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MÅLØV BADMINTON CLUB 

KLUBMESTERSKAB 2018 
VOKSNE 

Klubmesterskabet for voksne er åbent for alle klubbens 
medlemmer - herunder også faste banetimer samt ung-
domsmedlemmer over 14 år. Der spilles i følgende ræk-
ker:  

• M-rækken 
Spillere, som deltager på seniorernes fællestræ-
ning, samt ungdomsspillere, som ønsker at tilmelde 
sig de voksnes klubmesterskab. Øvrige spillere kan 
frit tilmelde sig M-rækken 

• A+-rækken 

Meget rutinerede spillere, herunder voksen fælles-
spillere fra onsdagstræningen, 22 - 22 i Gl. Måløv-
hal  

• A-rækken 

Rutinerede spillere, herunder voksen fællesspillere 
fra onsdagstræningen, 20 – 22 i Ny Måløvhal 

• B-rækken 

Øvede spillere, herunder voksen fællesspillere fra 
torsdagstræningen. 20 – 22 i Østerhøjhallen 

• C-rækken 
Nybegyndere og letøvede spillere, herunder voksen 
fællesspillere fra torsdagstræningen 20 – 22 i i 

Østerhøjhallen. 
 
Spillere på banetime bedes sætte kryds ud for den 
række, de mener passer til deres styrke. 
Spilleudvalget fastlægger klassificeringen af spillerne. 
Du vil kunne blive placeret i forskellige rækker. Den 
højst klassificerede spiller i et doublepar er bestem-
mende for i hvilken række parret stiller op. Består et 

doublepar f.eks. af en C-rækkespiller og en B-række-
spiller, placeres parret i B-rækken. 

Nedrykning rækkerne imellem: 

En spillers placering i rækkerne afgøres primært af hvil-
ket hold spilleren er placeret på af udvalget. Hvis man 
er rykket en række op i år fordi man har vundet sidste 
år, betyder det derfor ikke at man automatisk er place-
ret i den højere række årene fremover. 

Oprykning rækkerne imellem: 
Vinderne fra sidste år rykker op i næste række i dette 
års mesterskab. Man rykker kun op i den kategori 
(single, double, mix) man har vundet. 
M-rækken er en isoleret række, d.v.s. at vinderne fra 
A+-rækken ikke automatisk rykker op i M-rækken. De 
kan derimod frit tilmelde sig på lige fod med alle andre. 
 
 

Klubmesterskabet afvikles efter følgende plan: 
Mandag d. 30/4 kl. 18 - 23: Doubler 

Herre- og damedoubler i alle rækker. Der spilles 
denne dag til og med semifinalerne 

Onsdag d. 2/5 kl. 18 – 23: Mixdoubler 
Mixdoubler i alle rækker. Der spilles denne dag til 
og med semifinalerne 

Torsdag d. 3/5 kl. 18 – 23: Singler 
Herre- og damesingler i alle rækker. Der spilles 
denne dag til og med semifinalerne 

Lørdag d. 5/5 kl. 14 – 18: Finaler 
Finaler i ikke færdigspillede kategorier. 
Bemærk: Antallet af tilmeldinger vil afgøre om en 
kategori færdigspilles i ugens løb eller om der spil-
les finale lørdag. Har man ikke mulighed for at 
spille om lørdagen, skal dette oplyses ved tilmel-
ding. 

Lørdag d. 5/5 kl. 18:30 - ?: Klubfest 
Klubfest med middag, levende musik, dans og 
hyggeligt samvær for medlemmer og deres venner 
og familie samt præmieoverrækkelse. 

Program: 
Programmet vil være klar på MBC's hjemmeside: 
www.maalov.dk fra den 29/4. Papirkopier vil kun være 

tilgængelige i begrænset omfang. 

Og priserne er kun: 
• kr. 100 for én kategori – kr. 200 for 2 eller 3 

kategorier. 

• Klubfest: kr. 250,- pr. person. 
Alle restancer til klubben skal være betalt inden første 
kamp spilles. Deltagelse i klubmesterskabet kræver, at 
man har været medlem - eller har betalt kontingent 
svarende hertil - siden 1. januar samme år. Light med-
lemmer har, med de begrænsninger der ligger i dette 
medlemskab, mulighed for at deltage. 

Tilmeldingsfristen er 26. april. 
Tilmeldingen kan ske online på klubbens hjemmeside. 
Alternativt kan den udfyldte blanket afleveres til fælles-
spil eller sendes til Karsten Friis, Træets Kvarter 15, 
2750 Ballerup. Eventuelt kan tilmelding foretages via e-
mail til mbc@maalov.dk. Husk at angive: navn, telefon-

nummer, single/double/mix, række (M, A+, A, B eller 
C) samt din eventuelle makker(e)s navn(e). 

Klubfest for dig og din partner: 
Afholdes lørdag den 5/5 kl. 18.30 i Cafeen i Ny Måløvhal 
efter afviklingen af klubmesterskabernes finaler. Tilmel-
ding og betaling senest den 2. maj på hjemmesiden el-
ler ved fællesspillets dommerbord onsdag eller torsdag. 
 

 
Jeg tilmelder mig følgende kategorier i Måløv Badminton Clubs Klubmesterskab 2018  
 
 
Navn    Tlf.   
 

 M A+ A B C   

Single      
  

Mix      
Mix-makker: 

 

Double      
Double-makker: 

 

        

Fest  Ledsager  Ledsager navn: 
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