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Så fik vi sluttet sæsonen pænt af, da 
første- og anden-holdet lørdag den 
24. marts, spillede sidste kamp på 
hjemmebane i Måløvhallen. Det 
blev desværre til et 5 - 8 nederlag til 
1. holdet,  men det lykkedes 
derimod for 2. holdet at spille 
vigtige to point hjem, i en 7 – 6 
sejer. Hvilket betød at det interne 
opgør, vores to hold imellem, 
sluttet uafgjort 3 – 3.  
Alt i alt har vi opfyldt målene for 
afdelingen, og vi skulle være klar til 
at gå efter oprykningen fra næste 
sæson af. 
 
Der skal da lige fortælles, at Måløv 
klarede sig ganske flot ved 
Amtsmesterskaberne den 14. Januar 
i Lille Skensved.  
Det blev til en single sejer til 
.HQQHWK�-¡UJHQVHQ i B-bækken. 
Samt herre double sejer til 7RUEHQ�

3HGHUVHQ�RJ�3HWHU�:DVV ligeledes i 
B-rækken. Desuden spillede 
0LFKDHO�&KULVWHQVHQ sig til guldet i 

C-rækken i herre double med en ny 
makker fra Tune. 
 
Amtsmesterskaberne blev siden 
fulgt op af landsmesterskaber den 
18. Marts i Frederecia. Her sikrede 
7RUEHQ�3��RJ�-HSSH�.UDJ�sig en fin 
3. plads i herre double. 1LFRODL�
7KRUVHQ, som til lejligheden havde 
fået .LP�(QJOXQG fra Rødovre som 
makker,  fik en pæn 
kvartfinaleplads i samme kategori.  
I herre single blev .HQQHWK�
-¡UJHQVHQ desværre skadet, da han 
i kvartfinalen, efter at havde vundet 
første sæt stort og ligeledes førte i 
andet, vred rundt på anklen og 
måtte udgå. 1LFRODL�RJ�7RUEHQ�3� 
nåede begge til kvartfinalen i herre 
single.   
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0LFKDHO�&KULVWHQVHQ�RJ�KDQV�
N UHVWH��som er blevet forældre til 
en rask lille dreng, tirsdag den 20. 
Marts. 
 
Vi skal i denne spalte også ønske 
-HSSH�.UDJ� mange gange tillykke 
med titlen som årets spiller i 
Seniorafdelingen. Jeppe har med sin 
utrolige gejst været til evig 
inspiration for alle i afdelingen. 
Hans gode humør og positive sind, 
har gjort ham vellidt blandt alle 
spillere.  



 
Også tillykke til 6¡UHQ�/DUVHQ�RJ 
%HWWLQD�=LQFN, der begge fik sæson-
debut på 1. Holdet den 24. Marts. 
7XH�0LFKHHOVHQ� fik for anden-
holdet, flot debut med to sejre. 
 
Vi takker for en rigtig god 
afslutningsfest på Brydegården 
ligeledes den 24. Marts. 
Fremragende arrangement, der vil 
blive huske længe. /DVVH�5HLPHUV 
skal i denne forbindelse ønskes 
rigtig god bedring med maven. 
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Klubmesterskab for ungdom som finder 
sted i Måløvhallen fredag d 20/4 og 
lørdag d 21/4. 
 
.DWHJRUL� Der spilles i alle kategorier: 

single, dame/herredouble og 
mixdouble. Der spilles i 
rækkerne: U9, U11, U13, 
U15, U17 og U19 

� �0HG�PXOLJKHG�IRU�
VDPPHQO JQLQJ�DI�
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6SLOOHIRUP: Alt efter tilmeldingernes 

antal vil vi forsøge at 
afvikle mesterskaberne 
sådan, at så mange som 
muligt får mindst 2 kampe i 
hver kategori. 

 
3ULV� 10 kr. pr. kategori, som 

betales ved dommerbordet 
inden 1. kamp. 

 
'RXEOHPDNNHU��
 Hvis du har valgt en double- 

eller mixdoublemakker 
skriv navnet på slippen 
nedenfor. Har du ikke 
fundet en makker, men har 
lyst til  at spille double/mix, 
sæt et kryds i rubrikken 
double eller mix og vi vil 
forsøge at finde en makker 
til dig.. 

 
3URJUDP� Udleveres til træning fra d. 

17. april 2001 
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.RQWLQJHQW� Husk at kontingent og 

andre økonomiske 
udestående med klubben 
skal være betalt for at kunne 
deltage i klubmesterskabet. 
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Sæsonen slutter med klubmesterskabet, men i 
lighed med de andre år inviteres Du til at 
deltage i sommertræning. 
 
Det foregår i Østerhøjhallen om tirsdage og 
eller torsdage  fra kl. 16 – 19 afhængig af 
hvormange, der tilmelder sig . 
  
Sommertræningen starter i uge 17 og slutter i 
uge 24. 
 
Det koster 100 kr. i ekstra kontingent og det vil 
blive opkrævet ved tilmelding. 
 
Tilmeldingen på mail mbc@maalov.dk hurtigst 
muligt. 
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8QJGRPVXGYDOJHW�
Du kan altid kontakte ungdoms-udvalget:�
�
)RUPDQG�
,VFKLHO�)UHGHULNVHQ� ����������
Birte Bachmann 2657 1075 
Poul Nielsen                      4497 2923 
Tine Mai Petersen 4466 3041 
Henning Sørensen 4466 0282 
Erik Terp  4465 8452 
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KHU�ILQGHU�GX�EO�D��RSO\VQLQJHU�RP�

VSLOOHWLGHU��NDPSSURJUDP�IRU�DOOH�
KROG��DNWLYLWHWVNDOHQGHU�RJ�PHJHW�
DQGHW�VS QGHQGH��Vn�J¡U�GLJ�VHOY�

GHQ�WMHQHVWH�DW�EHV¡J�YRUHV�

KMHPPHVLGH 
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Ældre idrætten har banetimer hver tirsdag fra 
kl. 14-16. Så trænger du til at røre dig lidt og 
ha´ lidt hyggeligt samvær med andre, så var det 
måske en idé  at møde op til badminton. 

Du kan få yderligere oplysninger hos MBC´s  
ældreidræts kontaktperson:  

%LUJLW�-¡UJHQVHQ�WOI���������������
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HUSK -HUSK  
MCB´s år l ige 

genera l forsam l ing 

Torsdag d. 17 m aj  
k l . 19.30 

I  Måløvhal lens  
k lub lok ale  

3UDNWLVNH�RSO\VQLQJHU�
Indmeldelse incl. banetimer: kontakt Karsten 
Friis, tlf. 2488 3777   
Turneringer for ungdom, kontakt Birte 
Bachmann, tlf. 2657 1075 
Holdturnering for ungdom, kontakt Erik Terp, 
tlf. 4497 7453 
Manglende åbning af hal eller andre problemer, 
ring tlf. 4465 8385, tlf. 4497 7453,  
tlf. 4466 1583 eller tlf. 4497 2923. 
I weekenden henvises endvidere til halvagten 
på tlf. 2069 1340 
�
2SO\VQLQJHU�YHGU��0%&�NDQ�V¡JHV�Sn��
KWWS���ZZZ�PDDORY�GN�

<GHUOLJHUH�RSO\VQLQJHU��
Formand: Jan 4466 1583 
Ungdom: Ischiel 4497 7810 
Senior:  Nicolai 4465 7318 
Voksen fællesspil: Annie 4497 7372 
Banetimer: Karsten 2488 3777  
Ældre Idræt: Birgit  4497 7679 
Bordtennis: Jan 4466 1583 
 
 


