge lovene.
Forslag skal være formanden i

hænde senest syv dage før
generalforsamlingen.
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Nye hold

Let`s  Move  On,  hold nr. 127, onsdag kl. 18:00-18:50 i Måløv gammel hal

Nyt børnegymnastikhold for overvægtige børn (piger og drenge, 8 – 14 år). For-
ældre kan også deltage. Holdet er startet, og det er oprettet i samarbejde med 
Sundhedshuset i Ballerup. Man kan tilmelde sig over hjemmesiden eller starte 
med en gratis prøvetime.

Gymnastik dagtid (M/K) 2,  hold nr. 232, tirsdag kl. 08:50-09:45 i 
Måløv ny hal, Barfodssalen

Gymnastik dagtid fredag formiddag har kørt nogle år og er blevet meget popu-
lært. Det er nu lukket for tilgang og har venteliste. Derfor er det nye hold startet, 
forhåbentlig med tilstrækkelig tilslutning, så det ikke må lukkes igen. Man kan 
tilmelde sig på hjemmesiden, eller starte med en gratis prøvetime.  Lisser er også 
instruktør på dette hold.  

Yoga 4, hold nr. 404, torsdag kl. 18:15-19:45 på Brydegården, Loen

Yoga bliver stadig mere populært! Og nu oprettes et ekstra hold med start lige på 
den anden side af efterårsferien (23. oktober). Vi håber og tror på stor tilslutning 
til dette hold, som forhåbentlig kan tage presset af ventelisten! Tilmelding kan 
allerede nu ske via hjemmesiden, og der er naturligvis også her mulighed for en 
gratis prøvetime – men altså først fra og med den 23. oktober.

Måløv Idræts Forening 
søger en ny formand

På generalforsamlingen den 22. 
oktober stopper Jens Kjærgaard 
Dall som formand for MIF. Der-
for søger vi en ny formand, som 
kan sætte mål og retning og med 
stort personligt drive og gennem-
slagskraft kan stå i spidsen for en 
idrætsforening, der p.t. gennemgår 
en spændende forandringsproces. 

Som ny formand vil du stå i spid-
sen for:
• En sund og veldrevet 
 forening med en god
 økonomi. 
• En udviklingsorienteret   
 forening, som er i gang   
 med følge op på vores
 deltagelse i danmarks-
 mesterskaberne i
 foreningsudvikling. 
 Det indebærer bl.a., at   

 du vil få mulighed for   
 at sætte dit præg på den   
 fremtidige organisering   
 og struktur i MIF. 
• Dygtige og engagerede   
 kolleger, som hjælper dig  
 med at løfte opgaverne.

Du får:
• Masser af ledererfaring og 
 mulighed for videre-
 uddannelse.
• Enkelte udfordringer og et  
 væld af positive oplevelser  
 med børn og voksne. 

Er det noget for dig, eller kan du pege 
på en kandidat til jobbet?

Kontakt formand Jens Kjærgaard Dall 
for yderligere informationer på 

mobil 28 48 26 03 eller
mail: formand@maaloevif.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



måløv sport16

måløv sport
Redaktør: 

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

Tlf: 44 97 16 70
 
Næste nummer af måløv sport 
udkommer den 2. december 2014.

Stof skal være redaktionen i 
hænde senest 9. november 2014.

E-mail: grete@plums.dk
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Ole Knudsen
Måløv Hovedgade 57, 1.

2760 Måløv
Tlf. 23 28 47 75

www.maaloev-koereskole.dk

v/ Ole Knudsen

Måløv Hovedgade 57, 1.
2760 Måløv
Telefon 2328 4775
E-mail: ole@maaloev-koereskole.dk
www.maaloev-koereskole.dk
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Arne Stubbe
Automobiler A/S

Måløv Byvej 7
2750 Ballerup

Tlf. 44 97 21 70
www.stubbe.dk


