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 Det nye initiativ i 
samarbejde med AOF, hvor 
vi havde inviteret den 

tidligere landstræner Kenneth 
Larsen til at holde foredrag, 

levede til fulde op til vores 
forventninger. 

Kenneth fortalte om sine træningsprincipper, 
sine succeser og fiaskoer med landsholdstræ-
ningen. Hans grundprincip var at det skulle 
være udviklende at træne, for hvis man ud-
viklede sig skulle resultaterne nok komme. 

Han kom ind på vigtigheden af at alle, der 
deltog i træningen fra den bedste til mindre 
gode blev integreret og udfordret ved trænin-
gen, samt betydningen af at spilleren selv  
blev inspireret til at komme med oplæg til at 
udvikle sig.  

Efter foredraget demonstrerede den netop 
pensionerede landsholdspiller Michael Sø-
gaard forskellen på hans niveau og vores bed-
ste spilleres niveau. 

Han afsluttede med ca. 20 min snak om lands-
holds- og klubbadminton på godt og ondt, da 
han ikke længere havde nogen økonomiske 
interesser i klemme. 

Et sympatisk møde med en seriøs spiller, som 
havde tid og lyst til at promovere badminton i 
vores klub. 
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Den 28. august holdt MBC åbent hus i den 
nye Måløvhal. Der mødte mange interesse-
rede op, og vi håber at se alle igen på vore 
baner i den netop startede sæson. Det var dej-
ligt at se, at så mange havde bemærket klub-
bens annoncer og folder blandt de mange an-
dre tilbud som borgerne bombarderes med i 
denne tid. 

Vi  har nu spillet en månedstid i den nye Må-
løvhal, og vi er meget glade for de nye facili-
teter. Specielt på en dag som ved vores åbent 
hus arrangement er det en god fornemmelse at 
kunne fylde to haller med glade og engage-
rede mennesker  - og dette oven i købet i kon-
kurrence med den fjernsynstransmitterede 
kvalifikationskamp mellem FCK og Glasgow 
Rangers. 

Det er også en fornøjelse efter en hård træning 
at sidde og nyde en kølig øl i de indbydende 
lokaler i Cafe Inside.  

Vi må blot håber, at de små skønhedsfejl i den 
nye hal bliver rettet hen af vejen. Det drejer 
sig om manglende gardiner, utæt tag, forkert 
placering af lysstofrørene og koldt vand i bru-
serne.  
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Fællesspillet er for alle. Her behøver du ikke 
at tænke på makker, vi sørger for at sætte 
kampene og bestræber os på at sætte dem så 
udfordrende som muligt for alle. 

Vi vil bede jer starte om tirsdagen, herefter vil 
vi, i dialog med jer , indplacere jer på det hold 
der passer bedst. 

Den første måned har man mulighed for at 
prøve gratis.  

Der spilles: 

9�tirsdage kl. 21-23 i Østerhøjhallen for 
let øvede 

9�onsdage kl. 21-23 i Ny Måløvhal for 
de rutinerede 

9�torsdage kl. 21-23 i Østerhøjhallen for 
de øvede 
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Der er træ ning ved DGI træ ner Dorthe Æbelø 
lørdag d. 11/10 i Ny Måløvhal kl. 14- 17. 

Dorthe er engageret og 
god til holde træ ningen i 
gang på de forskellige ni-
veauer, og det er nu 3 . 
gang vi har glæ de af hende 
i MBC. 

Husk at sæ tte dagen af - næ rmere opslag med 
tilmelding kommer til fæ llesspillet. 

Banespillere er meget velkomne - ring, hvis I 
er interesserede, til undertegnede. 

Der vil desuden væ re instruktion ved en af 
vore seniorspillere under fæ llesspillet om tirs-
dagen kl. 21-22 fire gange i løbet af sæ sonen. 
Det bliver formentlig 1. tirsdag i november, 
december, januar og februar. 
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Denne starter i slutningen af september. Er du 
interesseret i at spille på hold er du velkom-
men til at kontakte udvalgsmedlemmet der 
sæ tter kampe eller undertegnede. 
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Det var stort i sidste sæ son, men må gerne 
blive større næ ste år. Så marker allerede nu i 
kalenderen at det foregår i uge 17 fra d. 20-
24/4 med klubfest d. lørdag d. 24. 
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Seniorerne er rykket op i sjæ llandsserien og 
har mere end nogensinde brug for vores støtte 
i den kommende sæ son, til gengæ ld træ ner de 
os som tidligere næ vnt i løbet af sæ sonen. 

9�1. Kamp er i Lillerød d.6/9 kl. 14 

9�2. Kamp i Væ rløse d. 20/9 kl.15,30 

9�3. Kamp hjemme d. 5/10 kl. 12,30 
mod Kronborg 

Hvis i på nogen måde har tid, så prøv at mød 
op og støt. Specielt på hjemmebane plejer der 
at væ re en god stemning og nogle rigtigt 
spæ ndende og velspillede kampe. 

Finn Mathorne 
Formand for voksen fæ llesspil 
Tlf.: 4497 2990 
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Udvalget består i år af 

Finn Mathorne Toni Madsen  
Ole Thystrup  Jette Platou  
Ivan Chang  Rene Dornhoff  
Jakob Jespersen  Erik Raavig  
Jan Jeppesen  Jens Kjerte 
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Så kom den nye sæ son i gang og mange børn 
og unge har allerede træ net en måned. Vel-
kommen til alle de nye - og velkommen til-
bage fra ferie til ”de gamle”. 
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I starten af september sæ tter vi de nye træ -
ningstider og alle vil få en 
seddel med hjem med de 
nye tider. Måske har de 
fleste allerede fået en 
seddel, men har du 
ikke fået, så spørg 
efter den næ ste gang 
til træ ning. 
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Vi har haft træ ningsweekend d. 6. og 7. sep-
tember i Måløvhallerne. 

Desvæ rre var deadline for dette nummer af 
Måløv sport før weekenden. Hvis du vil vide 
hvordan det gik, så klik ind på www. Maa-
lov.dk og se mere. 
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Miniton er for de yngste og deres foræ ldre. 

Til Miniton træ nes motorikken og barnet for-
beredes til at kunne spille badminton sammen 
med de andre ungdomsspillere i MBC. 

Miniton træ ner i år ONSDAG kl. 17 - 18 i 
Måløvhallen. 

Vil du vide mere om Miniton kontakt Tina 
Darger på tlf.: 44 68 17 48 
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Er du mellem 8 og 17 og har lyst til at spille 
badminton i Måløv er du velkommen til at 
kigge ned i Ø sterhøjhallen torsdag kl. 16. 

Du er velkommen til at prøve et par gange før 
du melder dig ind. Du kan også kontakte en 
fra Ungdomsudvalget - se tlf. neden for. 



)25�/'5(�%$51�7851(5,1* 
Årets første foræ ldre/barn arrangement bliver 
en turnering d. 25/10.  

Mere information følger - men sæ t allerede nu 
X i kalenderen. 
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Du kan altid kontakte medlemmerne i Ung-
doms Udvalget.  

Tine Petersen (Formand) 4466 3041 
Elin Jensen  4497 8799 
Tina Darger  4468 1748 
Anette Engblom  4466 4343 
Jesper Sonne  4466 6963 
Claus Fuldby Pedersen  4466 5859 
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Oplysninger vedr. MBC kan søges på: 

http://www.maalov.dk 
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Aktiviteter 
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2. sep Banetimer og voksne fællespil starter 
6. - 7. sep Træningsweekend ungdom 

11.-14. sep Prag tur 
11, okt Instruktion voksen fællesspil kl. 14 - 17 
25. okt Forældre barn turnering 

1. - 2. nov Sjællandsmesterskaber for senior Måløvhallen 
29. nov Julearrangement for ungdomsafdelingen 
18. dec Sidste spilledag inden juleferien 
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2. jan Første spilledag efter juleferien 
11. jan Instruktion voksen fællesspil kl. 10 - 14 

24.-25. jan Træningsweekend ungdom 
14. mar Intern holdturnering voksen fællesspil 

17.-18. apr Klubmesterskaber ungdom 
20.-24. apr Klubmesterskaber voksne 

24. apr Klubfest voksne/senior 
29. apr Sidste ordinære spilledag for voksen fællespil og 

banetimer 
5. maj Sommerspil for voksne starter i Måløvhallen kl. 

19. - 21. 
20. maj Generalforsamling 

Aflysninger 
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1. nov Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. Sjæl-

landsmesterskaber 
8. nov Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. fodbold-

stævne 
22. dec Juleferie starter. Hallerne er lukkede i ferien 
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3. jan Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. fodbold-
stævne 

31. jan Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. fodbold-
stævne 

27. mar Banetimer i den gamle Måløvhal aflyst p.g.a. 
Gymnastikstævne 

8.-12. apr Påskeferie. Hallerne lukket (begge dage inkl.). 
20. apr  Banetimer aflyst kl. 18 - 21 i Østerhøjhallen 

p.g.a. klubmesterskab  
21. apr Banetimer aflyst kl. 19 - 21 i Måløvhallen p.g.a. 

klubmesterskab. 

 

Hvis du vil have direkte information om ny-
heder, aflysninger, specielle tilbud eller andet, 
så oplys din e-mail adresse til klubben. Gå ind 
på MBC’s hjemmeside på 
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Formand: Karsten Friis 4465 4645 
Senior:  Tue Micheelsen 3325 6009 
Ungdom Tine Petersen 4466 3041 
Voksen fæ llesspil: Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer: Jakob Jespersen 2072 7957 
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Skal kontaktes i tilfæ lde af problemer vedr. 
Ø sterhøj- 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 r-
væ rk, manglende oprydning eller lignende. 
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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. 

Telefonnummer 2069 1340 kan eventuelt bru-
ges i stedet. 

 


