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Badminton giver 
god motion. Og så er det en 
sport hvor alle kan være med - 
hver på sit niveau. 

+YDG�HU�GX�WLO"�
(Q�K\JJHOLJ�G\VW på motionistplan, så er det tirs-
dag aften mellem 21 og 23: Du slukker 
flimmerkassen, trækker i træningstøjet og 
møder op med en ketcher under armen i 
Østerhøjhallen. 
(U�GX�WLO�OLGW�PHUH end det og kan lidt mere, så 
er det om torsdagen eller onsdagen det foregår. 
Her spiller de bedre motionister og oldboys 
mellem kl. 21 og 23 i henholdsvis Østerhøj- og 
Måløvhallen. 

(U�GX�WLO��IDVWH�IRUKROG� - f.eks. spil med 3 faste 
naboer eller venner, så har vi banetimer at 
tilbyde onsdag kl. 16 - 17 og 19 - 21 i 
Måløvhallen, torsdag  18 - 19 i Måløvhallen og 
kl. 19 - 21  i Østerhøjhallen og endelig lørdag 
kl. 8 - 11 i Måløvhallen samt 9 - 12 i 
Østerhøjhallen. 
(U�GX�PHOOHP����RJ��� (eller spiller som sådan), 
og er der gang i dig, så har vi en seniorafdeling 
med uddannet træner, der står klar! Vi træner 
tirsdag kl. 19 til 21 i Østerhøjhallen og torsdag 
kl. 20 til 23 i Måløvhallen. 

(U�GX�PHOOHP���RJ����nU, så er det i vores ung-
domsafdeling, du hører til. De spiller tirsdag fra 
kl. 16 til 19, onsdag kl. 16 - 18 og torsdag kl. 16 
til 19  (tidspunkt afhængig af alder og styrke). 
Vores træner Jesper bliver hjulpet af nogle 
friske hjælpetrænere, og de kan bare det der 
med børn og badminton! 

 

(U�GX�XQGHU���nU og har du en eller to forældre, 
der gerne vil hjælpe dig i gang med at spille 
badminton, har vi "Miniton" om lørdagen 
mellem kl. 11 og 14 i Måløvhallen, hvor vor 
træner Jeanette gennem leg og træning får 
aktiveret både dig og dine forældre. 

Vil du vide mere? Kontakt: 

Miniton Jeanette 4497 7810 
Ungdom: Ischiel 4497 7810 
Senior: Tue 3325 6009 
Voksen fællesspil Finn 4497 2990 
Banetimer: Jakob 2072 7957 

Eller  e-mail: mbc@maalov.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du lyst til at spille, men ved du ikke rigtigt 
hvordan du kommer i gang? 
Så kom til åbent hus i Måløv Badminton Club: 

2QVGDJ�GHQ�����DXJXVW�NO��������
L�0nO¡YKDOOHQ�

Her kan du få en uformel snak med vore 
trænere, udvalgsformænd og andre aktive 
medlemmer. Tag eventuelt dit spilletøj med - 
ketcher kan lånes 
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Indbetalingskort til banetimer og voksen 
fællespil blev udsendt ved månedsskiftet 
juni/juli, og opkrævningerne til ungdoms- og 
seniortræning blev udsendt juli/august. Har du 
ikke modtaget opkrævning endnu, bedes du 
rette henvendelse til formanden, så grunden kan 
blive opklaret og eventuelle fejl rettet. 

Banetimer, der ikke er betalt senest den 1. 
august, betragtes som ledige, og vil blive tildelt 
interesserede på ventelisten. 

Kontingentet er i øvrigt uændret i forhold til 
sidste år. Satserne er: 



$NWLYLWHW� 3ULV� �
Miniton Kr.   350,- Inkl. bolde 
Ungdomstræning Kr.   525,- Inkl. bolde 
Seniortræning Kr.   750,- Ekskl.bolde *) 
Fællesspil voksne Kr.   625,- Ekskl. bolde *) 
Banetime single Kr.   875,- Ekskl. bolde 
Banetime single lørdag Kr.   825,- Ekskl. bolde 
Banetime double Kr.   625,- Ekskl. bolde 
Banetime double lørdag Kr.   600,- Ekskl. bolde 

*) Boldpenge opkræves 2 gange årligt og udgør for 
tiden kr. 350,- for voksen fællespil og kr. 600,- for 
seniortræning årligt. 

.RPELQDWLRQHU�DI�YRN�
VHQ�I OOHVSLO�RJ������

3ULV� �

Banetime single Kr. 1125,-  
Banetime single lørdag Kr. 1075,-  
Banetime double Kr.   875,-  
Banetime double lørdag Kr.   825,-  
.RPELQDWLRQHU�DI�
VHQLRUWU QLQJ�RJ������

� �

Banetime single Kr. 1250,-  
Banetime single lørdag Kr. 1200,-  
Banetime double Kr. 1000,-  
Banetime double lørdag Kr.   975,-  
 
 

1\W�Sn�KMHPPHVLGHQ�
MBC’s hjemmeside er nu opdateret med 
informationen fra generalforsamlingen i maj. 
Som noget nyt, kan man se klubbens 
resultatopgørelse for sidste sæson og budget for 
den kommende sæson på hjemmesiden. Begge 
dele findes under menu-punktet: ”Anden 
Information / Generalforsamlinger”. Her findes 
også klubbens vedtægter, som blev ændret på 
samme generalforsamling. 

1\H�UHJOHU�
'DPH��RJ�PL[GRXEOHU�VNDO�VSLOOH�WLO�����
Pr. 1. august er der indført nyt pointsystem 
internationalt og i Danmark. Og ændringen er 
LNNH, hvad mange sikkert havde forventet, bedst 
af fem sæt til 7 eller 9, men derimod at alle 
kampe med kvindelige deltagelse fremover spil-
les bedst af 3 sæt til 11. Det nye pointsystem er 
således: 

Herresingle: bedst af 3 sæt til 15 
Herredouble: bedst af 3 sæt til 15 
Damesingle: bedst af 3 sæt til 11 
Damedouble: bedst af 3 sæt til 11 1\W��
Mixdouble: bedst af 3 sæt til 11 1\W��

Reglerne for omspil er der ikke ændret ved. Det 
vil sige, at der kan vælges 3 ombolde ved á 14 

(når der spilles til 15) og ved á 10 (når der 
spilles til 11). 

6 UUHJOHU�IRU�8��RJ�8����
For U9 og U11 gælder fremover, at DOOH kampe 
spilles bedst af 3 sæt til 11. For de yngste 
årgange har dette tidligere kun været gældende 
for herre- og damesinglerne. 

Det nye point system skal anvendes overalt i Danmark. 
Det vil sige alle individuelle turneringer og alle 
holdturneringer for ungdom, senior og veteraner. Det er 
lidt overraskende, at dette nye pointsystem er blevet 
resultatet af de mange testningsforsøg. Imidlertid har 
Dansk Badminton Forbund, DBF, fundet det rigtigt, at 
alle kampe på dansk grund skal spilles med samme 
pointsystem, som anvendes internationalt. 
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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 6/8 
Senior: Tirsdag den 6/8 
Voksen: Onsdag den 7/8 (Sommerspil) 
Voksen: Tirsdag den 3/9 (ordinært spil) 
Banetimer:  Lørdag 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. 
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'$72� $.7,9,7(7�
6/8 Første spilledag for ungdom og seniorer 
7/8 Sommerspil starter i Måløvhallen kl. 19 

28/8 Åbent hus i Måløvhallen 
3/9 Voksen fællesspil starter i Østerhøjhallen 
4/9 Faste banetimer starter sæson 
4/9 Voksen fællesspil starter i Måløvhallen  
5/9 Voksen fællesspil starter i Østerhøjhallen 

7+8/9 Træningsweekend Ungdom 
14/9 Træning for voksne 
26/10 forældre/barn turnering 
30/11 Julestævne for ungdom i Måløvhallen 
17/12 juleafslutning for voksen fællesspil i 

Østerhøjhallen, tirsdagshold 



18/12 juleafslutning for voksen fællesspil i 
Måløvhallen, onsdagshold 

19/12 juleafslutning for voksen fællesspil i 
Østerhøjhallen, torsdagshold 

21/12 sidste spilledag inden juleferien 
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22/12 Juleferie starter – hallerne er lukket i julen 
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Indmeldelse incl. banetimer: kontakt Jakob 
Jespersen, tlf. 20 72 79 57. 
 
Manglende åbning af hal eller andre problemer, 
ring til hallernes aftenmand, tlf.: 2010 1383, 
Jakob: 2072 7957, Karsten: 4465 4645 eller 
Jesper: 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: Karsten 44 65 46 45  
Ungdom: Ischiel 44 97 78 10 
Senior:  Tue 33 25 60 09 
Voksen fællesspil: Finn 44 97 29 90 
Banetimer: Jakob 20 72 79 57 
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Velkommen til den nye sæson.  

7U QLQJVZHHNHQG�

Sædvanen tro starter vi sæsonen med en 
træningsweekend. 
Sæt allerede nu X i kalenderen weekenden  
d.7 og 8 september 
Yderligere information følger. 
 

7U QHUH�
I år vil JESPER W. NIELSEN træne alle 
ungdomshold U 9 – U 19. Jesper er uddannet 
klubtræner og har mange års erfaring i MBC. 
Jesper vil få hjælp fra friske hjælpetrænere. 
 
JEANETTE FREDERIKSEN vil igen i år træne 
Miniton’erne om lørdagen i Måløvhallen. 
Jeanette er også uddannet træner og har 
ligeledes mange års erfaringer i MBC. 
 
 
 
Træningstiderne vil være næsten de samme som 
sidste år.  
U 9 – U 13 træner torsdag og U 15 – U 19 
træner tirsdag. 
Det nye i år er at holdene bliver delt ind efter 
styrke og interesse på tværs af alder. Da Jesper 
træner alle disse spillere, kan han bedre 
sammensætte de helt rigtige hold. 
 
Træningstiderne er altså ca: 
 

Hold Spilledag Tid Sted Alder ca. 

1 Tirsdag 16-17 ØH U15-19 

2 Tirsdag 17-18 ØH U15-19 

3 Tirsdag 18-19 ØH U15-19 

Indiv. Onsdag 16-17 MH Udvalgt 

Indiv. Onsdag 17-18 MH Udvalgt 

4 Torsdag 16-17 ØH U 9-13 

5 Torsdag 17-18 ØH U 9-13 

6 Torsdag 18-19 ØH U 9-13 

9 Lørdag 11-12 MH Miniton 

10 Lørdag 12-13 MH Miniton 

11 Lørdag 13-14 MH Miniton 



)RU OGUH�EDUQ�WXUQHULQJ�
 
Lige som sidste sæson vil der være en 
forældre/barn turnering i hver sæsonhalvdel. 
Så sæt allerede nu X i kalenderen d. 26. 
oktober, hvor Måløvhallen danner ramme om 
en fornøjelig eftermiddag med børn og voksne 
og masser af badminton. 

8QJGRPVXGYDOJHW�
�
Du kan altid kontakte ungdomsudvalget: 
)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 
Anette Engblom  4466 4343 
Jesper Sonne  4466 6963 

92.6(1�)�//(663,/�

Så skal vi i gang med en ny sæson. 

Sommerspil starter onsdag d. 7/8 kl. 19 i 
Måløvhallen  

D. 28/8 er der modificeret sommerspil, da vi 
holder introduktionsaften for nye interesserede 
medlemmer. 
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+ROGWXUQHULQJ�

Vi har tilmeldt et ekstra hold i år, et herre hold, 
så hvis du er interesseret i at spille holdkampe, 
så kontakt Finn Mathorne. Og der er absolut 
også brug for interesserede kvindelige spillere! 

7U QLQJVWLGHU�

Træningstider i denne sæson: 

• Tirsdag i Østerhøjhallen kl. 21-23 for let 
øvede spillere 

• Torsdag i Østerhøjhallen kl. 21-23 for 
øvede spillere 

• Onsdag i Måløvhallen kl. 21-23 for 
rutinerede spillere 

Vi ser frem til en god sæson og håber på en 
ligeså god interesse og deltagelse som sidste år. 

Finn Mathorne  

  



6(1,25$)'(/,1*(1�

Så er den nye sæson i gang, og vi er stolte af at 
kunne præsentere 

1\�SURILO�L�VHQLRUDIGHOLQJHQ��

Først og fremmest har vi fået et nyt og stærkt 
seniorudvalg med mod på de forestående 
udfordringer i den kommende sæson.  

Det nye udvalg består af: 

Jannie Refsgaard, Tine Krag, Jesper Nielsen, 
Søren Larsen, Thomas Bølle, Næstformand 
Lasse Reimers og Formand Tue Micheelsen.  

1\�WU QHU�

Det er ydermere med stor glæde, at jeg kan 
præsentere vores nye træner, Morten Regaard. 
Morten har for et par år tilbage spillet med på 
seniorernes førstehold. Her nød vi godt af hans 
store erfaringer og ikke mindst enorme 
potentiale. Jeg vil derfor gerne byde Morten 
Regaard velkommen tilbage i klubben i hans 
nye rolle som træner.  

Vi har som noget nyt i år også ansat en 
assisterende træner. Det er Torben Pedersen. 
Også velkommen til Torben. 

:::�

Seniorernes hjemmeside var en kæmpe succes i 
den forgangne sæson. Jeppe Krag, som 
vedligeholder siden, har igen overraskelser i 
ærmet til den kommende sæson. Tjek siden, og 
hold dig orienteret om alt hvad der rør sig i 
seniorafdelingen på:  

www.jeppekrag.dk/MBC/senior.htm  

(MBC med store bogstaver). 

Her kan du bl.a. også være med i den populære 
konkurrence: "Drømmeholdet".  

Link til siden kan også findes via MBC's 
hjemmeside. 

0nO�IRU�V VRQHQ�

Vores forventninger til denne sæson er som 
følge af ovenstående naturligvis skyhøje. 

Med et førstehold i Serie 1, og et andethold i 
Serie 2 samt et nyt tredjehold i Serie 4, byder 
seniorafdelingen på mange gode og 
underholdende badmintonkampe i år.  

Vi vil gerne opfordre alle i klubben til at 
komme og støtte os til vores hjemmekampe. 
Det betyder virkeligt meget for os, at der er 
opbakning i hallen, når vi spiller.  

Se kampprogrammet og følg resultaterne på 
vores hjemmeside. 

Seniorudvalget ønsker alle i klubben en god 
sæson. 

Tue Micheelsen 
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