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Der var brugerrådsmøde i Måløvhallerne den 24. 
september, og der blev afsløret to gode nyheder 
for brugerne af hallerne: For det første vil der nu 
blive monteret mørklægningsgardiner i den nye 
Måløvhal og for det andet vil lysstofrørene i den 
gamle Måløvhal blive udskiftet hurtigt muligt – 
forhåbenligt i skolernes efterårsferie. 

Der er ved at blive etableret elektronisk nøglesy-
stem i den gamle hal ligesom i den nye. Det bety-
der, at alle yderdøre fremover åbnes med den lille 
elektroniske plastikdims, som flere allerede har 
stiftet bekendtskab med. Disse elektronisk nøgler 
er personlige og udleveres på Rådhuset af Tina 
Eckhaus sammen med en PIN-kode. På samme 
måde som i den nye hal, er det er meningen at de 
indvendige døre til hallerne altid skal være ulåst, 
således at det kun skulle være nødvendigt at åbne 
yderdøren for at få adgang til hallen. 

Skulle man have problemer med døre som burde 
have været åbne, men som er låste, skal aftenvag-
terne eller weekendvagten kontaktes. For den 
gamle Måløvhal er aftenvagten den samme som 
altid, men da den nye Måløvhal administreres af 
Ballerup Idrætspark, skal der ringes hertil i tilfæl-
de af problemer med låste døre eller andet. I 
Weekenden er det altid weekendvagten, der skal 
kontaktes. (Se listen over kontaktpersoner og tele-
fonnumre her i bladet eller på www.maalov.dk) 

I det tidligere klublokale i den gamle Måløvhal er 
der ved at blive indrettet foreningssekretariat – i 
første omgang for fodboldklubben. Der er i den 
forbindelse blevet etableret en ny dør i gavlen ud 
mod den nye Måløvhal. Dette vil være til stor 
gavn når der afholdes stævner i begge haller, hvor 
det vil tillade deltagerne at passere den korteste 
udendørs vej i mellem de to haller. (Så mangler vi 
bare at få overdækket forbindelsen). 
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Der har været en overvældende tilgang, specielt 
blandt nybegyndere og let øvede. I uge 38 kom 
der således 19 nye spillere!! Dette betyder en del 
oversiddere, men alligevel får alle 3 ud af 4 kam-
pe hver aften, hvis man bliver i begge timer. 

Vi er glade for tilgangen og håber at både nye og 
"gamle" spillere vil nyde at spille i en fyldt hal og 
få et godt sportsligt og socialt samvær.   
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Der er træning i Måløvhal-
len d. 11/10 kl. 14-17 ved 
en fremragende DGI træner, 
Dorthe Æbelø. Hvis du har 
glemt at tilmelde dig, skal 
du blot møde op med 20 kr. 
og en ketcher så finder vi ud 
af det.  
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Turneringen er nu godt i gang. Vi har i år 7 til-
meldte hold. Hvis du er interesseret i at spille på 
hold skal du blot kontakte undertegnede, så vil jeg 
prøve at finde plads på et hold. Det er desuden 
nødvendigt med en udmelding omkring dette med 
henblik på næste sæson. Med den tilsyneladende 
store tilgang kan der være basis for flere hold næ-
ste år. 
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Østerhøjhallen er aflyst den første uge i december, 
så når vi ikke kan spille holder vi i stedet julefro-
kost torsdag d. 4/12 på Brydegården. Husk kryds i 
kalenderen. 
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Foregår i uge 17 fra d. 20-24/4 med klubfest lør-
dag d. 24. efter finalerne - Husk kryds i kalende-
ren.  

Formand for voksen fællesspil 
Finn Mathorne 
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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I september blev de nye træ ningshold sat og alle 
har fået en seddel med hjem med de nye tider. 
Hvis du ikke har fået en, så spørg efter den næ ste 
gang til træ ning. 

+ROG� 6SLOOHGDJ� 7LG� 6WHG�
Begynder 1 Tirsdag 16-17 ØH 

Begynder 2 Tirsdag 17-18 ØH 

Individuel Tirsdag 18-19 ØH 

Individuel Tirsdag 19-20 ØH 

Miniton onsdag 17-18 MH 

Øvede 1 torsdag 16-17 ØH 

Øvede 2 torsdag 17-18 ØH 

Øvede 3 torsdag 18-19 ØH 
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Vi har haft træ ningsweekend d. 6. og 7. september 
i Måløvhallerne. 

Det var, som altid, en fornøjelse at se mange børn 
spille badminton, lege, hygge m.m. i 24 timer.  

Thomas (træ ner) havde lavet et fint program, med 
masser af træ ning. Vi spiste dejlig aftensmad i den 
nye Måløvhal’s cafeteria og som sæ dvanlig var kl. 
sent før alle var træ tte af at spille badminton. 

Se mere - også billeder på hjemmesiden: 
www.maalov.dk/ungdom 
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Årets første foræ ldre/barn arrangement bliver en 
turnering d. 25/10.  

Formålet med turneringen er først og fremmest at 
få nogle herlige dyster med børnene og at se de 
andre familier, der kommer i Måløv Badminton 
Club.   

Vi sørger for at børn og voksne tilsammen mat-
cher andre børn og voksne, så alle børn får noget 
badmintonmæ ssigt ud af dagen. 

Er i ikke interesseret i at deltage aktivt i turnerin-
gen er i velkommen til at komme i Måløv hallen 
kl.14 og kigge på og få en snak med andre ”bad-
mintonfamilier” i Måløv! 

Tilmelding til træ ning senest d. 9 oktober. 
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Er du mellem 8 og 17 og har lyst til at spille bad-
minton i Måløv er du velkommen til at kigge ned i 
Ø sterhøjhallen tirsdag kl. 16. 

Du er velkommen til at prøve et par gange før du 
melder dig ind. Du kan også kontakte en fra Ung-
domsudvalget - se tlf. neden for. 
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Du kan altid kontakte medlemmerne i Ungdoms 
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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Efter øretæ verne mod Lillerød i første runde i 
Sjæ llandsserien, skulle Måløvs førstehold bevise, 
at de godt kunne væ re med i ræ kken. Modstande-
ren var Væ rløse, der ligesom Måløv rykkede op 
sidste år. Sidste år blev det til et knebent nederlag 
på 7-6, så der var på forhånd lagt op til en spæ n-
dende dyst. 

Kampen startede desvæ rre ikke så godt for Måløv. 
Kun Morten Reegaard og Malene Reimers formå-
ede at hive deres mixdouble hjem efter 3 spæ n-
dende sæ t. Da det herefter kun lykkedes Lasse 
Reimers og Henrik Iwersen (bamse) at vinde de-
res singler, var holdet godt bagud inden de afgø-
rende doubler. 

Og i doublerne blev det desvæ rre kun væ rre. Kun 
Morten og Torben Pedersen formåede at vinde 
deres kamp, og dermed blev det til et nederlag på 
4-9. 

Med nederlaget til Væ rløse har holdet lagt sig i 
den tunge ende af ræ kken uden point, og det bli-
ver derfor ekstra interessant med årets første 
hjemmekamp den 5. oktober, hvor Måløv skal 
møde Kronborg som er det eneste hold udover 
Måløv, der endnu ikke har fået point. 
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2. holdet kom lidt uheldigt i gang med deres sæ -
son i serie 2, idet man kun fik 1 point i første 
kamp. Derfor skulle holdet hive 3 point i hus mod 
modstanderen fra Herlev Hjorten 3, hvis man ville 
med i kampen om oprykningspladserne. 

Og trods at mange af de spillere, der var på 2. 
holdet var nye i forhold til sidste kamp blev der 
gået godt til den. Man havde på forhånd også fået 
lidt hjæ lp fra Herlev/Hjorten 3, idet de manglede 
to damer, og derfor på forhånd var bagud 3-0. 
Dette bekymrede tilsyneladende ikke Kim Eng-
lund og Lene Iwersen, der efter en god kamp sej-
rede i to sæ t. Kenneth Jørgensen vandt sikkert sin 
kamp, og Jesper W. Nielsen var ude i noget af en 
gyser, før han kunne triumfere med en sejr i tre 
sæ t.  

Hermed var man foran med 6-3, og bare to doub-
ler skulle i hus, for at de tre point var en kends-
gerning. Og to doubler var, hvad man vandt Ken-
neth og Michael Mogensen, samt Kim og Jesper 
hev deres kampe hjem, og hermed kunne 2. holdet 
sæ tte 3 point ind på kontoen. 

Holdet rykkede med sejren op på 2. pladsen, i 
hvad der tegner til at blive en sæ rdeles spæ ndende 
ræ kke. Alle hold har fået point, og der er således 
kun 4 point mellem top og bund 
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3. holdet har startet sæ sonen godt med sejr i første 
runde. Holdet var dog ramt af de mange afbud, 
der havde væ ret i denne runde, og bød således kun 
på 2 gengangere fra den kamp. Holdet var dog 
alligevel opsat på at gøre en god indsats mod 
modstanderen fra B70 Taastrup. 

Desvæ rre kom holdet sæ rdeles skidt fra start. Man 
tabte begge mixdoubler og begge damesingler. I 
herresinglerne var både Jonas Frederiksen og Lars 
Ohlen sæ rdeles godt spillende, og vandt begge 
deres singler let. Lars Sonne måtte kæ mpe hårdt 
for sin sejr, men efter 3 sæ t hev han dog kampen 
hjem. 

I doublerne var der også god fight på, og to tæ tte 
damedoubler blev desvæ rre tabt. Ole Mathorne og 
Jonas var ene om at sikre en doublesejr, og holdet 
måtte indkassere et nederlag på 4-9. 

-8/()52.267�
Afholdes den 6. december 2003. Sæ t kryds i ka-
lenderen. 

For at aftenen skal blive til noget skal der bruges 
et par arrangører. Dem der er interesseret kan 
henvende sig til Jesper W. Nielsen eller Tine 
Krag. 
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Oplysninger vedr. MBC kan søges på: 

http://www.maalov.dk 
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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 
4. dec Julefrokost for voksne på Brydegården 

18. dec Sidste spilledag inden juleferien 
�������

 
2. jan Første spilledag efter juleferien 

11. jan Instruktion voksen fællesspil kl. 10 - 14 
24.-25. jan Træningsweekend ungdom 

13. mar Forældre barn turnering 
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 
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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 
2.-4. dec Østerhøjhallen aflyst p.g.a teaterprojekt 

9. dec Østerhøjhallen aflyst p.g.a terminsprøve 
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 nyheder, 
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 
Kasserer: Birte Bachmann 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. 
�VWHUK¡M��RJ�*O��0nO¡YKDO 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. 
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Skal kontaktes i tilfæ lde af problemer vedr. 1\�
0nO¡YKDO om hverdagen i tiden mellem 16 og 22. 
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Kontaktes i tilfæ lde af manglende åbning af hal-
lerne 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 bruges i 
stedet. 

/�*(9$*7(1������������(efter 16:00) 
Hvis du får en akut idræ tsskade. 

&$)(�,16,'(������������
Ring og hør hvad dagens ret står på. 

0$7(5,(/*c5'(1������������
Ved problemer med vand/varme/el kontaktes 
kommunens vagt på ovenstående nummer. 


