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Lørdag den 22. marts vil fremover stå som en 
historisk dag for Måløv Badminton Club.  
Det blev dagen, hvor klubben trådte ind i de 
voksnes rækker. Det blev dagen, hvor 1. holdet 
for alvor slog igennem som et stærkt, 
professionelt og perspektivrigt mandskab. 
Et tilbageblik gennem årene fortæller os, at 
seniorafdelingen startede i Serie 6 for 8 år siden 
med en smal trup, der kun lige kunne stille et 
enkelt holdt. Gennem årene er afdelingen 
vokset betydeligt og suverænt rykket op 
igennem rækkerne år efter år – lige indtil Serie 
1 blev nået for tre år siden. Vi har haft svært 
ved at bryde de højere mure, som forskansede 
vejen ud af Serie 1. Sæsonen 2002/03 – helt 
præcist lørdag den 22. marts blev dagen, hvor 
det lykkedes! 
 
+YRUIRU�VNHU�GHW�Vn�L�nU" 
 
.. kan man spørge sig selv? Sandheden er, at vi 
de sidste tre år har haft marginalerne mod os – i 
år var marginalerne vores. Men det er bestemt 
ingen tilfældighed: En ny træner har pustet 
styrke, tro og taktisk forståelse i vores spillere. 
Samtidig har et nyt seniorudvalg kæmpet for at 
skærpe interessen omkring seniorerne og den 
seværdige badminton, som afdelingen leverer. I 
al beskedenhed må vi sige, at det er lykkedes. 
Lørdag den 22. marts, til årets sidste og 
vigtigste holdkamp – Skæbnekampen - var 
Måløvhallen populært sagt proppet med 
tilskuere. Det er svært for et modstanderhold at 

have så mange tilskuere mod sig, og det er 
svært for et hjemmehold ikke at blive endnu 
skarpere og endnu mere fokuseret med en sådan 
opbakning i ryggen – og her er de berømte 
marginaler altså en altafgørende faktor. 
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Tilbage til lørdagens skæbnekamp. For de ikke-
indviede skal det nævnes, at vores 1. hold med 
storspil sæsonen igennem havde bragt sig selv i 
en meget gunstig situation inden lørdagens 
sidste og afgørende kamp: En 7-6 sejr mod 
Farums desillusionerede tropper var nok til at 
bringe Måløv i Sjællandsserien. Selv med den 
bedste vilje er det svært at beskrive kampen 
med spænding og gejst. Til dette var Måløvs 1. 
hold ganske enkelt for suveræne og Farums 2. 
hold ganske enkelt ikke gode nok. Kampen 
viste med al tydelighed, at Måløv ikke hører til i 
Serie 1. Det kan siges meget kort: 11-2.  
 
Vi er på vej mod nye højder, større udfordringer 
og mere succes! Det er svært at holde 
optimismen nede, når man ser fremad mod 
næste sæson og de kommende år. 
 
Kære alle i Måløv Badminton Club: 
”Velkommen på landkortet!” 
 
Tue Micheelsen 
Seniorformand 
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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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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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Både fæ llespil for voksne 
samt spil på fast bane 
slutter med udgangen af 
april måned. I stedet vil 
der i hele maj måned og 

så stor en del af juni, som der er tilslutning til, 
væ re fæ llesspil for klubbens voksne 
medlemmer onsdag kl. 19-22 i Måløvhallen. 
Deltagelse er gratis. 
2UGQLQJ�VN\OGHV��DW�GHW�HUIDULQJVP VVLJW�HU�
PHJHW�In��GHU�¡QVNHU�DW�VSLOOH�EDGPLQWRQ�QnU�
IRUnUHW�RJ�VRPPHUHQ�ORNNHU�PHG�VRO��YDUPH�
RJ�XGHQG¡UV�DNWLYLWHWHU��'HWWH�EHW\GHU��DW�
KDOOHUQH�YLOOH�VWn�KDOY��HOOHU�KHO�WRPPH��KYLV�
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PHG�GHUDI�I¡OJHQGH�ULVLNR�IRU�K UY UN�RJ�
DQGUH�X¡QVNHGH�DNWLYLWHWHU��9HG�DW�VDPOH�
DNWLYLWHWHUQH�WLO�pQ�GDJ��NDQ�KDOOHQ�I\OGHV�
ULPHOLJW��
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$IO\VQLQJ�
På grund af klubmesterskabet er banetimerne i 
Måløvhallen GHQ�����DSULO�NO�����RJ��� aflyst. 
De berørte medlemmer opfordres til i stedet at 
melde sig til klubmesterskaberne. 
Fæ llesspil den 29. , 30. april og 1. maj er 
ligeledes aflyst. 
 

92.6(1�)�//(663,/�
Den interne holdturnering d. 15 marts bød på 
mange spæ ndende kampe og masser af hygge i 
Måløvhallen. 
Resultaterne af dagens holdkampe blev: 
 

9�Veteraner (Peters hold) mod mix.hold 1 
(Vivis hold): 6-2 

9�Mix hold 2 (Lises hold) mod Mix. hold 
3 (Tonis hold(uden Toni)): 7-1 

9�Blandt de 3 herrehold løb Måløv2 (Ole 
Thystrups hold) af med sejren. 

 
.OXEPHVWHUVNDE��
Husk at melde jer til klubmesterskab og 
klubfest. Det giver den bedste stemning og de 
sjoveste kampe, hvis der er mange med 
samtidigt med at stemningen i hallen bliver 
mere intens.  

Så vi glæ der os til at se jer til begge dele. 
Der er mulighed for tilmelding i hallerne og 
direkte på nettet. 
 

3UDNWLVNH�RSO\VQLQJHU�
 
Indmeldelse incl. banetimer: kontakt Jakob 
Jespersen, tlf. 20 72 79 57. 
 
2SO\VQLQJHU�YHGU��0%&�NDQ�V¡JHV�Sn��
KWWS���ZZZ�PDDORY�GN�
<GHUOLJHUH�RSO\VQLQJHU��
Formand: Karsten 44 65 46 45  
Senior:  Tue 33 25 60 09 
Voksen fæ llesspil: Finn 44 97 29 90 
Banetimer: Jakob 20 72 79 57 
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1\WWLJH�WHOHIRQQXPUH�
$IWHQYDJWHQ������������
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��
)DOFN������������
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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.OXEPHVWHUVNDE��
Når du skal spille klubmesterskaber d. 26 & 
27 april, så husk at tage dine 
forældre/søskende m.fl. med ned i 
Måløvhallen. Det er sjovt når der er mange 
tilskuere – og vi kan love at der bliver 
mange spændende kampe at kigge på. 
 

6RPPHUVSLO�
 
Husk at sæsonen forsætter efter 
klubmesterskaberne. Der er træning helt 
frem til sommerferien. Hvis der i løbet af 
maj/juni er for mange der foretrækker at 
nyde vejret andre steder end i hallen, vil vi 
nok slå nogle hold sammen.  
 
 

5HVXOWDWHU�
 
Ved turnering i Ballerup blev  

9�Sine Pi Jessen suveræn vinder af 
DS U 17 A.  

Sine vandt turneringen uden at afgive ét 
sæt undervejs – og er nu rykket op i 
Mesterrækken! 
 
Ved turnering i Skibby blev  

9�Nikolaj Nielsen nr. 1 i HD U 15 A 
sammen med makker fra Lyngby. 

Nikolaj er hermed rykket op i Mester-
rækken. 
 
Ved turnering i Herlev/hjorten blev 

9�Sebastian Andersen nr. 1 i HS U 15 
C  

9�Sebastian Andersen nr. 1 i HD U 15 
C sammen med makker fra Kirke 
Hyllinge. 

Sebastian er hermed rykket op i B- rækken. 
 
Ved landsmesterskaberne d. 22 & 23 marts 
blev: 

9�Sine Pi Jessen og Ole Mathorne nr. 
2 i MD U 17 A. 

Ole Mathorne er hermed også rykket op i 
Mesterrækken. 
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Ungdomsudvalget ønsker 
alle ungdomsspillere med familie en god 
påske. 

 
 



7U QLQJVWLGHU�
�

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 

 

8QJGRPVXGYDOJHW�
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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 
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Klubmesterskabet for voksne er åbent for alle klubbens 
medlemmer - herunder også faste banetimer samt ung-
domsmedlemmer over 14 år. Der spilles i følgende ræ kker:  
 
• 

���������	��
�
Denne ræ kke indeholder alle spillere, som deltager på 
seniorernes fæ llestræ ning. Disse spillere er tvunget M-
ræ kkespillere. Ungdomsspillere over 14 år, som ønsker 
at tilmelde sig de voksnes klubmesterskab, er ligeledes 
tvungen M-ræ kkespillere. Ø vrige spillere kan frit 
tilmelde sig M-ræ kken 
Pris: kr. 50 pr. kategori – 3 kategorier for kr. 100,- 
 

• � ����������
�
Rutinerede spillere, herunder deltagere i fæ llesspillet 
onsdag 
Pris: kr. 50,- uanset antallet af kategorier. 

• � ����������
�
Ø vede spillere, herunder deltagere i fæ llesspillet 
torsdag 
Pris: kr. 50,- uanset antallet af kategorier. 

• � ����������
�
Nybegyndere og letøvede spillere, herunder motionister 
fra tirsdagstræ ningen. Alle kan trygt melde sig, da denne 
ræ kke ikke vil blive slået sammen med B-ræ kken. 
Pris: kr. 50,- uanset antallet af kategorier. 
 

Spillere på banetime bedes sæ tte kryds på tilmeldingsskemaet 
ud for den ræ kke, de mener passer til deres styrke. 
Spilleudvalget fastlæ gger klassificeringen af spillerne. Man 
vil kunne blive placeret i forskellige ræ kker. Den højst 
klassificerede spiller i et double-/mixpar er bestemmende for 
i hvilken ræ kke parret stiller op. Består et doublepar f.eks. af 
en C-ræ kkespiller og en B-ræ kkespiller, placeres parret i B-
ræ kken. 
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Taberne af 1. runde i A- og B-ræ kkerne i fra sidste år har 
mulighed for at blive rykket ned ved dette års Klub-
mesterskab. Samme afgøres af spilleudvalget. 
 #%$ ��������� ���&������	
�����
�� ��
�  
��'!
Alle finalister i C-ræ kken fra foregående år er tvungen B-
ræ kkespillere i dette års klubmesterskaber. Ligeledes er 
finalister i B-ræ kken tvunget A-ræ kkespillere i dette års 
klubmesterskaber. Var der det pågående år kun syv eller 
fæ rre deltagere tilmeldt en ræ kke, rykker kun vinderne af 
finalerne op ved dette års klubmesterskaber. 
Ovenstående er gæ ldende selv om en eventuel pause i 
tilmeldingen til klubmesterskaber indtræ der. 
 

M-ræ kken er en isoleret ræ kke, d.v.s. at vinderne fra A-
ræ kken ikke automatisk rykker op i M-ræ kken. De kan 
derimod frit tilmelde sig denne på lige fod med alle andre. 
 
��( ) � �� � ��� : 
For at en ræ kke kan blive oprettet skal mindst 6 spillere (i 
double 6 par) have tilmeldt sig den pågæ ldende ræ kke. Er 
dette ikke tilfæ ldet, flyttes samtlige spillere én ræ kke op. 
Dette gæ lder dog ikke C-ræ kken. 
M-ræ kkerne i alle kategorier afvikles fortrinsvis efter cup-
systemet. A-, B-, og C-ræ kken vil forsøges spillet efter pul-
jekampe-systemet, hvilket giver hver spiller mindst 2-3 
kampe, afhæ ngig af puljerne størrelse. 
 
Klubmesterskabet afvikles efter følgende plan: 
• * � ��+���,-�.��/1012�,

$ ��  ��	 2	3�0-2 4-45�6/-7�2 4-4���8%+:9�
��;�<=>;�,1  
��?!
Herre- og damedoubler i alle ræ kker. Der spilles denne 
dag til og med semifinalerne 

• 
# ��+���,-�@��267�4-2A, $ ���  A�� 2B3�0-2 414@��/C7�2 4-4D�E��F1 < ) ;�,1  
�?!
Mixdoubler i alle ræ kker. Der spilles denne dag til og 
med semifinalerne.  

• G ��
���,C�H��2�/�2%��,�=I�	 253KJ12 4-4H�L/-/12 414M�%��F1 < ) ;�,1  
�?!
Herre- og damesingler i alle ræ kker. Der spilles denne 
dag til og med semifinalerne 

• N <1���,1�O��2�7�2%��,=@�� 253�P-2 4-4Q�@3J12 414M����F1 < ) ;�,1  
��?!
Finaler i alle kategorier 
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Tilmeldingen skal afleveres til fæ llesspil/træ ning eller kan 
sendes til Karsten Friis, Træ ets Kvarter 15, 2750 Ballerup. 
Eventuelt kan tilmelding foretages via vor hjemmeside 
www.maalov.dk. Husk at angive: navn, telefonnummer, 
single/double/mix, ræ kke (M, A, B eller C) samt din 
eventuelle makker(e)s navn(e). 
 T 
 9�,-�-
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I modsæ tning til foregående år, bestilles og betales T-shirt 
sæ rskilt. Trøjen er mørkeblå med årstal og MBC’s logo trykt 
i hvidt på ryggen og kvaliteten er meget høj. Pris: kr. 50,- 
 U �V-�1�,-�'!
Programmet vil væ re klar den første spilledag eller ses på 
MBC's hjemmeside:  www.maalov.dk  fra den 27/4-03 
W5 X�Y ( 
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Afholdes lørdag den 3. maj kl. 18.30 i Fæ lleshuset Måløv 
Park, Klakkebjerg 1, umiddelbart efter afviklingen af 
klubmesterskabernes finaler. Prisen er kr. 150,00 pr. person. 
Tilmelding og betaling senest den 23. april til Finn Mathorne, 
Mona B. Hansen eller ved fæ llesspillets dommerbord tirsdag, 
onsdag eller torsdag. 
 

Jeg tilmelder mig følgende kategorier i Måløv Badminton Clubs Klubmesterskab 2003 
 
1DYQ    7OI�   
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 M A B C  Makkers  navn 
 
0L[�
�     
 XXL XL L M S Makkers  navn 
�
7�VKLUW����������������������������������NU�������
 
)HVWHQ         /HGVDJHU    
   Ledsager navn
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