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Allerførst skal der lyde et forsinket men absolut 

velment og kæmpestort 
  
 
 
 
 
 
 
 
til Berit og Steffen, som er blevet forældre til en 
lille pige. 
 
6 VRQHQ er kommer godt i gang med ny 
entusiastisk træner som sætter gang i træningen. 
Rigtig mange har her fra starten fundet vej til 
træning, og da de 10 ældste juniorer også har 
fået mulighed for at træne med, summer 
hallerne af liv og glade dage tirsdag og torsdag 
aften. 
 
Vi håber at mange vil komme og give støtte til 
vores senior-hold, både ude og hjemme, når de 
skal i kamp, det giver altid lige lidt ekstra 
kræfter når der bliver heppet på én. 
 
Se hvornår de enkelte hold skal spille kamp i 
kamp oversigten her i bladet. 
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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 

Indiv torsdag 19-20 ØH Udvalgt 

7 fredag 19-22 MH Fælles 

8 Lørdag 12-12.40 MH Miniton 

9 Lørdag 1240-1320 MH Miniton 

10 Lørdag 1320-1400 MH Miniton 

�
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Der er kommet anderledes liv i Måløvhallen 
lørdag middag. 
Miniton er startet og børn og voksne har haft 
nogle dejlige timer.  
(se www.maalov.dk) 
Miniton er begynderbadminton for de 
allermindste og vil du vide noget om miniton 
kan du kontakte træner Jeanette Frederiksen på 
tlf. 4497 7810 eller en fra udvalget.�
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Vi har fået fredag aften i Måløvhallen tilbage. 
Det betyder at der igen er frit spil, familiespil 
og andre arrangementer fredage fra kl.19 – 22 i 
Måløvhallen. 
Vi er startet op med frit spil, og kender du ikke 
til frit spil, skal du vide at du bare møder op i 
måløvhallen kl. 19 og der spiller vi kampe så 
længe man gider. (slut kl. 22 !) 
D. 7 september er der familespil. Det betyder at 
du kan tage dine forældre med og spille noget 
forældre/barn mix. 
Vi forsætter med frit spil og d. 28 september er 
der frit spil med træner på. DVS du kan få en 
ordenlig gang ekstra træning. 
Du kan altid følge kalenderen på 
www.maalov.dk 
 

1\H�VSLOOHUH�
Kunne du tænke dig at spille badminton i 
Måløv, kan du kigge ned i hallen når der er 
træning eller kontakte ungdomsudvalget. 



Du kan spille gratis et par gange  - for at se om 
det er noget for dig - før du melder dig ind. 
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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 
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Badminton giver god motion. Og så er det en 
sport hvor alle kan være med - hver på sit 
niveau. 
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En hyggelig dyst på PRWLRQLVWSODQ, så er det 
tirsdag eller torsdag aften mellem 21 og 23 det 
foregår. Du slukker flimmerkassen, trækker i 
træningstøjet og møder op med en ketcher 
under armen i Østerhøjhallen. 

Er du til lidt mere end det og kan lidt mere, så 
er det om onsdagen det foregår. Her spiller 
ROGER\V og de bedre PRWLRQLVWHU med og mod 
hinanden mellem kl. 21 og 23 i Måløvhallen. 

Er du til "faste forhold" - f.eks. spil med 3 faste 
naboer eller venner, så har vi EDQHWLPHU at 
tilbyde. 

Er du mellem 19 og 35 (eller spiller som sådan), 
og er der gang i dig, så har vi en VHQLRUDIGHOLQJ 
med uddannet træner, der står klar! Vi træner 
tirsdag kl. 19 til 21 i Østerhøjhallen og torsdag 
kl. 20 til 23 i Måløvhallen. 

Er du mellem 9 og 19 år, så er det i vores 
XQJGRPVDIGHOLQJ, du hører til. De spiller 
tirsdag og torsdag fra kl. 16 til 19 i 
Østerhøjhallen (tidspunkt afhængig af alder). 
Vores trænere, Morten, Jesper og Jeanette, 
bliver hjulpet af nogle friske hjælpetrænere, og 
de kan bare det der med børn og badminton! 

Er du under 9 år gammel har vi også tilbud til 
dig: lørdag mellem 12 og 14 har vi tre hold 
0,1,721 for børn ned til 5 år hvor vi hygger 
os med spil og leg styret af en dygtig 
badmintontræner. 

Vil du vide mere? Kontakt: 

Miniton Jeanette 4497 7810 
Ungdom: Ischiel 4497 7810 
Senior: Nicolai 4453 6063 
Voksen fællesspil Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer: Karsten 4465 8385 

Eller  e-mail: mbc@maalov.dk 
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Den overordnede fordeling af MBC’s for-
skellige aktiviteter på haller og tidspunkter ser 
for den kommende sæson således ud:  
� � � �
GDJ� .O�� Hal DNWLYLWHW�

7LUVGDJ� 16 – 19 
19 – 21 
21 – 23 

Ø 
Ø 
Ø 

Ungdomstræning 
Seniortræning 
Voksen fællesspil I 

2QVGDJ� 16 – 17 
17 – 18 
19 – 21 
21 – 23 

M 
M 
M 
M 

Banetimer / Ungdom 
Banetimer 
Banetimer 
Voksen fællesspil III 

7RUVGDJ� 16 – 20 
20 – 21 
21 – 23 
20 – 23 

Ø 
Ø 
Ø 
M 

Ungdomstræning 
Banetimer 
Voksen fællesspil II 
Seniortræning 

)UHGDJ� 19 – 22 M Ungdom 
/¡UGDJ� 08 – 12 

12 – 14 
10 – 12 

M 
M 
Ø 

Banetimer 
Miniton 
Banetimer / Ungdom 

 
”Ø” står for Østerhøjhallen og ”M” Måløv-
hallen. 
Onsdag kl. 16 – 17 i Måløvhallen deles hallen 
mellem ungdomsafdelingen, som benytter 3 
baner, og spil på fast banetid, som benytter de 
sidste 2 baner. 
Om lørdagen kl. 10 – 12 deles Østerhøjhallen 
ligeledes mellem ungdom og spil på fast bane, 
med 4 baner til ungdom og de resterende 2 til 
fast banespil 
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De fleste banetimer er desværre allerede 
optaget, men klubben kan stadig tilbyde enkelte 
baner lørdag formiddag. Hvis du er interesseret, 
ring til Karsten på 4465 4645. Men det kan ikke 
betale sig at ringe angående onsdag og torsdag, 
da alt er optaget her. 
Hvis du gerne vil spille, og ikke kan lørdag 
formiddag, kan vi henvise til vores voksen 
fællesspil. Det er for spillere på alle niveauer og 
foregår tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 21 – 
23. Hvilket dag du skal spille afhænger af din 
spillemæssige formåen, idet holdene er 
styrkeinddelt, således at alle får mest ud af det. 
Er du interesseret, ring til Finn Mathorne på 
4497 2990. 
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Der er kommet en ny interessant hjemmeside 
for badmintoninteresserede: EDGPLQWRQVLGHQ�GN 
(ikke noget med 3 gang w foran!). Siden er 
lavet af badmintonfolk for badmintonfolk, og 
indeholder en masse information om træning, 
teknik og taktik. Check siden. Selvom den er ret 
ny og under stadig udvikling, er den meget 
interessant – specielt for seriøst indstillede 
spillere. 
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�� ��������� ������ .¡JH� XE��
�� ��������� ������ 9 UO¡VH��� 0+�
�� ��������� ������ 9 UHEUR� XE��
�� ��������� ������ .¡JH��� XE��
�� ��������� ������ %���7DDVWUXS� 0+�
�� �������� ������ 6%����,VK¡M��� XE��
�� ��������� ������ $OEHUWVOXQG� 0+�
��� ��������� ������ +HUOHY�+MRUWHQ��� XE��
�� ��������� ����� 6NRYOXQGH� 0+�

KHUUH� ��������� ������ 6HQJHO¡VH��� 0+�
KHUUH� ��������� ������ cOKROP��� XE��
KHUUH� ��������� ������ +HGHKXVHQH� XE��
8��� ��������� ������ /HG¡MH�6P¡UXP� XE��
8��� ��������� ������ +HGHKXVHQH� 0+�
8��� ��������� ������ 3U VW¡��� 0+�
8��� ��������� ������ 5LQJVWHG��� XE��
8��� ��������� ������ $,.����6WU¡E\��� XE��
8��� ��������� ������ - JHUVSULV� 0+�
8��� ��������� "� 6%����,VK¡M��� XE��

ub. = udebane, MH = Måløvhallen 
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29/9 træning for voksne 
17/11 forældre/barn turnering 
8/12 julestævne for ungdom i Måløvhallen 
18/12 juleafslutning for voksen fællesspil i 

Østerhøjhallen 
19/12 juleafslutning for voksen fællesspil i 

Måløvhallen 
21/12 sidste spilledag inden juleferien 

 

$IO\VQLQJVNDOHQGHU������
 

'$72� $)/<61,1*�
1/9 miniton i Måløvhallen aflyst p.g.a. 

håndboldstævne 
2/11 ungdomsspil i Måløvhallen aflyst p.g.a. 

fodboldstævne 
3/11 Måløvhallen aflyst (banetimer og miniton) 

p.g.a. fodboldstævne 
15/12 miniton i Måløvhallen aflyst p.g.a. 

håndboldstævne 
22/12 Juleferien starter. Hallerne er lukkede i ferien 
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Vi mangler en træner/medhjælper til vores nye 
bordtennis afdeling. Kan du spille bordtennis, 

har du lidt pædagogiske evner og har du lyst til 
at bruge noget af din fritid i en aktiv 

idrætsforening - så er det nok dig vi søger. 
Er du interesseret så ring til  

Jan Rodtwitt på  
# 4466 1583 for yderligere oplysninger 

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 4453 6063 
Voksen fællesspil: Finn 4497 2990 
Banetimer: Karsten 4465 4645    
 

 

 


