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)RUPDQG: Karsten Friis 
Tlf.: 4465 4645, NIULLV#NIULLV�FRP 

.DVVHUHU� Birte Bachmann 
Tlf.: 4465 4645, ELUWH#NIULLV�FRP 

%DQHIRUGHOHU� Jakob Jespersen 
Tlf.: 2072 7957, MMM#UDPEROO�GN 

H�PDLO: PEF#PDDORY�GN 
ZHE: ZZZ�PDDORY�GN�
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Du kan nu bruge danske bogstaver, når du vil 
besøge klubbens hjemmeside, idet MBC har 
erhvervet domaine navnet: måløv.dk. 

Tidligere har man ikke kunne benytte nationa-
le karakterer i domaine navne, hvorfor MBC’s 
hjemmeside i mange år har heddet: 

ZZZ�PDORY�GN eller ZZZ�PDDORHY�GN 

Men det er for nyligt blevet muligt at benytte 
æ, ø og å, og MBC har i skarp konkurrence 
med andre interesserede erhvervet domaine-
navnet: 

ZZZ�PnO¡Y�GN�
Microsoft Internet Explorer er dog på dette 
punkt lidt bagud, så hvis du bruger denne 
browser (som de fleste jo gør) skal du dog 
først downloade et lille såkaldt ”plug in” fra 
firmaet VeriSign på www.idnnow.dk (idn står 
for ”International Domain Names”). 

De gamle navne kan selvfølgelig stadig bru-
ges, og i øvrigt skal disse stadig bruges når du 
mailer til klubben. 
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MBC udsender jævnligt 
elektroniske nyheds-
breve til sine 
medlemmer. Har du 
ikke for nylig modtaget 
et nyhedsbrev om 

”drømmeholdet”, så er det nok fordi klubben 
ikke har din e-mail adresse i medlemsregiste-
ret. 

Er dette tilfældet, så kontakt klubben f.eks. 
ved at sende en mail til mbc@maalov.dk og 
bed om at få din e-mail adresse tilføjet. 
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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. 

Den første måned har man mulighed for at 
prøve gratis.  

Vi har udvidet fra tre til fire hold, således at vi 
i år har følgende hold i fællesspillet: 

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

9�torsdage kl. 21-23 i Østerhøjhallen for 
de mere øvede 

9�torsdage kl. 21-23 i Ny Måløvhal for 
de endnu mere øvede 

9�torsdage kl. 21-23 i Ny Måløvhal for 
veteraner og meget øvede 

Det skulle gerne give bedre plads på banerne i 
år, samtidig med at der er plads til tilgang. 

Det fremgår af det tilsendte indbetalingskort 
hvilket hold man er placeret på. Hvis denne 
tid ikke passer en og man gerne vil  have det 
ændret, kontakt Finn Mathorne, tlf. 4497 2990 
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Lørdag d. 2/10 kommer Dorthe Æbelø og 
træner os i Ny Måløvhal kl. 14 - ca. 16,30. 
Hun har været her flere gange, fordi hun er 
rigtig god, så hvis du har lyst til at lære mere 
eller få rettet nogle fejl, så tilmeld dig på de 
sedler der bliver lagt frem ved fællesspillet 
eller til Finn Mathorne 

Det koster som tidligere år 20 kr. 

Derudover vil der blive arrangeret træning på 
nogle spilaftener ved seniorer. Dette program 
er ikke fastlagt, men vil blive annonceret ved 
fællesspillet. Dette er et samarbejde med se-
niorerne, hvor de til gengæld for træningen, 
håber på opbakning til deres kampe. Så mød 
frem og støt dem - målet i år er oprykning til 
Danmarksserien.  

De første hjemmekampe er lørdag den 11/9 
hvor 1. og 2. holdet spiller i Gl. Måløvhal 
mod Skovlunde og Smørum kl. 16 og 14 
henholdsvis. 
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Denne starter i slutningen 
af september. Der er i år 
tilmeldt 9 turneringshold. 
Hvis du gerne vil spille 
med så kontakt Finn 
Mathorne eller anden ba-
nefordeler ved spillet. 

Finn Mathorne 
Formand for voksen fæ llesspil 
Tlf.: 4497 2990 
(�PDLO��PDWKRUQH#GDGOQHW�GN�
Udvalget består i år af: 

Finn Mathorne Toni Madsen  
Ole Thystrup  Jette Platou  
Ivan Chang  Rene Dornhoff  
Jakob Jespersen  Morten Therstrup  
Jan Jeppesen  Jens Kjerte 
Per Nielsen Jan Munch 
Torben Toldam  
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  11/9 kl. 16 mod Skovlunde 
  23/10 kl. 14 mod Ballerup 2 
  27/11 kl. 14 mod Humlebæ k 3 
  15/1 kl. 17 mod Helsinge 
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  11/9 kl. 14 mod Ledøje-Smørum 
  6/11 kl. 16 mod Væ rløse 6 
  15/1 kl. 15.30 mod Væ rebro 

���+2/'(7��6(5,(�����
  2/10 kl. 14 mod B70-Taastrup 2 
  6/11 kl. 14 mod Jyllinge-G. 2 
  15/1 kl. 14 mod Skovlunde 2 

Alle kampe er i Gl. Måløvhal. 

Kom og bak vore spillere op og oplev stem-
ningen i hallen. 
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Oplysninger vedr. MBC kan søges på: 
http://www.maalov.dk 
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Ret til æ ndringer forbeholdes 

Aktiviteter 
�������

1. sep Banetimer og voksne fællespil starter 
18. sep Træningsweekend ungdom 
2. okt Instruktion voksen fællesspil kl. 14 
30. okt Forældre barn turnering 
. dec Julefrokost for voksne  
. dec Julearragement for ungdomsafdelingen 
18. dec. Sidste spilledag inden juleferien 
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3. jan Første spilledag efter juleferien 
. jan Instruktion voksen fællesspil kl. ?? 
22. jan Træningsweekend ungdom 
12. mar Forældre barn turnering 
13. mar Intern holdturnering voksen fællesspil 
16.-17. apr Klubmesterskaber ungdom 
21. apr Sidste ordinære spilledag for voksen fællesspil 
25.-30. apr Klubmesterskaber voksne 
30. apr Klubfest voksne/senior 
30. apr Sidste spilledag for banetimer 
31. maj Sidste spilledag for Ungdom 
4. maj - 29. 
jun 

Sommerspil om onsdagen kl. 19 - 21 i Gl. 
Måløvhal 

26. maj Generalforsamling 

Aflysninger 
�������

uge 42 Ungdomstræning aflyst. 
20. dec Juleferie starter. Hallerne er lukkede i ferien 
�������

24.-28. 
mar 

Påskeferie. Hallerne lukket (begge dage inkl). 

25. -29 apr  Banetimer aflyst  i Måløvhallerne p.g.a. klub-
mesterskab  

22. apr St. bededag - hallerne lukket 
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Formand: Karsten Friis 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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Skal kontaktes i tilfæ lde af problemer vedr. 
Ø sterhøj- og Gl. Måløvhal 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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Skal kontaktes i tilfæ lde af problemer vedr. 
Ny Måløvhal om hverdagen i tiden mellem 16 
og 22. 
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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 20691340 kan eventuelt bru-
ges i stedet. 
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Kontaktes i tilfæ lde af akutte problemer i 
weekends eller aftener hvor f.eks. døre og 
vinduer ikke kan lukkes, og man ikke kan få 
fat i aften- eller weekendvagten. Der oplyses 
abonnementsnummer 0151 
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Ved problemer med vand/varme/el kontaktes 
kommunens vagt på ovenstående nummer. 

 


