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%DQHIRUGHOHU� Jakob Jespersen 
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Årets generalforsamling blev afholdt torsdag den 
27. maj 2004 i cafeteriaet i den Ny Måløvhal. 
Efter at formand Karsten Friis havde budt vel-
kommen til de i alt 20 fremmødte medlemmer, 
blev Thomas Spange Olsen valgt til dirigent og 
han kvitterede med at konstatere generalforsam-
lingen lovligt indvarslet. 

Formændenes beretninger, (gengivet nedenfor)  
samt regnskab (kan ses på hjemmesiden) blev 
enstemmigt godkendt. 

Foranlediget af spørgsmål fra salen lovede 
bestyrelsen at overveje pensionistkontingent. 

Følgende blev valgt til bestyrelse og udvalg. 

9�)RUPDQG��Karsten Friis (genvalgt for 2 år) 
9�6HNUHW U��Mona Hansen (genvalgt for 2 år) 
9�8QJGRPV�IRUPDQG��Tine Petersen (genvalgt 

for 2 år) 
9�9RNVHQ� I OOHVVSLOIRUPDQG�� Finn Mathorne 

(genvalgt for 2 år) 
9�6XSSOHDQW��Toni Madsen (nyvalgt for 2 år)�
9�8QJGRPVXGYDOJ��

• Anette Engblom (genvalgt for 2 år) 
• Jesper Sonne (genvalgt for 2 år) 
• Helle Hovman (nyvalgt for 2 år) 
• Torben Jensen (nyvalgt for 2 år) 

9�6HQLRUXGYDOJ��
• Jeppe Krag (nyvalgt for 2 år) 
• Tine Krag (genvalgt for 2 år) 
• Lasse Reimers (genvalgt for 2 år) 

9�9RNVHQ�I OOHVVSLO��
• Jan Munk (nyvalgt for 2 år) 
• Per Nielsen (nyvalgt for 2 år) 
• Torben Toldam (nyvalgt for 2 år) 

• Morten Terstrup (nyvalgt for 2 år) 
• Jakob Jespersen (genvalgt for 2 år) 
• Jan Jeppesen (genvalgt for 2 år) 
• Jens Kjerte (genvalgt for 2 år) 

Bestyrelse og udvalg ser herefter således ud i 
sæson 2004/2005: 

%HVW\UHOVH��
9�)RUPDQG: Karsten Friis 
9�1 VWIRUPDQG: Jakob Jespersen 
9�.DVVHU: Birte Bachmann 
9�6HNUHW U: Mona Hansen 
9�6HQLRUIRUPDQG: Tue Micheelsen 
9�8QJGRPVIRUPDQG: Tine Mai Petersen 
9�9RNVHQIRUPDQG: Finn Mathorne 
9�6XSSOHDQW: Jette Platou 
9�6XSSOHDQW: Toni Madsen 
8QJGRPVXGYDOJ��

Elin Jensen Jesper Sonne 
Tine Darger Helle Hovmand 
Claus F. Petersen Torben Jensen 
Anette Engblom  

6HQLRUXGYDOJ��
Berit Qvist Jesper Nielsen 
Søren Larsen Tine Krag 
Lasse, Reimers Jeppe Krag 

9RNVHQXGYDOJ��
Toni Madsen Jan Jeppesen 
Ole Thystrup Jens Kjerte 
Jette Platou Jan Munck 
Ivan Chang Per Nielsen 
Rene Dornhoff Torben Toldam 
Jakob Jespersen Morten Terstrup 

 
%HVW\UHOVHQV�EHUHWQLQJ������
Y��)RUPDQG�.DUVWHQ�)ULLV�
I år er det anden gang, at jeg skal aflægge beret-
ning for en afsluttet sæson. Og heldigvis kan jeg 
atter sige, at jeg er stolt af at være formand for 
en så velfungerende klub. 

MBC har atter præsteret en rigtig god sæson 
både sportsligt, socialt og økonomisk. I en tid 
med medlemstilbagegang for badminton gene-
relt, er det glædeligt at dette ikke afspejles i vo-
res medlemsstatistikker. 

Vi fik i år en ny hal i Måløv. Søndag den 25. maj 
2003 var der indvielse med deltagelse af den 
samlede kommunalbestyrelse. Vi havde store 
forventninger til hallen, og den har da også haft 
stor betydning for den forgangne sæson. Men 
desværre viste der sig hurtigt en række skavan-



ker, som betyder, at den gamle Måløvhal trods 
alt stadig er vores foretrukne turneringshal: 
9�Loftshøjden var kun 7 meter – 1 til 2 meter 

for lavt til turneringsbrug 
9�Lyset er ikke anbragt mellem banerne 
9�Gulvet er glat 
Men til motionist- eller ungdomsspil er hallen 
dog ganske udmæ rket. 

Og hallen gav så megen ekstra haltid i Måløv 
området, at selv om flere Ballerup klubber fik 
haltid, betød det en kraftig forøgelse af det antal 
banetimer MBC kunne tilbyde. Og dette kan ses 
på medlemsantallet samt på økonomien. 

Desvæ rre flytter Måløv Idræ tsforening i den 
kommende sæ son fra Måløv Skoles festsal til 
den nye hal. Det betyder fæ rre timer til MBC, og 
vi må derfor indskræ nke udbudet af banetimer. 
Vi kan derfor nok ikke undgå, at enkelte bane-
spillere kommer i klemme. Til gengæ ld udvider 
vi antallet af Voksen Fæ llesspil hold fra 3 til 4. 
pr. uge. Dette ligger godt i tråd med bestyrelsens 
politik, idet aktiviteter som styrker klubfølelsen 
og fæ llesskabet prioriteres over de mere ano-
nyme og individuelle aktiviteter. 

Og heldigvis kan det konstateres, at det går godt 
i de tre afdelinger: Voksen Fæ llesspil, Senior, og 
Ungdom herunder Miniton, som der er under 
Tina Dargers ledelse atter er kommet godt gang 
i. Formæ ndene for udvalgene vil efterfølgende 
aflæ gge beretning, så jeg skal ikke komme næ r-
mere ind på detaljerne heromkring.  

Vi kunne i år konstatere en meget stor interesse 
for årets klubmesterskaber og klubfesten: Vi 
havde til de voksnes mesterskaber en rekorddel-
tagelse. Det var en hård men spæ ndende uge 
med mange kampe i begge Måløvhaller fordelt 
over 4 dage. Også klubfesten var en succes med 
mange deltagere 

Vi har i MBC et godt samarbejde med kommu-
nen, herunder specielt kulturel forvaltning. Vi er 
kendt af både politikere og embedsmæ nd, og er 
efter Ballerup og Skovlunde Badminton klubber 
en af de største indendørs konkurrence sports 
klubber i kommunen. Desvæ rre bliver vi stadig 
ikke betragtet som en elite klub. Vi skal nok 
have vore 1. senior hold i danmarksserien før vi 
også bliver anerkendt for vores elitearbejde. 

Vores medlemsblad ”Måløv Sport” er inde i en 
mindre krise, med vaklende økonomi. Dette 
sammenholdt med regeringens æ ndrede tilskuds-

regler til distribution af klubblade, har desvæ rre 
betydet, at vi både har måtte skæ re antallet af 
udgivelse pr. år lidt ned, og samtidig opgive at 
sende bladet til medlemmer, som ikke bor i Må-
løv Sogn. Vi vil endnu en gang opfordre med-
lemmerne til at holde sig orienteret via klubbens 
hjemmeside. Bestyrelsen har ingen intentioner 
om at udvide den skriftlige kommunikation, men 
vil udelukkende satse på elektronisk kommuni-
kation til at udfylde de mangler som en ind-
skræ nkning af ”Måløv Sport” vil give. 

Men ”Måløv sport” har stor betydning som re-
klame for sporten i Måløv - altså information til 
Måløv’ere, som endnu ikke spiller i Måløv 
Badminton. MBC er derfor meget interesserede i 
at bevare bladet. Og desvæ rre har jeg netop 
modtaget en henvendelse fra bladets mangeårige 
redaktør, Gustav Blomberg,  som nu kræ ver en 
afløser på posten. Så hvis nogen har lyst til dette 
arbejde, så er der muligheder – henvendelse til 
Gustav! 

Til slut vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse 
samt alle udvalgsmedlemmerne. Der bliver gjort 
et stort arbejde af mange frivillige. Heldigvis 
kan jeg fornemme, at der både i bestyrelse og 
udvalg er en god og hyggelig atmosfæ re, som 
gør, at det er sjovt at væ re med i arbejdet. Det 
betyder også, at det ikke er helt så svæ rt at finde 
nye medlemmer til erstatning at de - heldigvis få 
– som må forlade arbejdet af forskellige grunde. 

%HUHWQLQJ�IUD�8QJGRPVXGYDOJHW�
Y��XGYDOJVIRUPDQG�7LQH�0DL�3HWHUVHQ�
Det har - som altid, skulle jeg vel sige, væ ret et 
aktivt år for MBC ungdom. �
Vi startede sæ sonen med nye træ nere - Thomas 
Rasmussen har træ net U 11 - U 17 i Østerhøj-
hallen tirsdag og torsdag. 

Der har virkelig væ ret mange både nye og små 
unger i år - Det er dejligt at se hvordan det at 
spille badminton ”smitter” - der er flere grupper 
børn der går i samme klasse.�
Men alle de nye små, samtidig med afgang af 
flere af de æ ldste gjorde at vi måtte bytte rundt 
på træ ningstider - og det er aldrig populæ rt. I 
starten af september offentliggjorde vi de nye 
træ ningstider - til glæ de og gråd. Men det var 
den mulighed vi havde for at skabe nogle gode 
træ ningshold - og det er da også gået godt efter 
startproblemer. Men det siger noget om at børn 



og unge i dag har utroligt mange aktiviteter - og 
det at flytte rundt på træ ningstider betyder valg 
mellem badminton og andre sports- og fritidsak-
tiviteter. Derfor er vi i ungdomsudvalget også 
meget konservative når vi skal fordele spilletid i 
klubben!�
Miniton har også fået ny træ ner i år - Tina Dar-
ger fra Ungdomsudvalget. Da vi planlagde denne 
sæ son troede vi højst vi kunne samle børn til et 
træ ningshold, men ret tidligt i sæ sonen var der 2 
træ ningshold og samtidig børn på venteliste.  

Miniton er for de allermindste - fra 4 til 7,8 år, 
som sammen med en foræ ldre træ ner badminton, 
motorik og gode lege.�
Både Tina og Thomas har leveret et godt og stort 
stykke arbejde med vores unger - og i ungdoms-
udvalget er vi glade for at de begge forsæ tter det 
gode arbejde næ ste sæ son. �
Vi har afholdt 2 træ ningsweekender - hvor 40 - 
50 børn og unge har spillet badminton - leget - 
lavet underholdning og spillet endnu mere bad-
minton i 24 timer. Det har væ ret gode arrange-
menter hvor Træ ner Thomas sammen med Chri-
stian hjæ lpetræ ner har lavet nogle rigtig gode 
programmer. Vi voksne i ungdom synes faktisk 
også det er rigtig sjovt med disse weekender - 
selvom vi er godt træ tte søndag eftermiddag.�
Vi holder også to arrangementer hvor man tager 
en foræ ldre med og vi spiller mix - 
barn/foræ ldre. Det er altid hyggeligt - og en god 
måde hvorpå vi kan få kontakt til foræ ldrene. 
Men også en mulighed for foræ ldrene til at møde 
andre foræ ldre.  

I år har vi haft 2 hold tilmeldt i DGI’s holdturne-
ring - 2 U13 hold. Ét i A/B-ræ kken og ét i C.   

Begge hold klarede sig rigtig godt og vi troede 
faktisk at de vandt deres ræ kker begge 2. Men en 
klage fra en klub mod en anden klub flyttede i 
sidste øjeblik rundt på stillingen i C ræ kken -  og 
vores hold stod så som nr. 2. Vi kunne ikke rig-
tigt forstå det og kontakt til DGI resulterede i at 
vi fik tilsendt et sæ t medaljer - men det var for 
sent ift at komme til landsmesterskaber for hold. 
I A/B ræ kken stod vores hold også som nr. ét på 
DGIs hjemmeside. Men når man næ rlæ ste den 
kunne man godt se at det hold der stod som nr. 2 
havde flere vundne sæ t end vores. Bare æ rger-
ligt, for ungerne troede jo sejren var deres. 

Vi har derfor klaget til DGI og bedt dem om til 
næ ste sæ son helt klart at skrive reglerne for 
hvem der vinder ved a’ point og ligeledes at 
sæ tte holdene op i den rigtige ræ kkefølge på 
deres hjemmeside. �
Det har væ ret U13 årgangen der har væ ret den 
mest aktive i år. De har deltaget i mange stæ vner 
og turneringer. Men heldigvis er der også be-
gyndt at komme U11’ere ud og prøve kræ fter 
med andre. Det kan væ re svæ rt som ny foræ ldre 
at finde ud af at man selv skal køre rundt på 
sjæ lland og tilbringe mange weekendtimer i 
hallerne, badminton er jo på godt og ondt en 
individuel sport.�
Vi har også holdt klubmesterskaber - med utrolig 
mange herlige kampe - og mange glade og stolte 
vindere.  

I kan se flotte billeder - både af Line Zaar der 
vandt årets Fairplaypokal og alle klubmestrene 
på ungdommens hjemmeside. 

Ungdoms udvalgets medlemmer bliver alle én 
sæ son mere - men som i kan fornemme er der 
masser at tage sig til. Så skulle der væ re én eller 
2 der har lyst, er der altid plads til en hjæ lpende 
hånd! Vi har det faktisk også hyggeligt - det er 
ikke kun hårdt arbejde! 

%HUHWQLQJ�IUD�6HQLRUXGYDOJHW�
Y��XGYDOJVIRUPDQG�7XH�0LFKHHOVHQ��
Jeg har gjort min beretning forholdsvis kort i år. 
Årsagen er, at det set med seniorbriller har væ ret 
en relativt rolig sæ son. Den tid er forbi hvor se-
niorafdelingens skib sejlede i rørte vande – vi 
har fået etableret et stæ rkt seniorudvalg med en 
klar rollefordeling der gør at alle kender deres 
ansvarsområder og opfylder dem tilfredsstil-
lende. Det letter bestemt arbejdet for alle – ikke 
mindst formanden.  

Et overordnet blik på seniorafdelingen fortæ ller 
os at afdelingen ikke har væ ret større i nyere tid 
end den er i øjeblikket. Afdelingen er vokset 
med 30% i gennemsnit hver eneste år de sidste 
10 år, og der er ikke noget der tyder på at det vil 
gå den anden vej. 

Hvis vi skal slå en resultatmæ ssig streg under 
sæ sonen der er gået, så var det mest interessante 
jo nok at det i år var første gang at Måløv kunne 
starte en sæ son med præ dikatet Sjæ llandserie-
klub hæ ftet på sig. Seniorafdelingen skulle stå 
sin prøve i det fine selskab og vi var æ rlig talt ret 



spæ ndte på, hvordan vi ville klare os i en stæ rk 
ræ kke som Sjæ llandsserien. Vores ræ kke bestod 
af 16 hold hvoraf de tre bedste rykker op i Dan-
marksserien og de tre dårligste rykker ned i serie 
1. Inden sæ sonstart var vores målsæ tning som 
den bør væ re det for enhver ny klub i Sjæ llands-
serien nemlig at bevare statusen som Sjæ llands-
serieklub og altså havne mellem de 13 bedste 
hold. Vores 1. hold sluttede som nummer 9 og vi 
kan derfor stadigvæ k kalde os Sjæ llandsserie-
klub i den kommende sæ son, hvilket vi naturlig-
vis er glade for og stolte af. Dermed ikke sagt, at 
vi stiller tilfreds med det. Vi skal naturligvis stile 
mod endnu højere mål. Jeg vil ikke love en op-
rykning til Danmarksserien allerede næ ste år, 
men jeg vil godt love at vi til næ ste år sender et 
signal om at Måløv som badmintonklub har po-
tentiale til at væ re en Danmarksserieklub. Jeg 
mener at vi både har spillere, ressourcer, træ ner-
kapacitet og ledelsen til det. Det skal også næ v-
nes at vores to øvrige hold ligeledes bevarer de-
res pladser i hhv. serie 2 og serie 4. 

Alt er naturligvis ikke kun rosenrødt – og der er 
som bekendt ikke noget der er så godt at det ikke 
er skidt for noget. Afdelingen og klubben som 
sådan står bestemt over for nogle udfordringer i 
fremtiden som vi er nødt til at tage alvorligt. 
Blandt andet det faktum at det mere eller mindre 
er den samme gruppe af seniorspillere som har 
bragt seniorafdelingen gennem ræ kkerne til der 
hvor afdelingen er i dag. Man kan sige, at det er 
en kritisk masse af spillere som efterhånden er 
ved at nå en kritisk alder – nemlig slut 20’ erne 
start 30’ erne hvor badminton af og til har en 
tendens til at blive overvundet på livets priorite-
ringsliste til fordel for børn, karriere, god mad 
og rødvin. Det i sig selv er ikke et problem, pro-
blemet består i at vi ikke har en oplagt gruppe af 
unge spillere til at tage over for os ” gamle” . Det 
er ikke lykkedes os at holde fast i den gruppe af 
unge spillere som i dagens Danmark har så 
mange alternative tilbud de kan væ lge imellem, 
og derfor kan vi om nogle år ud i fremtiden risi-
kere at stå med et problem når vi år efter år skal 
forsvare vores placering i de stæ rke seniorræ k-
ker med en flok halvgamle nisser. Løsningen på 
problemet er naturligvis ikke noget vi hverken 
kan eller skal finde i dag. Det er et problem som 
9 ud af 10 badmintonklubber kæ mper med og 
det er præ cist af samme årsag at Danmark om en 
årræ kke nok ikke læ ngere vil høre til blandt de 
allerbedste badmintonnationer i verden – der er 

nemlig heller ikke nogen til at tage over efter 
den øverste danske elite. Det er problem som vi 
er opmæ rksomme på i bestyrelsen og som vi 
bestemt vil arbejde videre med den kommende 
tid. 

Det kræ ver naturligvis ressourcer at drive en 
seniorafdeling frem i forreste ræ kke. Jeg vil 
gerne sige tak til bestyrelsen for at væ re visionæ r 
og for at væ re villig til at afsæ tte de nødvendige 
ressourcer der skal til for at skubbe Måløv frem 
blandt de bedste. Vi gør også hvad vi kan i seni-
orafdelingen for selv at skaffe flere ressourcer til 
den fornødne udvikling. Et opsøgende salgsar-
bejde gør at vi fra næ ste år kan præ sentere BG 
Bank som vores nye hovedsponsor. Det skyldes 
blandt andet et godt stykke arbejde både fra et 
par menige medlemmer i seniorafdelingen, men 
også fra seniorudvalget som har udfæ rdiget dette 
sponsormateriale. Vi har plads til og behov for 
endnu en sponsor, så jeg vil gerne anbefale dem 
der ser en mulighed i at få deres firmas navn 
eksponeret i lokalområdet og på sjæ lland i øvrigt 
til at tage et kig på brochuren som forklarer i 
detaljer hvilken eksponering man kan få og 
hvilke priser der er tale om. Der er også nogle 
illustrationer der gør at man visuelt kan se hvor-
dan ens navn kommer til tage sig ud på ryggen 
af en badmintonspiller.  

Med de ord vil jeg ikke sige så meget mere. Jeg 
ser frem til endnu en sæ son i samarbejde med de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst 
mit udvalg. 

%HUHWQLQJ�)UD�9RNVHQ�) OOHVVSLO�
Y��XGYDOJVIRUPDQG�)LQQ�0DWKRUQH�
Der har væ ret en stor fremgang i fæ llesspillet i år 
fra 119 til 139 medlemmer.  Det har betydet 
mange oversiddere indimellem fordelt på alle 
dagene.  Den omdelte folder ved sæ sonstarten 
kombineret med åbent hus virkede over forvent-
ning. 

Det har stillet store krav til udvalgsmedlem-
merne, som dog har taget det med godt humør.  
Fæ llesspillets deltagere bakker godt op om 
klublivet med ny rekorddeltagelse til klubmes-
terskaberne samt godt fremmøde til julefrokos-
ten. 

Bestyrelsen har honoreret denne fremgang og 
aktivitet med at vi har fået tildelt ekstra haltid til 
et hold til, således at vi næ ste har 4 hold, 1 tirs-
dag og onsdag samt 2 torsdag.�



Planlæ gningen af holdturneringen var temmelig 
kaotisk.  DGI's planlæ gning var i starten ikke 
eksisterende med glemte hold m.m. Først med 
DGI's formands mellemkomst blev vi fæ rdige d. 
4/7 ca. en måned forsinket.  SBKR havde også 
kludder i deres udmeldinger, som var forsinkede 
og modstridige.  Det gav meget arbejde og store 
frustrationer. 

Vi havde igen i år haft 7 hold tilmeldt, hvoraf de 
3 hold, Vivis, Rene/Thomas, og 2. herrehold 
vandt deres ræ kker, og tabte stort i amtsfinalen.  
Men de øvrige hold har også klaret sig fint.  
Ovennæ vnte fremgang og store aktivitet betyder 
at vi næ ste år har tilmeldt 9 hold. 

Et ambitiøst herrehold skal spille i senior SBKR 
ræ kke og derudover er der tilmeldt et nyt herre-
hold i DGI. Herredouble holdet nedlæ gges, ikke 
pga. af utilfredshed med turneringen, hvor der 
var mange gode kampe, men for at prøve en ny 
SBKR turnering med 4 herrer og 2 damer, hvor 
der både spilles singler, mixdoubler og rene 
doubler. 

Det er bemæ rkelsesvæ rdigt at vi har så mange 
herrehold, der fortsat vil spille single, men det 
stimuleres og underbygges nok også af Jakobs 
singleliga hvor der er 2 ræ kker med i alt 15 del-
tagere�
Der har igen i år væ ret træ ning ved seniorerne 1. 
tirsdag i hver måned, og udover en enkelt mis-
forståelse har det fungeret tilfredsstillende. Det 
er dog muligt et denne træ ning næ ste år fordeles 
på flere af holdene. 

Igen i år har vi haft træ ningsdage med Dorthe 
Æbelø fra DGI i efteråret og Tine og Jeppe Krag 
i januar.  Disse træ ningsdage er meget stimule-
rende og hyggelige og bliver helt sikkert genta-
get til næ ste år. 

Den interne holdturnering blev spillet i marts 
måned med 48 deltagere, mange gode kampe og 
fæ llesspisning hos Marcel bagefter.  Personligt 
synes jeg det fungerede endnu bedre end de tid-
ligere år. 

Jeg vil gerne sige tak til dem der har givet en 
hånd med i årets løb, samt til folkene bag jule-
frokosten og klubfesten. 

Holdlederne har igen i år lavet et upåklageligt 
arbejde. Jeg har sjæ ldent haft så lidt med turne-
ringen at gøre i løbet af sæ sonen - og vi har stil-
let hold hver gang! 

Ole skal have en tak for sin opgradering af spil-
lemapper, som er blevet meget mere overskue-
lige, samt opdateringen af turneringskampene. 

Derudover vil jeg gerne sige tak til udvalget for 
et godt arbejde i årets løb.  Der er god opbakning 
til møderne med og en stor villighed i flokken til 
at løse de opgaver vi finder på og vi sluttede året 
af med hele udvalget samlet til en hyggelig af-
slutning med leg, spil og god mad for 2 uger 
siden. 

Erik har desvæ rre besluttet at tæ kke sig fra ud-
valget. Jeg vil gerne her sige dig tak for din ind-
sats i de to år du har deltaget. Jeg vil savne dig 
og dine ideer i udvalget.  Jens, Jan, Jakob og 
undertegnede stiller op til en ny 2-årig periode i 
udvalget.  Derudover har vi tilsagn fra Jan 
Munk, Torben Toldam, Morten Terstrup og Per 
Nielsen til at de vi vil indtræ de i udvalget til 
næ ste år, hvor vi får en aften mere at admini-
strere.  Hvis der er flere til stede der ønsker at 
deltage skal de væ re velkomne. 

Til slut vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse 
for et godt samarbejde i sæ sonens løb. 

Det er sjovt at væ re med til og jeg stiller gerne 
op til yderligere en periode på 2 år som formand 
for fæ llesspillet, men er der nogen der har lyst til 
at tage over og deltage i det gode samarbejde i 
bestyrelsen er de meget velkomne. 
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Ungdoms udvalget ønsker alle en god sommer 
og vi glæ der os til næ ste sæ son, der starter 
sammen med skolerne i starten af august. 

I august træ ner alle 'gamle' som i år - fra 1/9 har 
vi overblik over de nye - så herfra starter de nye 
træ ningstider.  

Begynder 1 Tirsdag 16 - 17 ØH 
Begynder 2 Tirsdag 17 - 18 ØH 
Indv. Tirsdag 18 - 19 ØH 
Indv. Tirsdag 19 - 20 ØH 
Miniton 1 Torsdag 16:30 MH 
Miniton 2 Torsdag 17:30 MH 
Øvede 1 Torsdag 16 - 17 ØH 
Øvede 2 Torsdag 17 - 18 ØH 
Øvede 3 Torsdag 18 - 19 ØH 
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Endnu en sæ son er gået, og vi kan se tilbage med 
tilfredshed i blikket. Glæ de og optimisme er der 
ligeledes når vi ser fremad mod sæ sonen 
2004/2005. Seniorafdelingen har fået BG Bank 
som ny hovedsponsor og banken vil i de næ ste to 
år pryde dragterne på samtlige holdspillere i 
afdelingen. BG Bank tilbyder samtidigt nogle 
rigtig fornuftige produkter til medlemmerne af 
Måløv Badminton Club. Kontakt seniorformand 
Tue Micheelsen for næ rmere herom. 

Vi kan ligeledes i seniorafdelingen byde vel-
kommen til en ny træ nerduo. Ny cheftræ ner bli-
ver Michael Moestrup – en gammel kending af 
MBC - som efter et eventyr på eliteplan nu er 
vendt tilbage til Måløv med fornyet styrke. Mi-
chael vil få ansvaret for 1. og 2. holdet mens 
Kim Englund vil blive vores nye 3. holdstræ ner 
ligeledes med virkning fra sæ sonstart. Velkom-
men til begge i deres nye funktion. 

Sidst men ikke mindst vil jeg byde Jeppe Krag 
velkommen i seniorudvalget som til næ ste år vil 
komme til at bestå af Berit, Tine, Jesper, Søren, 
Jeppe, Lasse, Tue. Tak til Thomas for hans ind-
sats i udvalget de seneste år. 

Med ønsket om en god sommer til alle siger se-
niorudvalget tak for i år og på gensyn efter 
sommerferien. 

Tue Micheelsen 
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Vi har i udvalget haft en travl sæ son. Der har 
væ ret en fremgang på ca. 20 medlemmer til 139 
i alt. Det har givet perioder med en del oversid-
dere med et vist pres på banefordelerne. Disse 
har lavet et rigtigt godt arbejde og altid væ ret 
parat til at give et ekstra nap - husk det hvis du 
engang imellem synes det er lidt æ rgerligt at 
sidde over. Styrken ved fæ llesspillet er, at man 
kan komme uden en makker, samt at der er 
mange til stede, så der er mange kombinations 
muligheder. Men det, at man er mange, er samti-
dig svagheden, da man risikerer at sidde over. 

Bestyrelsen bakker imidlertid op om fæ llespillet, 
da det giver meget klubliv, hvilket bl.a. kan ses 
til klubmesterskaberne (rekordtilmelding) og ved 

holdturneringen. Vi har således fået tildelt ekstra 
spilletid i den næ ste sæ son, således at der bliver 
4 hold med et ekstra hold torsdag kl. 21-23. 

Udvalget vil af samme grund blive udvidet fra 
10 til 13 medlemmer. Når udvalget samles i juni 
måned vil vi fordele spillere på de 4 hold, og det 
skulle så gerne fremgå af jeres girokort hvilket 
hold I er placeret på. Følg så vidt muligt denne 
vejledning, selv om den ikke skal betragtes som 
ufravigelig. 
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Fortsæ tter onsdage i august fra kl. 19-21 i Ny 
Måløvhal. Sidste onsdag, 25/8, er der dog åbent 
hus for nye medlemmer med begræ nset plads til 
andre. 
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Der har væ ret 7 tilmeldte hold, hvoraf de 3 vandt 
deres ræ kke (men alle tabte amtsfinalen). 

Til næ ste år tilmelder vi 9 hold. Hvis du har lyst 
til at spille på hold, så  giv mig besked. 
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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: 
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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 
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