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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. Læs herom under 
afsnittet ”Ungdomsafdelingen” 

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

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

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

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

/¡UGDJ�G�������NO�����±�����)LQDOHU�
Finaler i alle kategorier samt præmieover-
rækkelse 

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

'HU�VSLOOHV�L�I¡OJHQGH�U NNHU����
9�0�U NNHQ��

Denne række indeholder alle spillere, som 
deltager på seniorernes fællestræning. Disse 
spillere er tvunget M-rækkespillere. Ung-
domsspillere over 14 år, som ønsker at til-

melde sig de voksnes klubmesterskab, er li-
geledes tvungen M-rækkespillere. Øvrige 
spillere kan frit tilmelde sig M-rækken  

9�$�U NNHQ��
Rutinerede spillere, herunder voksen fælles-
spillere fra onsdagstræningen, 21 - 23  

9�%�U NNHQ��
Øvede spillere, herunder voksen fællesspil-
lere fra torsdagstræningen, 21-23  

9�&�U NNHQ��
Nybegyndere og letøvede spillere, herunder 
voksen fællesspillere fra tirsdagstræningen. 
Alle kan trygt melde sig, da denne række vi 
blive åbnet uanset antal tilmeldte. 

Spilleudvalget fastlægger klassificeringen af 
spillerne. Du vil kunne blive placeret i forskel-
lige rækker. Den højst klassificerede spiller i et 
doublepar er bestemmende for i hvilken række 
parret stiller op. Består et doublepar f.eks. af en 
C-rækkespiller og en B-rækkespiller, placeres 
parret i B-rækken. 

2SU\NQLQJ�U NNHUQH�LPHOOHP�  
Alle finalister i C-rækken fra foregående år er 
tvunget B-rækkespillere i dette års klubmester-
skaber. Ligeledes er finalister i B-rækken tvun-
get A-rækkespillere i dette års klubmesterskaber. 
Var der det pågældende år kun syv eller færre 
deltagere tilmeldt en række, rykker kun vinderne 
af finalerne op ved dette års klubmesterskaber. 

Ovenstående er gældende selvom en eventuel 
pause i tilmeldingen til klubmesterskaber ind-
træder. 

M-rækken er en isoleret række, d.v.s. at vinderne 
fra A-rækken ikke automatisk rykker op i M-
rækken. De kan derimod frit tilmelde sig på lige 
fod med alle andre. 

1HGU\NQLQJ�U NNHUQH�LPHOOHP:  
Taberne af 1. runde i A- og B-rækkerne fra sid-
ste år har mulighed for at blive rykket ned ved 
dette års klubmesterskab. Samme afgøres af 
spilleudvalget. 

$IYLNOLQJ�  
For at en række kan blive oprettet skal mindst 6 
spillere (i double 6 par) have tilmeldt sig den 
pågældende række. Er dette ikke tilfældet, flyttes 
samtlige spillere én række op. Dette gælder dog 
ikke C-rækken. 



M-ræ kkerne i alle kategorier afvikles fortrinsvis 
efter Cup-systemet. A-, B- og C-ræ kken vil for-
søges spillet efter puljekampe-systemet, hvilket 
giver hver spiller mindst 2-3 kampe, afhæ ngig af 
puljerne størrelse. 

7LOPHOGLQJ�  
Tilmeldingsfristen er 15. april 2004. 

Tilmelding kan foretages online på 
www.maalov.dk, mailes til mbc@maalov.dk, 
afleveres til fæ llesspil tirsdag, onsdag eller tors-
dag eller sendes til Karsten Friis, Træ ets Kvarter 
15, 2750 Ballerup 

Husk at angive: Navn, Telefonnummer, 
Single/double/mix, M/A/B/C samt din eventuelle 
makker(e)s navn(e) og om du ønsker spillertrøje, 
samt dennes størrelse. 

3URJUDP�  
Spilleprogrammet vil væ re klar på MBC's 
hjemmeside fra den 19. april 2004, og papir-
kopier vil kunne afhentes i Måløvhallen samme 
dag ved turneringens start. 

'HOWDJHU�7�VKLUW��
Farve er endnu ikke valgt, men trøjen vil blive 
trykt med årstal og MBC's logo på rykken og 

kvaliteten er meget høj så 
den tåler mange gange i 
vaskemaskine og tørre-
tumbler uden at krybe eller 
miste form og farve. Prisen 
er kun kr. 50,- 

.OXEIHVW��
Afholdes lørdag den 24. april 2004 kl. 18.30 i 
fæ lleshuset Klakkebjerg umiddelbart efter af-
viklingen af klubmesterskabernes finaler. 

Tilmelding og betaling senest den 15. april til 
Finn Mathorne, Mona B. Hansen eller ved fæ l-
lesspillets dommerbord tirsdag, onsdag eller 
torsdag. 

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 

2J�KXVN: 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). 

Der er mere information på klubbens hjemme-
side: 

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

OLQH�

�
Tilskuerræ kkerne ved klubmesterskaberne 2003 

�
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 
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7XUQHULQJHU�
Ved DGI stæ vne i Tune d. 1. februar blev  

9�Frederik Rørbæ k nr. 1 i HD U 11 D  sammen 
med makker fra Havdrup. Frederik rykker op 
i C- ræ kken. 

Ved DGI Stæ vne i Tåstrup d. 1. februar blev 

9�Nicklas Stub nr. 3 i HS U 13 C. Nicklas ryk-
ker op i B- ræ kken 

Ved Stæ vne i Solrød d. 14. & 15. februar blev 

9�Marie Jensen nr. 1 i DD U 13 B sammen 
med makker fra Fløng. 

9�Rasmus Darger nr. 2 i MD U 13 B sammen 
med makker fra Fløng. 

9�Nicklas Stub nr. 3 i HS U 13 B. 

6WRUW�WLOO\NNH�
 

7U QLQJVZHHNHQG�
Vi har haft træ ningsweekend d. 24 & 25 januar 
med 46 deltagende børn i alderen 7 - 15.  

Det var en dejlig weekend, med masser af bad-
minton. Sent lørdag aften spillede vi natbad-
minton. Alt lys var slukket i hallen og 2 baner 
var oplyst af små selvlysende rør der var placeret 
rundt omkring på stregerne og bolden havde fået 
et lille rør stukket ned i korken. Det er svæ rt at 
spille i mørke, men det var en stor oplevelse for 
mange af de mindre børn, der aldrig før havde 
prøvet dette.  

Vi fik dejlig mad i det nye cafeteria og efter nat-
badmintonen blev der lavet parisertoast i lange 
baner. 

Børnene sov som altid i spejlsalen - og ca. kl. 02 
var der helt ro. 

Søndag stod igen i træ ningens tegn og det var en 
flok træ tte børn der blev hentet søndag over 
middag - De voksne træ ngte nu også til en ef-
termiddagslur!  

 

 

./8%0(67(56.$%(5������
Årets klubmesterskaber for ungdom afholdes i 
weekenden d. 17 & 18 april. Der er delt tilmel-
dingssedler ud til træ ning, men du kan også 
hente en tilmelding på: www.malov.dk 

Tilmelding skal afleveres senest d. 1/4  - tilmel-
dinger der afleveres for sent, bliver afvist! 

Husk også at du skal ha’ betalt kontingent og 
ikke må have anden gæ ld til klubben.  

. 

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. 

 

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 

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

 
18. mar Banetimer aflyst i Ny Måløvhal p.g.a. arrange-

ment: ”Go’ Torsdag” 
27. mar Banetimer i den gamle Måløvhal aflyst p.g.a. 

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

 

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. 

 


