
0c/�9�%$'0,1721�&/8%�
         Formand: Karsten Friis 
            Tlf.: 44 65 46 45 
            Kasserer: Birte Bachmann 
            Tlf.: 44 65 46 45 
            Banefordeler: Jakob Jespersen 
            Tlf.: 20 72 79 57 
            e-mail: mbc@maalov.dk  
            web: www.maalov.dk   
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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 
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Formand: Karsten 44 65 46 45  
Senior:  Tue 33 25 60 09 
Voksen fællesspil: Finn 44 97 29 90 
Banetimer: Jakob 20 72 79 57 
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Hvis julemaden får taget overhånd er der et 
godt tilbud fra ungdomsafdelingen: 
 
TRÆNINGSWEEKEND d. 25 & 26. januar 
2003.  
Husk at aflevere tilmelding til træning! 
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Ved turnering d. 2/11 i Frederiksværk blev: 
 

9�Christian Olsen nr. 1 i HD U 15 C 
med makker fra Tåstrup. 

9�Christian Olsen nr. 2 i HS U 15 C 
 
Ved turnering i Hvalsø d. 9&10/11 blev: 
 

9�Michael Olsen nr. 2 i HD U 11 D 
med makker fra Tune. 

9�Christian Olsen nr. 1 i HD U 15 C 
med makker fra Hvalsø. 

 
Ved turnering i Tåstrup d. 16&17/11 blev: 
 

9�Lea Frederiksen nr. 1 i DD U 17 C 
med makker fra Osted. 

9�Christian Olsen nr. 2 i HD U 15 C 
med makker fra Bjæverskov. 

 

Stort tillykke til alle! 
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Skulle et nytårsforsæ t væ re at få dyrket lidt 
motion, er nye spillere altid velkommen. 
Kunne du tæ nke dig at spille badminton i 
Måløv, kan du kigge ned i hallen når der er 
træ ning eller kontakte ungdomsudvalget. 
Du kan spille gratis et par gange - for at se 
om det er noget for dig - før du melder dig 
ind. 
U 9 – U 13 træ ner torsdag og U 15 – U 19 
træ ner tirsdag. 
Holdene bliver delt ind efter styrke og 
interesse på tvæ rs af alder. Da Jesper 
træ ner alle disse spillere, kan han 
sammensæ tte de helt rigtige hold. 
Træ ningstiderne 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 

 
Første træ ningsdag efter nytår er torsdag 
d. 2/1 2003 
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Du kan altid kontakte medlemmerne i 
Ungdoms Udvalget. Er det specifikke 
spørgsmål kontakt den ansvarlige! 
 
Birte Bachmann (Ø konomi) 4465 4645 
Poul Nielsen (Medlemskab)  4497 2923 
Tine Petersen (Måløv Sport) 4466 3041 
Henning Sørensen  4466 0282 
Elin Jensen (Holdkampe)  4497 8799 
Tina Darger (Turneringer)  4468 1748 
Anette Engblom  4466 4343 
Jesper Sonne  4466 6963 
�

92.6(1�)�//(663,/�
-8/($)6/871,1*�

�
 
 
 
 

 Husk der er julefrokost for alle voksen fæ lles 
spillere og banetime spillere torsdag d. 19/12 på 
Brydegården. 
Kontaktperson Jakob Jespersen TLF. 20727957. 
Tilmelding til træ ning senest d. 12/12. 
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Lørdag d. 4/1 2003 er der mulighed at komme 
godt i gang med badminton efter jul og nytår, 
da DGI træ neren Dorthe Æbelø vil træ ne os i 2 
timer fra kl. 14-16 i Ø STERHØ JHALLEN 
(fejlagtigt tidl. annonceret som Måløvhallen). 
Det koster kun 20 kr. at deltage. 
Dorthe Æbelø træ nede os også sidste år, hun er 
meget kompetent og god til at instruere på flere 
niveauer samtidigt. 
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Der har hele efteråret væ ret mange fremmødte 
om onsdagen med helt op til 8 oversiddere. 
Torsdage har væ ret rimeligt besøgt, men ikke så 
meget som sidste år. Der har dog væ ret en del 
oversiddere de sidste gange. 
Der er bedst plads på holdet tirsdage, hvor der 
ind imellem ville have væ ret meget tyndt 
besat, hvis ikke fæ llesspiludvalget mødte så 
flittigt op!  
Jeg vil endnu en gang opfordre torsdagsspillere 
til at komme om tirsdagen, hvis man har 
mulighed for det. Der er bedre plads og gode 
muligheder for at få jæ vnbyrdige kampe 
i en behagelig atmosfæ re. 
Vi er ligeså mange fæ llesspillere som sidste år, 
men der har væ ret uforholdsmæ ssigt mange 
skadede spillere i år. 
  
 
 
 



TIRSDAGSTRÆ NING 
  
Denne træ ning ved vekslende seniorer er en stor 
succes. Første tirsdag i november deltog 17 af 
21 fremmødte i Lasses og Jespers meget 
kompetente træ ning. 
Næ ste gang bliver d. 10/12 da Ø sterhøjhallen er 
lukket d. 3/12. 
Det er et godt samarbejde, vi har fået med 
seniorerne omkring dette og motionisterne er 
også mødt flittigere op til 1.holdets kampe.   
1. holdet kan sagtens bruge endnu større 
opbakning, nu de næ rmer sig de afgørende 
kampe. 
Der er mange rigtige gode og spæ ndende kampe 
med stor intensitet – og det betyder meget for 
spillerne at der bliver bakket op og støttet 
højlydt. Så prøv at møde op til næ ste kamp  
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 Når det har væ ret muligt er flere holdkampe 
lagt tæ t på hinanden for at skabe mere samvæ r 
mellem holdene og mere stemning i hallen.  
Det blev afprøvet i Ø sterhøjhallen med 3 hold. 
Der var minimal forsinkelse på kampene og god 
opbakning til dette, så det vil blive videreført. 
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Gennem MBC kan du deltage i holdturneringer, 
hvor vi spiller mod andre motionist-afdelinger i 
omegnen. 

MBC har for tiden i alt 7 hold tilmeldt i DGI-
Roskildes motionistturnering og i SBKr 
veteran-serie. 

Vi har dog altid brug for spillere, som har lyst 
til lidt udfordring, så er du interesseret i at væ re 
reserve eller mere fast holdspiller, så kan du 
melde dig hos banefordeleren, eller maile os på: 
mbc@maalov.dk  
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Sæ t X i kalenderen d. 15 marts hvor årets 
interne holdturnering vil finde sted i 
Måløvhallen. 
Yderligere information følger. 
 
Finn Mathorne 
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19/12 Julefrokost på Brydegården for alle Voksen 

fæ llesspillere 
21/12 sidste spilledag inden juleferien 

2/1 2003 Træ ning starter efter juleferien 
4/1 2003 Træ ning for voksne 
25&26/1 Træ ningsweekend for ungdom 

8/3 Foræ ldre/barn arrangement 
26&27/4 Klubmesterskaber ungdom 
28/4-3/5 Klubmesterskaber voksne 

3/5 Klubfest voksne/senior 
7/5 Sommerspil for voksne starter 

22/5 Generalforsamling 
'$72� $)/<61,1*�

17/12 Træ ning aflyst i Ø sterhøjhallen 
22/12 Juleferie starter – hallerne er lukket i julen 
4/1 Måløvhallen optaget af fodboldstæ vne 

17-21/4 Påskeferie. Hallerne lukket (begge dage inkl) 
30/4 + 1/5 Banetimer aflyst kl. 19 - 20 pga. 

Klubmesterskab 
16/5 Hallerne lukket pga. store bededag 
29/5 Hallerne lukket pga. Kristi himmelfartsdag 
5/6 Hallerne lukket pga. Grundlovsdag 
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Der er stadig ledige banetimer for dem der 
ønsker en fast ugentlig spilletid med faste 
makkere. Vi kan tilbyde baner onsdag og 
torsdag aften samt lørdag formiddag. Hvis du 
har lyst til at prøve, men ikke kan overskue en 
hel sæ son, så er det muligt at få et midlertidigt 
medlemskab af klubben. Prisen for dette er for 
én måned: 

Singlebane 125,- pr. person 

Doublebane 100,- pr. person 

Kontakt Jakob Jespersen på telefon: 2072 7957 
eller send en mail til klubbens postkasse: 
mbc@maalov.dk 


