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Klubmesterskabet afholdes i år på følgende 
datoer: 
26/4 - 27/4: Klubmesterskaber for ungdom. 
 
29/4: Indledende kampe i double, 

voksne 
30/4: Indledende kampe i mix, 

voksne 
2/5 Indledende kampe i single, 

voksne 
3/5 Finaler i alle kategorier, voksne 
 
Klubfest afholdes samme dag som 
finalerne, nemlig lørdag den 3. maj. 
Sæt kryds i kalenderen. Nærmere detaljer 
følger senere 
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Klubben har skiftet leverandør af webhotel 
for hjemmesiden, dels for at spare penge 
og dels for at opnå en bedre funktionalitet. 
Desværre foregik flytningen til de nye 
servere ikke uden problemer, så 
hjemmeside og klubbens e-mail var afbrudt 
i perioden fra den 16. til den 20. januar.  
Til gengæld er der en spændende nyhed 
på hjemmesiden: En udfordre-/rangliste for 
voksen fællesspillere dækkende både 
single, double og mix. 
Så klik ind på www.maalov.dk og se under 
voksen fællesspil. Når du har studeret 
stillingen, er det bare med at få udfordret 
den/de der ligger over dig på listen. 
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I forbindelse med byggeriet af den nye Må-
løvhal, er det meningen at den gamle skal 
have en mindre renovering. Der startes 
allerede i uge 7 med en reparation af 
hullerne i væggene og maling af hallen. 
Hallen vil derfor være lukket fra den 10. til 
den 14. februar. 
Senere er det meningen, at der skal 
opsættes en sænkevæg i hallen og at 
ovenlyset skal ændres således, at det vil 
være muligt at mørklægge hallen. Om der 
er penge til dette i denne sæson er 
tvivlsomt (efter kollapsen af Siemens 
Arenaen), men det er lovet færdigt senest 
til næste år. 
Når cafeteriet er flyttet til den nye hal i for-
sommeren, vil der blive indrettet undervis-
ningslokale med skydevæg i det 
nuværende cafeteria, og der vil blive 
indrettet et inspektørkontor og et 
”foreningssekretariat” i det gamle 
klublokale. I forbindelse hermed vil der 
blive lavet en ny dør i gavlen mod den nye 
hal, således at den udendørs afstand 
mellem de to haller bliver så lille så mulig. 
Vi har ønsket en overdækket forbindelse 
mellem de to haller, men i skrivende stund 
har de bevilgende myndigheder ikke fundet 
penge hertil. Men vi håber stadig. 
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Indmeldelse incl. banetimer: kontakt Jakob 
Jespersen, tlf. 20 72 79 57. 
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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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Måløv Badminton Club indbyder alle 
medlemmer til en forlænget weekend i Prag, 
hvor hovedbegivenheden er at spille nogle 
badminton kampe mod en lokal klub. 
 
Der vil være spil på alle niveauer, så om du er 
senior, ungdom eller motionist, skal du nok få 
det sjovt. 
 
Partnere, familie etc. er naturligvis også meget 
velkomne til at tage med på turen. 
 
Der bliver tale om en bustur med overnatning 
på 1-, 2- eller 3-mands værelser på hotel i Prag 
 
Der foreligger pt. følgende program skitse for 
turen: 
D. 11/9  kl. 18 Bussen afgår fra Parkerings-
pladsen v. Måløvhallen. 
D.12/9 Ankomst til Prag om morgenen. 
Om eftermiddagen sightseeing. 
Om aftenen fin middag.  
D.13/9 Badminton kampe. 
Middag/hygge/fest sammen med den lokale 
klub. 
D.14/9 Hjemrejse – ankomst i Måløv om 
aftenen. 
 
Da prisen og arrangementets omfang er meget 
afhængigt af antallet af deltagere, vil vi meget 
gerne høre fra interesserede allerede nu, så 
kontakt dit lokale udvalgsmedlem, eller mail til 
os på:  mbc@maalov.dk 
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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 
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12-13/2 Måløvhallen aflyst pga. malerarbejde 
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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Skal kontaktes i tilfæ lde af problemer vedr. 
Østerhøj- og Måløvhallerne om hverdagen i 
tiden mellem 16 og 22. 
Problemer kan f.eks. væ re manglende åbning af 
hallen, manglende lys, konstatering af hæ rvæ rk, 
manglende oprydning eller lignende. 

:HHNHQGYDJWHQ������������
Kontaktes i tilfæ lde af manglende åbning af 
hallerne i weekenden, samt i fald de aftalte 
åbninger af hallerne i weekenden skal æ ndres 
på grund af aflyste kampe eller lignende. 
7HOHIRQQXPPHU�����������NDQ�
HYHQWXHOW�EUXJHV�L�VWHGHW��
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Kontaktes i tilfæ lde af akutte problemer i 
weekends eller aftener hvor f.eks. døre og 
vinduer ikke kan lukkes, og man ikke kan få fat 
i aften- eller weekendvagten. Der oplyses 
abonnementsnummer 0151 

0DWHULHOJnUGHQ������������
Ved problemer med vand/varme/el kontaktes 
kommunens vagt på ovenstående nummer. 
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Seniorerne har bevist deres format og 
kvalificeret sig til oprykningsspillet til 
Sjæ llandsserien. Kun de 8 bedste hold er nu 
tilbage og kæ mper om de to prestigefyldte 
oprykningspladser til den ræ kke, som vi i flere 
år har væ ret så tæ t på at kunne indtræ de. Med 
en fjerdeplads og fire point er der kun to pladser 
og tre point til oprykningsstregen – og der er 
stadigvæ k 12 point at spille om. 
 
Kom og se de hæ sblæ sende og afgørende 
kampe, som skal bestemme flagskibets fremtid. 
Datoerne for de sidste kampe er: 
 
D.8/2 kl. 18:30: Humlebæ k vs Måløv 
D.22/2 kl. 16:00: Måløv vs Hillerød (bemæ rk at 
Måløv/Hillerød muligvis bliver rykket til den 
20/2) 
D.9/3 kl. 14:00: Stenløse vs Måløv 
D.22/3 kl.16:00: Måløv vs Farum, den 
afgørende kamp på hjemmebane. 
Kom og støt os, vi byder på gratis kaffe og kage 
til alle hjemmekampe. 
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2. holdet ser ud til at holde deres målsæ tning 
om en stabilisering i Serie 2. Godt nok ligger 
holdet i nedrykningspuljen, men de ligger 
sikkert i toppen blandt 8 hold, og en 
nedrykningsplads synes afvæ rget med 6 point 
og god afstand til bundholdet.  
 
Det nyetablerede 3. hold har haft et hårdt år og 
skal lige finde deres ben at stå på. Holdet ligger 
i øjeblikket i bunden af Serie 4, dog uden fare 
for nedrykning. 
 
Se eventuelt alle spilletidspunkterne og følg 
med i udviklingen på seniorernes hjemmeside 
via www.maaloev.dk 
 
Seniorafdelingen 
Tue  
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Som i efteråret er der fyldt godt op onsdag i 
Måløvhallen med en del oversiddere, men der 
er efterhånden også fyldt godt op på tirsdage og 
torsdage i Østerhøjhallen. 
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Jeg synes generelt holdene fungerer godt bl.a. 
takket væ re gode holdledere. 
Det er dog et problem at skaffe damer til 
holdene. Hvis det ikke æ ndrer sig i løbet af 
foråret, kan det blive nødvendigt at nedlæ gge 
det ene hold. Hvis det kommer dertil vil der 
muligvis blive oprettet et herrehold, som kun 
spiller doublekampe. 
I må gerne melde tilbage til undertegnede, hvis 
I har lyst til at spille holdkampe. 
I øvrigt tegner det i øjeblikket til 2 puljevindere. 
Holdkampene d.18/1 var placeret med 2 
holdkampe på samme tid kl. 14 og 16. Det 
giver lidt læ ngere kampe, men også meget liv i 
hallen. Med mindre der kommer meget 
kraftige protester mod dette, vil det blive 
forsøgt gentaget næ ste sæ son. 

,QWHUQ�+ROGWXUQHULQJ�
Sæ t X i kalenderen d. 15 marts hvor årets 
interne holdturnering vil finde sted i 
Måløvhallen. 
Yderligere information følger. 
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Julefrokosten var dejligt velbesøgt med 48 
deltagere. 
Tak til festudvalget: Jette, Rene, Torben, Ivan 
og Jakob for et godt arrangement. 
Husk at sæ tte kryds i kalenderen lørdag d. 3/5 
hvor årets klubfest finder sted. Vi skulle gerne 
blive ligeså mange som sidste år. 
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Vi har haft træ ning med DGI træ ner Dorthe 
Æbelø i starten af januar. Der var ca. 20 del- 
tagere. Det var ligesom sidste år en stor succes. 
Dorthe er en meget dygtig og engageret 
træ ner. Vi vil prøve at skaffe hende igen til 
næ ste sæ son. 
Der har desuden væ ret træ ning en tirsdag i dec. 
og jan. ved 1.holdsspiller. Denne træ ning er der 
generelt stor begejstring for. Næ ste gang er 
første tirsdag i februar. 
-HJ�YLO�JHUQH�JHQWDJH�HQGQX�HQJDQJ�DW�GHQQH�
KM OS�IUD�VHQLRUHUQH�PHJHW�JHUQH�Pn�EOLYH�
JHQJ OGW�IUD�YRUHV�VLGH�RJ�GHW�VNHU�EHGVW�YHG�
DW�VW¡WWH�RS�RP�GHUHV�NDPSH��'H�HU�QX�L�
RSU\NQLQJVVSLO�PHG�S QH�FKDQFHU�IRU�
RSU\NQLQJ��&KDQFHQ�¡JHV�YHG�PDVVLY�VW¡WWH�
RJ�GHU�HU�Q VWHQ�VLNNHUKHG�IRU�PHJHW�
VS QGHQGH�NDPSH��
6H�NDPSSODQ�XQGHU�VHQLRUHUQHV�LQGO J��
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Der er klubmesterskaber d. 29/4 – 3/5 (se andet 
sted i bladet). 
Husk at sæ tte dagene af. Det plejer at væ re sjovt 
med god stemning i hallerne, og det er sjovest, 
hvis der er stor deltagelse. 
Find evt. allerede nu sammen i makkerpar. 
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Mogens Lenz har lavet en flot rangliste for alle 
ræ kker på hjemmesiden. Den bør fungere som 
en udfordringsliste, dvs. parterne er enige om 
at kampen påføres ranglisten. 
Resultater kan mailes til Mogens på: 
mogens.lenz@privat.tdcadsl.dk. 
  
Hilsen 
Finn 
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Husk foræ ldre/barn arrangement d. 8/3. 
Mere information bliver delt ud til træ ning. 
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Husk allerede nu at sæ tte kryds i kalenderen d. 
26-27/4, hvor vi spiller klubmesterskaber for 
alle ungdomsspillere. Mere information følger. 
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Ved Sjæ llandsmesterskaberne d. 7-8/12 
blev: 
 

9�Nicolaj Nielsen nr. 3 i HD U 15 A 
med makker fra Virum-Sorgenfri. 

9�Marie Bohlbro og Jonas Frederiksen 
nr. 3 i MD U 19 A 

 
Ved udtagelsesstæ vne til 
Landsmesterskaberne d. 4-5/1 blev: 
 

9�Jonas Frederiksen nr. 3 i HS U 19 A  
9�Jonas Frederiksen nr. 2 i HD U 19 A 

med makker fra Rødovre. 
9�Sine Pi Jessen og Ole Mathorne  

nr. 1 i MD U 17 A. 
9�Christian Olsen nr. 3 i HD U 15 B 

med makker fra Bjæ verskov. 
 
Sine, Ole og Jonas er udtaget til 
landsmesterskaberne. 
 
Ved turnering i Ballerup d. 18-19/1 blev: 
 

9�Marie Jensen og Tobias Jensen  
nr. 1 i MD U 13 C. 

 
 

Stort tillykke til alle! 
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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 
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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 


