
0c/�9�%$'0,1721�&/8%�
)RUPDQG: Karsten Friis 
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(W�WLOEDJHEOLN�Sn�(IWHUnUVV VRQHQ������
2003 blev året, hvor mange familier fik deres 
nye hjem i Måløv. Den store bolig udbygning og 
tilflytning til Måløv-området, kombineret med 
ibrugtagningen af den nye Måløvhal har også sat 
sine spor i MBC. 

Vi har i MBC nydt godt af en betragtelig 
mængde nye medlemmer, især blandt ungdoms-
spillere og motionister, hvilket afspejler et behov 
for fritidsaktiviteter hos de mange nye børnefa-
milier i området, og MBC kan med glæde se 
dette som et positivt resultat af sin prioritering 
af, at man som lokal klub henvender sig bredt 
sportsligt til alle niveauer og aldre.  

Med til medlemsforøgelsen skal også ses MBC 
geografiske bredde, i og med at vi nu kan fordele 
spillet i 3 haller: Østerhøjhallen, Gammel Må-
løvhal og ikke mindst den nye Måløvhal, som 
trods nogle få startvanskeligheder har medvirket 
til at gøre det muligt at tilbyde mange forskellige 
ydelser og arrangementer til medlemmerne. 
Herunder kan for efteråret 2003 nævnes: 

9�Åbent hus - arrangement 

9�Foredrag og opvisning med den tidligere 
Badminton-landstræner Kenneth Larsen & 
eks-landsholdsspiller Mikael Søgaard. 

9�Afholdelse af Sjællandsmesterskaber i Bad-
minton. 

9�Udvidet Voksen Fællesspil 

9�Intern singleturnering 

9�Månedlige motionist trænings sessioner 

9�Udvidet banetimespil for medlemmer 

9�Forældre-barn turnering 

9�Ungdoms-træningsweekend 

9�Diverse holdkampe for klubbens 12 turne-
ringshold 

De mange nye medlemmer og aktiviteter har 
også afspejlet sig i en spilleglæde og bred succes 
for MBCs turneringshold og –spillere. 

Vi kan således i seniorregi præsentere: 

9�2 sjællandsmestre, og 5 finalepladser i C-
rækken 

9�Et 1.hold der som nyoprykkere har så godt 
som sikret sig deres bliven i Sjællandsserien. 

9�Et 2.hold, som er godt på vej til serie 1 og 
snart ånder 1.holdet i nakken. 

I ungdoms-afdelingen:  

9�2 U-13 hold, som begge topper deres rækker 
i DGI. 

I motionist-afdelingen: 

9�2 Herrehold og 2 mix-hold, som topper deres 
rækker i DGI. 

På klubbens vegne vil en stolt bestyrelsesnæst-
formand gerne takke medlemmerne for et begi-
venhedsrigt og succesfuldt efterår, og samtidig 
byde nye medlemmer velkommen i 2004 med en 
overbevisning om, at denne positive udvikling 
må fortsætte. Samtidig vil vi gerne takke Balle-
rup Kommunes Kulturforvaltning for et stadigt 
bedre samarbejde og fleksibilitet, samt de mange 
udvalgsmedlemmer i klubben, som gør et stort 
stykke arbejde for at gøre klubben til et dejligt 
sted at investere sin fritid. 

DI� -DNRE�-HVSHUVHQ��
1 VWIRUPDQG�	�%DQHIRUGHOHU�

 

 

 



.OXEPHVWHUVNDE������
6 W� DOOHUHGH� QX� NU\GV� L� NDOHQGHUHQ� RJ� ILQG�
GLQ�PDNNHU�WLO�GRXEOH�RJ�PL[��
Klubmesterskaberne for ungdom afvikles i 
weekenden den 17. – 18. april. Invitation og 
næ rmere oplysninger udsendes senere. 

Klubmesterskaberne for voksne afholdes i uge 
17 i Gl. Måløvhal efter følgende program: 

0DQGDJ�G�������NO�����������6LQJOHU�
Herre- og damesingler i alle ræ kker. Der 
spilles denne dag til og med semifinalerne 

2QVGDJ�G�������NO�����±�����'RXEOHU�
Herre- og damedoubler i alle ræ kker. Der 
spilles denne dag til og med semifinalerne 

7RUVGDJ�G�������NO�����±�����0L[GRXEOHU�
Mixdoubler i alle ræ kker. Der spilles denne 
dag til og med semifinalerne 

/¡UGDJ�G�������NO�����±�����)LQDOHU�
Finaler i alle kategorier samt præ mieover-
ræ kkelse 

/¡UGDJ�G�������NO����������"��.OXEIHVW�
Klubfest med middag, musik, dans og hyg-
geligt samvæ r for medlemmer og deres ven-
ner og familie. 

'HU�VSLOOHV�L�I¡OJHQGH�U NNHU����
9�M-ræ kken  

Denne ræ kke indeholder alle spillere, som 
deltager på seniorernes fæ llestræ ning. Disse 
spillere er tvunget M-ræ kkespillere. Ung-
domsspillere over 14 år, som ønsker at til-
melde sig de voksnes klubmesterskab, er li-
geledes tvungen M-ræ kkespillere. Øvrige 
spillere kan frit tilmelde sig M-ræ kken  

9�A-ræ kken  
Rutinerede spillere, herunder voksen fæ lles-
spillere fra onsdagstræ ningen, 21 - 23  

9�B-ræ kken  
Øvede spillere, herunder voksen fæ llesspil-
lere fra torsdagstræ ningen, 21-23  

9�C-ræ kken  
Nybegyndere og letøvede spillere, herunder 
voksen fæ llesspillere fra tirsdagstræ ningen. 
Alle kan trygt melde sig, da denne ræ kke vi 
blive åbnet uanset antal tilmeldte. 

Og husk: arrangementet er ikke kun for turne-
ringsspillere og deltagere i fæ llestræ ning.  Både 
klubmesterskabet og klubfesten er for alle klub-

bens voksne medlemmer – herunder medlemmer 
der spiller på fast banetid. Og det er tilladt at 
deltage i klubfesten uden at have spillet (og om-
vendt). 

2J�SULVHUQH�HU�NXQ��
9�M-Ræ kken: kr. 50 pr. kategori - 3 kategorier 

for kr. 100,-  
9�A, B og C-Ræ kken: kr. 50 uanset antallet af 

kategorier.  
9�Deltager T-shirt: kr. 50,-  
9�Klubfest: kr. 150,- pr. person 

Der er megen mere information på klubbens 
hjemmeside: 

ZZZ�PDDORY�GN�
+HU�NDQ�GX�RJVn�DOOHUHGH�QX�WLOPHOGH�GLJ�RQ�

OLQH�

�
�

5RG�RJ�VQDYV�L�KDOOHUQH�
Vi hører ofte fra medlemmer, som beklager sig 
over, at der er beskidt i hallerne. Samtidig mod-
tager vi ind i mellem henvendelser fra kommu-
nen som klager over manglende oprydning i 
haller og omklæ dningsrum. Disse oplevelser er 
tilbagevendende og svæ re at komme helt til livs, 
men MBC vil gerne medvirke til at minimere 
problemet. 

I den forbindelse er det vigtigt, at det registreres 
så snart uacceptabel rod eller svineri konstateres. 
Kun på denne måde kan de skyldige findes og 
den uhensigtsmæ ssige adfæ rd korrigeres. Det er 
meget svæ rt at gøre noget ved et flere dage 
gammelt rygte. 

Pr. definition er det altid de sidste der har be-
nyttet hallen, der er ansvarlige for dens øjeblik-
kelige tilstand  - med mindre de kan dokumen-
tere at problemet var der ved ankomsten. 

Meld derfor straks hvis du ser problemer med 
rengøring, oprydning, hæ rvæ rk eller andet til: 

Jakob Jespersen, tlf: 2072 7957, jjj@ramboel.dk 



81*'206$)'(/,1*(1�
 

7XUQHULQJHU 
Ved sjæ llandsmesterskaberne d. 6 & 7 dec. blev: 

9�Patrick Strøm-Hansen & Sarah Sonne nr. 2 i 
MD U 13 C 

Ved en turnering i Hvalsø i julen - d. 29. dec. 
blev: 

9�Patrick Strøm-Hansen og Ken Jensen  nr. 1 i 
HD U13 C, 

Ved den lejlighed blev Patrick B-spiller. 

         TILLYKKE 

 

 
 

7U QLQJVZHHNHQG 
Vi har haft træ ningsweekend d. 24 & 25 januar 
med 46 deltagende børn i alderen 7 - 15. Des-
væ rre var deadline for dette nummer af Måløv 
Sport inden weekenden blev afholdt, men du kan 
se mere fra weekenden på: ZZZ�PDDORY�GN. 

 

)RU OGUH�EDUQ�DUUDQJHPHQW 
Sæ t X i kalenderen d. 13 marts - her vil vi af-
holde den traditionsrige foræ ldre/barn turnering. 
Mere information og tilmeldingssedler uddeles 
til træ ning. 

 

.OXEPHVWHUVNDEHU������
Årets klubmesterskaber for ungdom afholdes i 
weekenden d. 17 & 18 april. 

HUSK allerede nu at fortæ lle familie og venner 
at de ikke skal invitere dig den weekend.  

Der kommer snarest invitationer til klubmester-
skaberne. Husk at få afregnet evt. økonomiske 
mellemvæ render med klubben - ingen i restance 
kan stille op til mesterskaberne. 

�
7U QLQJVWLGHU�
MBC ungdom træ ner i år på følgende tider: 

Hold Spilledag Tid Sted 

Begynder 1 Tirsdag 16-17 Ø H 

Begynder 2 Tirsdag 17-18 Ø H 

Indv. Tirsdag 18-19 Ø H 

Indv. Tirsdag 19-20 Ø H 

Miniton 1 onsdag 17-18 MH 

Miniton 2 onsdag 18-19 MH 

Ø vede 1 torsdag 16-17 Ø H 

Ø vede 2 torsdag 17-18 Ø H 

Ø vede 3 torsdag 18-19 Ø H 

�
1\H�8QJGRPVVSLOOHUH�
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 tirsdag 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. 

 

8QJGRPVXGYDOJHW 
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 
Torben Jensen  4466 4772 
Helle Hovmann  4468 4485������������

�
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Så er kampene i slutspillet kalendersat: 

��KROGHW� �� 6M OODQGVVHULHQ�� VOXWVSLO� 3XOMH� ����
QHGU\NQLQJ��
�������������
	��

K V U T SCORE p 
1 �� � �
�  3 3 0 0 28-11 9 
2 ��� � �����
	 �  3 2 0 1 28-11 6 
3 ���������� ����!"�$#&%  3 2 0 1 21-18 6 
4 ')( ��� � !+*�,.-  3 2 0 1 23-16 5 
5 / ��,), � !"�)0  3 1 0 2 20-19 4 
6 � !21$��#31$!2	  3 1 0 2 17-22 3 
7 

� '��)45� ��6���7�-  3 1 0 2 14-25 3 
8 ' ��!98 � !2��0 3 0 0 3 5-34 0 
��
SB 50 Ishøj 2 – Måløv 
Ishøj Idræ tscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj 
Dato: 07-02-04, kl. 17:00 
Kampnummer: 215201 
 
Måløv - Ballerup 2 
Gl. Måløvhal, 
Dato: 21-02-04 , kl. 16:00 
Kampnummer: 215208 
 
Vipperød - Måløv 
Vipperød Hallen, Rensdyrvej 4, 2390  Vipperød 
Dato: 07-03-04, kl. 10:00 
Kampnummer: 215210 
 
Måløv - AIK 65-Strøby 
Spillested: Gl. Måløvhal, 
Dato: 20-03-04, kl.16:00 
Kampnummer: 215216 
 
 
���KROGHW� ��5 NNH��6HULH���� VOXWVSLO��3XOMH�����
RSU\NQLQJ��
�
�����������
	:�

K V U T SCORE P 
1 � ����� � !;��05< 3 3 0 0 25-14 8 
2 '$=)4� ;>�(
( �?��!+*$, 3 3 0 0 26-13 7 
3 � �$!"��6
1$��@A-

3 2 0 1 27-12 7 
4 �� � �
�B- 3 2 0 1 24-15 7 
5 /�C ! � #)!"1 3 1 0 2 12-27 3 
6 D 1$� %
� � 8���� �38 3 1 0 2 11-28 3 
7 ')( ��� � !9*�,FE 3 0 0 3 16-23 1 
8 G � � �� H� 1I8
8 � 0 ( �)- 3 0 0 3 15-24 0 
��
�

�
Måløv 2 - Polyteknisk 
Gl. Måløvhal 
Dato: 07-02-04,  kl. 14:00 
Kampnummer: 215804 
 
Nivå-Kokkedal 2 -Måløv 2 
NKK-Hallen, Niverødvej, 2990 Nivå 
Dato: 21-02-04, kl. 16:00 
Kampnummer: 215806 
 
Måløv 2 - Hillerød 4 
Gl. Måløvhal 
Dato: 06-03-04, kl. 16:00 
Kampnummer: 215812 
 
Hørsholm 2 - Måløv 2 
Hørsholm Badminton Hal, Stadionalle 7 D, 2960  
Rungsted Kyst 
Dato: 20-03-04, kl. 16:30 
Kampnummer: 215815 
 
��KROGHW� �� 5 NNH�� 6HULH� ��� VOXWVSLO�� 3XOMH� ����
QHGU\NQLQJ��
�������������
	:�

K V U T SCORE P 
1 '$=�4� >�(
( ����!9*$,.- 3 3 0 0 31-8 9 
2 � 1$!9��# C 8 2 2 0 0 17-9 5 
3 �� � �3�5E 3 2 0 1 21-18 5 
4 D 1$� %�� � 8
��� ��8J- 2 1 0 1 15-11 4 
5 ' !2�$�
0I#&%�- 3 1 0 2 20-19 4 
6 
�I� ( �3	 � !+*$,.- 2 0 0 2 7-19 0 

7 /K( ��� � �
��# C 8JE 3 0 0 3 6-33 0 
�
Slangerup 2 - Måløv 3 
Idræ tshallen, Idræ tsvej, 3550  Slangerup 
Dato: 07-02-04, kl.15:00 
Kampnummer: 216802 
 
Hornbæ k - Måløv 3 
Hornbæ k-Hallen, Stenstrupvej 3, 3100  Hornbæ k 
Dato: 07-03-04, kl. 12:30 
Kampnummer: 216812 
 
Måløv 3 - Polyteknisk 2 
Gl. Måløvhal 
Dato: 20-03-04, kl.14:00 
Kampnummer: 216816 
 

)¡OJ�PHG�Sn�QHWWHW��'HU�HU�OLQNV�DW�ILQGH�Sn�
ZZZ�PDDORY�GN�
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) OOHVVSLOOHW�
Der er nu startet fæ llesspil for alle spillere om 
mandagen kl. 20-22 i Ny Måløvhal. 

Der er én fra udvalget til stede med bolde. Der 
bliver ikke sat kampe. Kun hvis der ikke kom-
mer rotation i spillet, så alle får spillet, vil ud-
valgsmedlemmet styre begivenhederne. 

De tre første gange i januar har der væ ret god 
plads i hallen! 

7XUQHULQJ�
Først tillykke til Claus Stamp og Peter Clausen 
som vandt amtsmesterskabet i herredouble i 40+  
B-ræ kken. 

Holdene klarer sig generelt godt i deres forskel-
lige ræ kker og indtager pladser fra midten og 
opad. 

.OXEPHVWHUVNDEHU�
Se andetsteds. Men husk at sæ tte kryds i kalen-
deren. Det er meget fornøjeligt til klubmester-
skaberne, specielt hvis mange deltager, og det 
samme gæ lder festen om lørdagen. 

-XOHVSLO�GHQ������������
Det blev en stor succes med fyldt hal og enkelte 
oversiddere. Der er lagt op til en tradition med så 
stor tilslutning. 

Udover denne juleturnering er det også lykkedes 
Jakob at samle ca. 15 spillere til en singleturne-
ring, som spiller hver lørdag formiddag. Impone-
rende, når man hører, at andre klubber har svæ rt 
ved at få spillere til hold med singlekampe! 

)LQQ�0DWKRUQH�

9HWHUDQHU�YLVHU�IODJHW�IRU�0nO¡Y.   

9HG� XGWDJHOVHVVW YQHW� IRU� YHWHUDQHU� ���� L�
+DYGUXS� KDOOHQ� GHOWRJ� -HWWH� 3ODWRX�� &ODXV�
6WDPS�RJ�3HWHU� /�&ODXVHQ� IUD�0nO¡Y� L� ���%�
U NNHQ���
Det lykkedes Jette og Claus at tilspille sig en 
semifinaleplads i mix-double efter 2 hårde 3-
sæ tskampe mod spillere fra henholdsvis Hav-
drup og Sengeløse.  

Claus og Peter vandt først deres indledende 
pulje, hvor de i den afgørende kamp vandt i 3 
sæ t over SBKR-mesterræ kkespillerne Ove Niel-
sen og Finn Jensen fra Havdrup. I finalen vandt 
de i 2 sæ t over Mogens Hansen og Troels Niel-
sen fra Jyllinge og kvalificerede sig dermed til 
deltagelse i landsmesterskaberne til foråret.  

For os alle 3 gæ lder at turneringen gav blod på 
tanden til at deltage en anden gang. Vi spillede 
nogle virkelige gode kampe mod seriøse par fra 
andre klubber. Turneringen blev for vort ved-
kommende afviklet i løbet af blot 4 - 5 timer. Vi 
havde ikke de lange ventetider, som ofte holder 
os "gamle" fra at forlade familien og deltage i 
åbne turneringer.  

3HWHU�&ODXVHQ�
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Oplysninger vedr. MBC kan sø-
ges på: http://www.maalov.dk 

 

6�621�.$/(1'(5�
$NWLYLWHWHU�L+M+M9N

 
13. mar Forældre barn turnering 
14. mar Intern holdturnering voksen fællesspil 

17.-18. apr Klubmesterskaber ungdom 
19.-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. 
25. maj Generalforsamling 

$IO\VQLQJHU�L+M+M9N
 

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

8.-12. apr Påskeferie. Hallerne lukket (begge dage inkl.). 

 

Bemæ rk: Der er ikke aflyst i vinterferien. 

Hvis du vil have direkte information om nyhe-
der, aflysninger, specielle tilbud eller andet, så 
oplys din e-mail adresse til klubben. Gå ind på 
MBC’s hjemmeside på 

ZZZ�PDDORY�GN�
�
.217$.73(5621(5�0�0��
Formand: Karsten Friis 4465 4645 
Kasserer: Birte Bachmann 4465 4645 
Senior:  Tue Micheelsen 33 690 690 
Ungdom Tine Petersen 4466 3041 
Voksen fæ llesspil: Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer: Jakob Jespersen 2072 7957 

$)7(19$*7(1������������
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. 

$)7(19$*7(1������������
Skal kontaktes i tilfæ lde af problemer vedr. 1\�
0nO¡YKDO om hverdagen i tiden mellem 16 og 
22. 

:((.(1'9$*7(1������������
Kontaktes i tilfæ lde af manglende åbning af 
hallerne i weekenden, samt i fald de aftalte åb-
ninger 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. 

 


