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Årets generalforsamling blev afholdt torsdag den 17. maj 
2001 i klublokalet i Måløvhallen. Efter at formand Jan 
Rodtwitt havde budt velkommen til de i alt 36 fremmødte 
medlemmer, blev Kurt Schmidt valgt til dirigent og han 
kvitterede med at konstatere generalforsamlingen lovligt 
indvarslet. 

Formændenes beretninger, (gengivet nedenfor) samt det 
fremlagte regnskab, blev enstemmigt godkendt. 

Følgende blev valgt til bestyrelse og udvalg: 
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Karsten Friis genvalgt 
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 Nicolai Thorsen genvalgt 
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: Finn Mathorne nyvalg 
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Birte Bachmann nyvalgt 
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: Jakob Jespersen 

nyvalgt. 

-.�
/��#	#0� ) �
1!��� /
: Elin Jensen og Tina Darger 

nyvalg 

��	���� � ��23� � � � ��"#� �
: Ole Thystrup, Ole Flysta og 

Lise Mikkelsen nyvalgt 

��� ��� 	�� ) ��1���� /
: Bettina Zink og Søren Larsen 

genvalgt, Lasse Reimers modtog valg i utide              
p.g.a. Kim Englund er fratrådt, Jesper Nielsen 
nyvalgt modtog valg i utide p.g.a. Berit Refsgård  
er fratrådt. 

Bestyrelse og udvalg ser herefter således ud i 
sæson 2000/2001: 
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: Poul Nielsen, Henning Sørensen, 

Birte Bachmann, Tina Mai Petersen, Elin Jensen, Tina 
Darger 

��� ��� 	�� ) ��1���� /��
Peter Wass, Søren Larsen, Bettina 

Greisen, Lasse Reimers og Jesper Nielsen . 
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Toni Madsen, Lise-Lotte Rodtwitt, 

Karsten Friis, Freddy Holm, Jakob Jespersen, Ole 
Thystrup, Ole Flysta og Lise Mikkelsen. 

Annie Nielsen og Aase Reilund modtog begge gaver og 
blomster som tak for mange års indsats for klubben. 

Formandens beretning 2000 

 

Endnu en sæson er gået – og endnu en gang gået godt, 

synes jeg. 

 

Vore 3 afdelinger, ungdom, senior og voksen fællesspil 

syder af liv og aktivitet. De 3 afdelingsformænd vil om lidt 

selv aflægge beretninger, så jeg vil ikke komme nærmere 

ind på disse områder, blot konstatere, at MBC fortsat er at 

finde på badminton landkortet via vores deltagelse i 

diverse hold- og individuelle turneringer.  

 

Jeg forudsagde på generalforsamlingen sidste år, at vores 

medlemsnedgang ville stoppe, da nedgangen rundt 

omkring os var stoppet. 

Denne forudsigelse har vist sig at holde, vi har nu igen 

netto tilgang af medlemmer – og størst der hvor det 

virkelig tæller, nemlig i ungdomsafdelingen. Her er der en 

markant tilgang.  

Også i voksen fællesspil og spil på fast banetid har vi 

konstateret en fremgang, eneste område, der ikke p.t. 

sker en tilgang er seniorafdelingen, men det forsøger vi at 

gøre noget ved. 

Vi er fulde af tro til fremtiden, da vi jo ved, at badminton 

på landsplan stadig går op ad.  

Og med de ideer og tiltag, der ligger i afdelingerne, ja så 

vil der uden tvivl ske en yderligere tilgang af medlemmer 

den kommende sæson. 



 

Det var en sand fornøjelse at deltage i det årlige 

halfordelingsmøde i februar måned. Ifølge den på forhånd 

udsendte oversigt, stod MBC til en fremgang på 8 timer – 

og det fik vi. Så for den kommende sæson er der lidt flere 

timer at gøre godt med. Bl.a. har vi fået fredag aften i 

Måløvhallen tilbage – til stor glæde for 

Ungdomsafdelingen. 

Den æra vi indledte sidste år – samarbejdet med Jonstrup 

Badminton Klub – har vi afsluttet igen. Vi har den 

underlige mening, at i et samarbejde er der mindst 2 

parter, og vi føler ikke, at Jonstrup Badminton Klub ønsker 

at give, kun tage, hvorfor det samarbejde, vi indledte 

sidste år, er afsluttet med udgangen af denne sæson. 

 

Vores – eller min vanvittige idé, at forsøge at få gang i 

bordtennis i Måløvhallen er desværre ikke lykkedes i 

denne sæson. Der har simpelthen ikke været overskud til 

at få denne aktivitet sat på skinner. 

Men vi har ikke givet op. I samarbejde med 

Ungdomsafdelingen prøver vi igen at få gang i aktiviteten 

sammen med vores spil fredag aften. 

Så lad os håbe, at vi får gevinst af vore investeringer i 

løbet af den kommende sæson. 

 

Projekt ny Måløvhal skrider godt fremad. Vi har brugt en 

hel del kalorier på dette projekt i vinter. 

Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på 

konkurrenceprogrammet, dvs det materiale, der skal 

bruges til udskrivningen af konkurrencen om en ny hal. 

Der vil blive indbudt 4 teams til at deltage i konkurrencen. 

Tidsplanen er, at vi inden udgangen af maj måned 

færdiggør konkurrencematerialet. 

Konkurrenceperioden er fra medio juni til medio 

september i år. 

Herefter følger projektbedømmelsen fra medio september 

til 1. oktober. 

I løbet af oktober i år sker den politiske behandling, hvor – 

hvis vi får et endeligt ’’go’’ fra kommunalbestyrelsen, 

starterprojekteringen i november. Denne forventes 

afsluttet i marts næste år, hvorefter byggeriet påbegyndes 

i april og en ny hal forventes at stå færdig i maj 2003. 

Der er fortsat afsat 15 mill. kr. til projektet og dette beløb 

forventes at kunne holde. 

Hvordan en ny hal vil komme il at se ud – og hvor kommer 

den til at ligge, det vides ikke – det er det, konkurrencen 

vil fortælle os. 

Vi har i projektet forsøgt at få indskrevet alle de mange 

forskellige ønsker og ideer, og det synes jeg er lykkedes 

ganske godt. 

Vi håber at få en vis indflydelse på, hvilket af de 4 

projekter, der bliver valgt, men valget af vinderprojektet er 

en politisk beslutning. 

Der vil blve gjort mest muligt for at vi får så få gener i den 

eksisterende hal under byggeriet, som muligt, men helt 

undgå gener, kan vi ikke. 

 

I maj måned sidste år afholdt vi et seminar for medlemmer 

af MBCs bestyrelse og udvalg. Vi havde en udbytterig 

weekend – og kom hjem med en masse ideer og masser 

af arbejde… 

Seminaret mundede ud i, at vi skulle arbejde videre med 7 

satsningsområder: 

• Medlemsfremgang 

ideer og tiltag til en bred tilgang af 

medlemmer 

• Seniorhold i Danmarksserien fra sæsonstart 

2004 

man kan sige, det er lidt af en målsætning, 

men absolut mulig 

• PR/Marketing – sponsorer 

her arbejdes med vores eksterne 

kommunikation, samt mulighederne for at 

søge sponsorer/samarbejdspartnere 

• MBCs visioner, målsætning, politik 

vi trænger til at få nedskrevet vore visioner, 

vores målsætning med klubben, samt vores 

tilhørende politik. 

• En hel klub 

opgaven er at samle vore afdelinger, så vi 

ikke optræder som 3 forskellige klubber 

under en hat, men én samlet klub under 

samme hat. 

• Differentieret træning, ungdom/senior 

her skulle vi indføre et tæt 

træningssamarbejde mellem ungdoms- og 

senior afdelingen, et tiltag, der til fulde er 

lykkedes i år. 

• Informationsstrategi  

her er tale om vores interne kommunikation, 

opad, nedad, udad, indad. 

 

Oven i det daglige arbejde med at drive klubben, er dette 

en ordentlig mundfuld at gå i gang med. Vi er kommet et 



stykke vej, men mangler fortsat et par kilometer i at nå til 

målet. Men vi forventer, at vi i løbet af efteråret i år er 

kommet et langt stykke længere, så vi kan begynde at 

gøre brug af denne indsats – til gavn for alle vore 

medlemmer. 

 

Ældreidræt er jo også en del af MBC – selv om det ikke 

har meget med badminton at gøre. Vi har – må jeg være 

ærlig og sige – ikke så meget kontakt i det daglige, men 

ældreidrættens ledere ved, hvor de skal henvende sig, 

såfremt de har behov for hjælp eller problemer.  

Jeg har dog hørt, at Ældreidrætten i Måløv er utilfredse 

med MBC. 

På den ene side er jeg ked af at høre, at nogen er 

utilfredse med MBC, på den anden side må jeg sige, at 

jeg forstår ikke rigtigt, hvad de er utilfredse med. Ingenhar 

henvendt sig til mig. 

Da Ældreidrætten havde brug for et ståsted, ja så gav vi 

dem et sådant. Men der er jo stort set ikke nogen 

samhørighed mellem deres og vores idræt, og da vi har 

rigeligt med badminton relaterede opgaver, ja så kaster vi 

ikke mange kalorier på Ældreidrætten. 

 

Uden penge gør det ondt, hvorfor økonomi jo er en vigtig 

del af en forening. Vi vil lidt senere gennemgå regnskabet 

detaljeret, men jeg er ikke specielt stolt over, at vi også i 

år må stille med et underskud.  

Det er ikke katastrofalt, men vi skal have styr på denne 

nedadgående kurve, hvor vi nu gennem flere år har tæret 

på egenkapitalen.  

Men mere herom lidt senere. 

 

I den forløbne sæson har bestyrelsen været aktive på 

mange områder – ikke blot internt i klubben, men så 

sandelig også udadtil. Kulturel forvaltning i Ballerup 

Kommune kender os – og ikke kun som brokkere, men 

også som  aktive medspillere i og omkring idrætten i 

Ballerup. BMSI, vores idrætsunion, er vi aktive deltagere i. 

Sjællands Badminton Kreds under Dansk Badminton 

Forbund har vi også et særdeles fint samarbejde med – 

ligesom til vores gamle samarbejdspartner, DGI Roskilde 

– og den nyere DGI Storkøbenhavn. Vi er aktive deltagere 

i brugerrådene for Måløvhallen og Østerhøjhallen – og vi 

deltager aktivt i samarbejdet med de andre klubber i 

Måløvområdet.  

 

Herudover har vi så vore bestyrelsesmøder – og møder i 

vore udvalg, - og i resten af fritiden prøver vi så at spille 

badminton……. 

 

Jeg vil gerne sige bestyrelsen tak for endnu en god og 

udfordrende sæson.  

det er jo sådan, at frivilligt idrætsarbejde skal være sjovt – 

ellers gider man ikke – og jeg synes, vi har det sjovt 

sammen – samtidig med at vi får drevet og udviklet vores 

klub på en konstruktiv og visionær måde. Tak til jer alle for 

endnu en god og spændende sæson. 
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Igen i år skal vi tage afsked med 2 bestyrelsesmedlemmer 

– og som sidste år, kan man ikke tale om mandefald, da 

det er 2 piger, vi siger farvel til i bestyrelsen: 

 

Annie Nielsen, nuværende formand for voksen fællesspil, 

har valgt at sige stop efter denne sæson. Annie – synes 

jeg – har været med altid, i seniorafdelingen, i 

oldboysafdelingen og nu senest i voksen fællesspil. 

Annie har faktisk været med så længe, at hun burde stå 

under afskrivninger i regnskabet…… 

Tak Annie for din indsats for MBC. Vi forstår alle, at du 

træner til en pause, men vi håber, du og din hofte får 

lysten til ketcheren tilbage – og vi glæder os til at se dig 

igen. 

 

Den anden quinde, der forlader os – er Aase. 

Aase har taget sig af den økonomiske side af sagen i 

klubben – hun er helt uden skyld i regnskabsresultatet – 

selvom hun er den, der bruger flest penge af os alle…. 

Aase trådte til for 2 år siden, da vi stod og manglede en 

kasserer, og vi har været glade for din indsats og for 

samarbejdet i bestyrelsen. Aase føler, at hun nu har 

aftjent sin værnepligt, og vi vil gerne sige dig tak Åse for 

din  indsats med vore finanser.  

 

Det var så slutningen af side 7 – den sidste!!! 

Jeg har holdt mig til det mere generelle – mere detaljeret 

om afdelingerne vil I høre nu fra de 3 afdelingsformænd. 

TAK. 
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Vi har i år i ungdomsafdelingen haft en kraftig vækst i 
antallet af medlemmer . Vi er gået fra ca. 80 til ca. 120 
aktive spillere. Det er specielt i de små årgange, vi har 
haft en stor fremgang. Vi har formået at holde på en del af 
vore store spillere og har dermed en forholdsvis stor U15 
og U17 gruppe. U19 spillerne har vi i løbet af sæsonen 
integreret med seniorafdelingen, og det har været en 
meget stor succes. Seniorerne har taget rigtig godt i mod 
spillerne, og inddraget dem i den del af klubben. Vi har 
også blandt U17 spillerne udlånt en række spillere til 
seniorholdkampe (til erstatning for alle de skadede 
seniorer). Så vidt jeg ved med en lige så stor succes. �:�!� ���
2BR��3� �0� � � � � W � ����� 1�� � )
� �D�*�5�=��� �
/$2B	�� � �$��� �'� � �'2
) ��/���	#0����"#� � � � ��� � N!<�1�� � � � ��1��F1�� ��2B	��3�3�!���3� �  � �$��� �
�
���!� � �
���
	���S
 
En stor tak til vore trænere Peter, Claus, Jesper og 
Jeanette samt alle vore hjælpetrænere for den indsats de 
har ydet gennem sæsonen. Den har stærk medvirket til, at 
en meget stor del af vore spillere i forskellige 
aldersklasser har rykket klassifikation. Rigtig mange er 
rykket op som A spillere og en enkelt er nået op i 
mesterrækken. Det er rigtigt flot. 
Det har været en stor udfordring at skulle træne 30 til 35 
unger på 6 baner! 
 
Vi har opnået en række flotte resultater både i individuelle 
turneringer, som i Amts-, Sjællands- og 
Landsmesterskaberne.  
 
Vi har færdig ”udviklet” 2 landsinstruktører DGI regi 
(Jeanette og Jesper). De var i Vingsted hele påsken for at 
afslutte deres uddannelse. 
 
Vi har deltaget i holdturnering i DGI Roskilde med et U17 
Mesterskab til resultat. 
Vore debut i SBKR U19 blev ikke den store succes. Efter 
2 kampe var vi nødt til at trække holdet pga manglende 
spillere. 
 
Af øvrige aktiviteter har vi gennemført 2 
træningsweekender en i august (Østerhøjhallen)og en i 
januar.(Måløvhallen). Begge med et meget højt aktivitets 
niveau samt et julestævne i december. 
 
Vi har ændret på trænertruppen, Jesper og Jeanette skal 
sammen med en ny træner 28-årige Morten Hove, der 
kommer fra Valby, stå for træningen af 
ungdomsafdelingen. 
Vi udvider sæsonen til at gælde frem til og med uge 24, 
og der vil være mulighed for spille i både efterårsferie og 
vinterferie. Det er i sig selv en kraftig aktivitetsforøgelse. 
 
Vi Starter badminton for en ny gruppe nemlig 5 til 8 årige i 
det vi kommer til at kalde MINITON. Det bliver lørdage fra 
12-14 i Måløvhallen. 
Vi har fået fredagene tilbage og vil udnytte dem til at 
kompensere for de pressede haltimer tirsdage og 
torsdage med forskellige arrangementer.  Også aktiviteter 
på tværs af afdelingerne. 
 
Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde i et 
velfungerende ungdomsudvalg. Arrangementmæssigt har 
vi ikke haft så meget at gøre godt med. Det har vi fået 
tilbage igen til næste sæson. 
TAK til alle. Erik har valgt at trække desværre!. I stedet for 
kan vi sige velkommen til Elin Jensen (Maria’s mor) og 

Tina Darger (Rasmus’ mor) som har sagt ja til at starte i 
ungdomsudvalget. 
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Min tale i år, vil ikke handle så meget om resultater, 
stillinger og placeringer. Men mere om det at sidde som 
seniorformand i MBC netop nu. 

Jeg har selv i denne sæson skiftet job og fået familie, og 
som de fleste nok ved, tager begge ting mere tid og 
energi, end man umiddelbart regner med. Således har jeg 
personligt haft svært ved til tider, at overskue alt det der 
sker i afdelingen - og i klubben i særdeleshed. Det 
beklager jeg naturligvis, og det er absolut noget jeg agter 
at rette op på til næste år. 

Lidt resultater alligevel. Vi havde sat os nogle mål før 
sæsonstarten, der gik ud på at blive i serie 1, og serie 3 
for andenholdets vedkommende. De mål er indfriet, men 
det er nok sådan for de fleste sportsmænd og kvinder, at 
når man kvalificerer sig til oprykningsspillet, og man 
alligevel ikke er istand til at ikke udnytter dette, ja så står 
man tilbage med lidt ærgrelse i kroppen. 

Men jeg syntes vi skal huske på, at vi uden tilgangen fra 
Smørum, nok havde ligget et helt andet sted. At vi har 
været så heldige (og dygtige), at få disse spillere vidner 
også om det niveau afdelingen efterhånden har nået. Med 
dette kan vi være ganske tilfredse. Men jeg ser stadig 
vigtigheden i, at holde på medlemmer som måske ikke 
lige kommer på de hold – hvad kan MBC så tilbyde?? Det 
er noget vi skal arbejde meget mere med i næste sæson. 
 
Jeg vil lige takke de spillere, som på eget initiativ, har 
arrangeret nogle fremragende arrangementer I løbet af 
sæsonen. Det er nemlig lige præcis de ekstra hænder der 
gør, at man igen for overskud til det daglige arbejde som 
udvalgsmedlem. Lad dette bare være en opfordring, til 
dem der skulle sidde inde med nogle gode idé r eller tiltag, 
der kan komme afdelingen tilgode. 
 
Visioner skal der til. Jeg føler vi igen er klar til at kigge 
opad i tabellerne. Med den ydderligere tilgang og 
forstærkning vi på nuværende ved vi får, ser jeg meget 
lyst på sæson der kommer. Og lad mig bare erklære det 
som åbent mål: At de to fungerende seniorhold begge 
ligger en serie højere, ved samme tid næste år. 
 
Af andre jeg vil takke- er ungdomsafdelingens formand. 
Jeg glæder mig meget over det fremragende samarbejde 
vi i år har haft, og jeg ser gerne, vi får bygget endnu flere 
broer, de to afdelinger imellem i fremtiden. 
 
Naturligvis tak til bestyrelsen, for nogle rigtig gode stunder 
i år. Jeg føler vores møder udstråler dynamik og 
nytænkning, og jeg går personligt altid hjem med en 
fornyet gejst og gå-på-mod, efter at have tilbragt nogle 
timer i jeres selskab. 
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Voksen fællesspil afdelingen har haft en rigtig god sæson 
2000/2001 både antal -og turnerings-mæssigt. 
 
Holdturneringen 
I indeværende sæson var tilmeldingen af hold den samme 



som foregående sæson; nemlig: ét SBKr hold (Old), 4 
ordinære DGI hold og 2 DGI herrehold. Alle holdene har 
klaret sig pænt, men 2 hold har dog gjort det rigtigt flot de 
har vundet deres rækker.  
 
De 2 hold der har vundet deres respektive rækker er 
begge hold i DGI. Måløv 1 og Måløv 3 Måløv 1 har vundet 
rækken med 14 point nummer 2 havde samlet 9 point 
sammen, resten af holdene ligger meget tæt. Måløv 3 i 
denne pulje var der et meget tæt opgør hvor dog Måløv 
vandt, der var oprindeligt 9 hold i denne pulje, men 2 hold 
havde trukket sig, og af de resterende 7 hold var der en 
forskel på nummer 1 og 7 i puljen på 3 point. Ved de efter-
følgende finalestævner for puljevinder vandt begge de 2 
hold en pokal. Tillykke til begge hold. 
 
De øvrige hold har også gjort det godt. Måløv 2 blev 
nummer 3 i sin pulje, begge Herrerhold blev placeret i 
midten af deres rækker. I SBKr hvor vi har ét hold (Old) 
blev placeringen ikke helt så god, Old holdet sluttede i 
den nederste halvdel. Der er dog lidt problemer med at 
finde spiller til nogle af holdene, men det er et stort stykke 
arbejde med at samle holdene, derfor rettes en tak til 
holdformændene, som har gjort det godt i sæsonen. Til 
næste år er tilmeldt samme antal hold i samme puljer dog 
med følgende ændringer: 
 
1. 1. motionisthold (Måløv 1) rykker en række op. 
2. 3. motionisthold (Måløv 3) rykker ligeledes en række 

op. 
3. Begge herrerhold og Måløv 2 forbliver i deres rækker. 
4. SBKr (Old) holdet forbliver i samme række. 
Der vil ikke ske omrokkering af spillere, men de enkelte 
holdformænd vil tage kontakt til spillerne. I øvrigt hvis der 
er nogle der brænder for at deltage i holdkampe, er det 
bare at melde sig til et udvalgsmedlem, eller ved 
fællesspillet til spilfordeleren = (udvalgsmedlem) 
 
Fællesspillet 
Tirsdagsspillet er stadig velbesøgt, og der er en god 
stemning her. Onsdagsspillet svinger stadig meget hvor 
der i perioder kan møde omkring 20-22 spiller og i andre 
perioder møder 14-17 spiller. Dog er tidspunktet onsdag 
mellem 19-21 det mest attraktive. Betaling for bolde ser i 
denne sæson ud til at løbe rigtigt godt rundt. Det har 
været et stort arbejde for udvalgets medlemmer at styre 
fællesspillet, antallet af hvor tit man skal være spilstyrer 
(passe spillebordet) kun ca. hver 3-4 uge. 
 
Vi har heldigvis tilsagn fra flere, der gerne vil give et nap 
med i den kommende sæson, men vi kan faktisk ikke blive 
for mange. Jeg vil derfor godt appellere til alle der synes 
de har fået udbytte af klubben om også at give noget til 
gengæld, således at fællesspillet ikke falder fra hinanden. 
 
Andre tiltag 
Vi har ikke haft så mange specialarrangementer - her 
kunne nok gøres mere. Vi har dog i indeværende sæson 
afholdt 2 fælles træningslørdag for både voksne piger og 
drenge med meget stor succes, så vi forventer at afholde 
2 træningslørdage i næste sæson. Vores traditionelle 
juleafslutning i Måløvhallen (julespil med, ja man kunne 
vist nok vinde præmier, om ikke andet var der højt humør 
ved spisningen bagefter) rigtig mange havde tilmeldt sig. 
Juleafslutning i Østerhøjhallen er der ikke den store 
stemning for, måske næste sæson. 
 
Der skal lyde en stor TAK til udvalget for det store arbejde 
I har udført i indeværende sæson, uden jer kunne det ikke 
lade sig gøre. Udvalget bestod af: Finn, Karsten, Freddy, 

Toni, Réne, Jakob, Lise-Lotte, Vivi. Desværre forlader 2 
medlemmer udvalget fra næste sæson det er Vivi og 
Rene Tak til jer to for den tid I har været i udvalget. Der er 
fundet 2 nye til udvalget. 
 
Jeg vil også gerne ønske jer alle held og lykke fremover, 
da jeg ligeledes stopper. Posten som formand for Fælles 
Voksenspil vil Finn overtager. 

6(1,25$)'(/,1*(1�

2J�YL�JHQWDJHU�����������
+2/'�)250(1�,��

6200(5�9$50(1�
 
Igen i år vil der være mulighed for at holde 
formen ved lige i spille-ferien, der er nemlig 
arrangeret løbetræning for alle seniorer hver 
WLUVGDJ�RJ�WRUVGDJ�IUD�NO��������WLO�NO����� 
Så mød op den ����MXQL, hvor der for første 
gang skal løbes så sveden hagler. 
 
Den nye badmintonsæson (2001/2002) starter 
tirsdag den ���DXJXVW, med vores nye træner, 
Erik Hauervig, som vi håber kan tilføre os ny 
gejst og styrke. De nye træningstider er: 
 
7LUVGDJ�NO����������������L��VWHUK¡MKDOOHQ�

7RUVGDJ�NO����������������L�0nO¡Y�+$OOHQ�

�
Sæsonen starter vanen tro også med et spiller-
møde, det bliver afholdt GHQ����DXJXVW�L�0nO¡Y�

+DOOHQ��
 
9L�VNDO�KD��IRWRJUDIHUHW�DOOH�VHQLRUHUQH��Vn�

P¡G�RS�WLO�WU QLQJHQ�GHQ�����DXJXVW��Vn�YLO�,�

EOLYH�IRUHYLJHW��VN¡QQH�ELOOHGHU�WLO�

KMHPPHVLGHQ��Vn�DOOH�NDQ�VH�KYRU�JRGW�YL�KDU�

GHW�L�0%&��
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Sommeren er over os, og sæsonen er tæt på slut. 
Ungdomsudvalget ønsker alle børn og forældre 
god sommer og vi glæder os til at se jer alle 
igen til august. 

�
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9L�VWDUWHU�Q VWH�V VRQ�WLUVGDJ�G����DXJXVW���

WRUVGDJ�G����DXJXVW��
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1 VWH�V VRQ�E\WWHU�YL�WU QLQJVWLGHU��

+DOIRUGHOLQJHQ�L�NRPPXQHQ�HU�L�VNULYHQGH�VWXQG�

LNNH�KHOW�DIJMRUW��PHQ�YL�UHJQHU�PHG�DW�WU QH�

HIWHU�QHGHQVWnHQGH�VNHPD��

�

�

Hold Spilledag Tid Ste
d 

Alder 
ca. 

1 Tirsdag 16-17 ØH U15 

2 Tirsdag 17-18 ØH U15-
U17 

3 Tirsdag 18-19 ØH U17 

Indiv onsdag 16-17 MH Udvalgt 

4 torsdag 16-17 ØH U 9 

5 torsdag 17-18 ØH U11 

6 torsdag 18-19 ØH U13 

7 torsdag 19-20 ØH U13 

8 fredag 19-22 MH Fælles 

9 Lørdag 12-12.40 MH Miniton 

10 Lørdag 1240-1320 MH Miniton 

11 Lørdag 1320-1400 MH Miniton 

�

�

7U QHUH�

9L�KDU�WLO�Q VWH�V VRQ�InHW�NRQWUDNW�PHG���

ULJWLJH�JRGH�WU QHUH��

• 0RUWHQ�+RYH�HU�XGGDQQHW�WU QHU�PHG�PDQJH�
nUV�HUIDULQJ PHG�WU QLQJ�DI�E¡UQ�RJ�XQJH��

0RUWHQ�WU QHU�WLUVGDJ�RJ�RQVGDJ��

• -HVSHU�:��1LHOVHQ�RJ�-HDQHWWH�)UHGHULNVHQ�
HU�EHJJH�Q\XGGDQQHW�ODQGVLQVWUXNW¡UHU�RJ�

KDU�EHJJH�IOHUH�nUV�HUIDULQJ�VRP�WU QHUH�RJ�

KM OSHWU QHUH��

-HVSHU�WU QHU�WRUVGDJ�RJ�-HDQHWWH�O¡UGDJ��

De assisteres alle af flere hjælpe-
trænere. 
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Næste sæson starter MBC et helt nyt tiltag: 
Miniton. 
Vi har oplevet en stor interesse fra helt små 
børn der ønsker at spille badmin-ton og derfor 
starter vi lørdage i Måløvhallen for børn fra 5 – 
8 år.  
Eneste krav er at barnet stiller op sammen med 
en voksen – ketchere kan lånes. Kom og prøv et 
par gange – er det noget for jer koster det 350 
kr. for en hel sæson ( kun for barnet, den 
voksne er gratis). 
Hvis du vil vide mere om miniton kontakt 
træner Jeanette Frederiksen på tlf. 4497 7810 
eller en fra udvalget.�
 

7U QLQJVZHHNHQG�
 
Sædvanen tro starter vi sæsonen med en 
træningsweekend. 
Sæt allerede nu X i kalenderen weekenden d.18 
& 19 august. 
Yderligere information følger. 
 

8QJGRPVXGYDOJHW�
�
Du kan altid kontakte ungdoms-udvalget: 
 
)RUPDQG�

,VFKLHO�)UHGHULNVHQ� ����������
Birte Bachmann 4465 4645 
Poul Nielsen                       4497 2923 
Tine Mai Petersen 4466 3041 
Henning Sørensen 4466 0282 
Elin Jensen  4497 8799 
Tina Darger  4468 1748 
 
 



.RQWLQJHQW�����������
Opkrævning af kontingent vil igen i år foregå 
efter samme procedure som de forgangne år: 
Indbetalingskort udsendes i slutningen af juni 
måned og vil indeholde opkrævning for samme 
aktivitet, som man var tilmeldt i sidste sæson. 
Hvis man ønsker at fortsætte disse aktiviteter 
uændret, skal indbetalingskortet blot betales se-
nest 1. august. Har man ønsker om ændringer 
skal banefordeleren kontaktes snarest – og 
senest 1. august. De medlemmer, som hverken 
har betalt eller på anden måde givet livstegn fra 
sig senest den 1. august vil uden videre miste 
deres spillemæssige rettigheder. Dette er særlig 
relevant for spillere på faste banetimer. 
Banetimer som efter 1. august på denne måde 
bliver ledige, vil uden videre blive tildelt andre 
interesserede. 

6 VRQVWDUW�����������
Sædvanen tro starter fællesspilaktiviteterne når 
skolerne åbner efter ferien, medens banetimerne 
først går i gang lidt senere. D.v.s. første 
spilledag i den nye sæson er: 

Ungdom: Tirsdag den 7/8 
Senior: Tirsdag den 7/8 
Voksen: Onsdag den 8/8 (Sommerspil) 
Voksen: Tirsdag den 4/9 (ordinært spil) 
Banetimer: Torsdag den 30/8 

Sommerspil om onsdagen kl. 19-22 i Måløvhal-
len i august er fælles for alle voksne spillere – 
også banetimer. Først fra slutningen af uge 35 
er der fuld gang i alle spilletider. 
 

%HGUH�VHUYLFH"�
 
MBC var for mange år siden en af de første 
klubber med egen hjemmeside, og vi forsøger 
hele tiden at udbygge denne service for vore 
medlemmer. På ZZZ�PDDORY�GN kan man finde 
aktuel information tidligere, end det er muligt at 
få det trykt i vores ellers udmærkede 
medlemsblad ”Måløv Sport”. Men herudover 
vil vi gerne udnytte de muligheder elektronisk 
post giver. Det er f.eks. herigennem muligt 
hurtigt at meddele en ekstraordinær hallukning 
eller lignende direkte til de berørte medlemmer. 
I medlemsregisteret har vi allerede e-mail 
adresser på en del medlemmer, men mangler 
desværre endnu flere.  
 

Derfor skal her lyde en opfordring til alle 
medlemmer:  
send din e-mailadresse til klubbens postkasse: 
PEF#PDDORY�GN�snarest. 
 

%DQHIRUGHOLQJ�����������

Takket være en markant fremgang i 
ungdomsafdelingen, har Måløv Badminton 
Club i år fået en større andel af hverdagstimerne 
i Østerhøj- og Måløvhallen end sidst år. De 
fleste af disse timer vil naturligt nok blive tildelt 
netop ungdomsafdelingen, men nøjagtigt 
hvordan klubben vil fordele timerne mellem de 
forskellige afdelinger  er i skrivende stund 
endnu ikke fastlagt. Dog ligger allerede 
følgende fast: 

• Onsdag kl. 18 – 19 benyttes i sæson 
2001/2002 til håndboldtræning i stedet for 
badmintonspil på faste banetimer 

• Torsdag kl. 19 – 20 vil i den kommende 
sæson blive brugt til ungdomstræning i 
stedet for faste banetimer. 

• Lørdag kl. 12 – 14 benyttes til Miniton (spil 
for de helt små) i stedet for faste banetimer. 

Hvis du som spiller på fast banetime er berørt af 
ovenstående ændringer, bedes du kontakte 
banefordeleren hurtigst muligt, således at der 
forhåbentligt kan findes en alternativ løsning. 
Hvis den endelige halfordeling, som ventes på 
plads i midten af juni, giver implikationer for 
andre banetimer, vil disse blive kontaktet 
direkte. 

Imidlertid er det først efter 1. august, at  
klubben har overblik over hvilke baner der er 
ledige. Indtil da, vil alle ønsker blive noteret på 
ventelisten, og efter 1. august vil ledige baner 
blive uddelt til de interesserede efter 
rækkefølgen på ventelisten. 

 

Banefordeler er: 
Karsten Friis 

Træets Kvarter 15 
2750 Ballerup 
Tlf: 4465 4645 

Email: kf@icl.dk 
 
 
 
 



�

�
�
�
�
'X�NDQ�ILQGH�DOOH�YLJWLJH�

RSO\VQLQJHU�RP�0%&�Sn�NOXEEHQV�
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ZZZ�PDDORY�GN�

�

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���������������

3UDNWLVNH�RSO\VQLQJHU�
Indmeldelse incl. banetimer: kontakt Karsten 
Friis, tlf. 4465 4645   
 
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 
�
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Formand: Jan 4466 1583 
Ungdom: Ischiel 4497 7810 
Senior:  Nicolai 4465 7318 
Voksen fællesspil: Finn 4497 2990 
Banetimer: Karsten 4465 4645  
Ældre Idræt: Birgit  4497 7679 
 
 

 


