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PDNNHU�WLO�GRXEOH�RJ�PL[��
Klubmesterskaberne for ungdom afvikles i 
weekenden den 16. – 17. april. Tilmeldings-
sedler bliver uddelt til træning sidst i februar.. 

Klubmesterskaberne for voksne afholdes i uge 
17 i Gl. og Ny Måløvhal efter følgende pro-
gram: 

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

2QVGDJ�G�������NO�����±�����'RXEOHU�
Mixdoubler i alle rækker. Der spilles den-
ne dag til og med semifinalerne 

7RUVGDJ�G�������NO�����±�����0L[GRXEOHU�
Herre- og damedoubler 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 
hyggeligt samvær for medlemmer og de-
res venner og familie. 

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

Denne række indeholder alle spillere, som 
deltager på seniorernes fællestræning. 
Disse spillere er tvunget M-rækkespillere. 
Ungdomsspillere over 14 år, som ønsker 
at tilmelde sig de voksnes klubmester-
skab, er ligeledes tvungen M-rækkespil-

lere. Øvrige spillere kan frit tilmelde sig 
M-rækken  

9�A-rækken  
Rutinerede spillere, herunder voksen fæl-
lesspillere fra onsdagstræningen, 21 - 23  

9�B-rækken  
Øvede spillere, herunder voksen fælles-
spillere fra torsdagstræningen, 21-23  

9�C-rækken  
Nybegyndere og letøvede spillere, herun-
der voksen fællesspillere fra tirsdagstræ-
ningen. Alle kan trygt melde sig, da denne 
række vi blive åbnet uanset antal til-
meldte. 

Og husk: arrangementet er ikke kun for turne-
ringsspillere og deltagere i fællestræning.  
Både klubmesterskabet og klubfesten er for 
alle klubbens voksne medlemmer – herunder 
medlemmer der spiller på fast banetid. Og det 
er tilladt at deltage i klubfesten uden at have 
spillet (og omvendt). 

2J�SULVHUQH�HU�NXQ��
9�M-Rækken: kr. 50 pr. kategori - 3 katego-

rier for kr. 100,-  
9�A, B og C-Rækken: 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�
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Da det er læ nge siden Måløv sport sidst kom 
på gaden, er her en ræ kke resultater fra efter-
året: 

Ved et stæ vne i Tåstrup blev:  
9�Kathrine Nystrand nr. 1 i DS U13C. 
9�Sarah Sonne nr. 2 i DS U 13C 
9�Kathrine og Sarah nr. 1 i DD U13C. 

Ved stæ vne i Ballerup blev: 
9�Kathrine Nystrand nr. 1 i DS U13C 
9�Sarah Sonne nr. 3 i DS U13C 
9�Kathrine og Sarah nr. 2 i DS U13C 

Kathrine og Sarah er nu B spillere! 

Ved stæ vne i Holte blev: 
9�Line Zaar nr. 1 i DS U15 B 
9�Line Zaar nr. 1 i DD U15 B, med 

makker fra Amager. 
9�Line Zaar og Nicklas Stub nr. 2 i MD 

U 15 B 

Ved Sjæ llandsmesterskaberne i december 
blev: 

9�Line Zaar nr. 2 i DS U 15 B 

Line Zaar er nu A spiller 

Ved udtagelsesstæ vnet til Lands-mesterska-
berne blev: 

9�Marie Jensen nr.2 i DD U15 B, med 
makker fra Såby. 

9�Sarah Sonne og Michael Olsen nr. 1 i 
MD U 13 B 

Sarah og Michael skal til lands-mesterska-
berne sidst i februar. 

Ved stæ vne for U9 øvede i januar blev: 
9�Thomas Rørbech nr. 3 i HS 

 

Stort tillykke 

  
 

75�1,1*6:((.(1'�
 

Ungdomsafdelingen havde traditionen tro 
træ ningsweekend i weekenden d. 22 & 23. 
januar. 

52 badmintonspillere i alderen 7 - 14 år deltog 
med stor entusiasme og glæ de ved badmin-
tonspillet. 

Thomas (træ ner) havde som sæ dvanligt lavet 
et godt program der vekslede mellem slagtræ -
ning, benarbejde, spil, leg, video med Peter 
Gade og Kenneth Jonassen og meget mere. 

Lørdag eftermiddag havde ”de store” et rigtig 
godt træ ningspas med 2 træ nere fra Senio-
rerne - Claus og Søren - det var en god ople-
velse, som vi i ungdoms udvalget håber vi kan 
gentage. 

Efter aftensmaden var der ”Europamesterska-
ber” for hold! Alle deltagerne blev delt op i 7 
hold - hver repræ senterende et land og der 
blev sminket med flag i ansigter og rundt på 
kroppen. Efter en masser gode dyster kunne 
vi kårer de nye vindere af EM - nemlig Fin-
land! Se billederne på www. Maalov.dk 

Sent - meget sent om natten - var de fleste 
fæ rdige med badminton og der blev sovet et 
par timer inden morgenvæ kningen kl. 07.30. 
Morgenmaden blev indtaget og der var igen 
træ ning til kl. 12. Alle var træ tte, men en god 
oplevelse rigere! 

 
Se billederne fra træ ningsweekenden på 
MBC’s hjemmeside. 



.OXEPHVWHUVNDEHU�
Sæ t allerede nu X i kalenderen - årets klub-
mesterskaber for ungdomsspillere foregår i 
weekenden d. 16 & 17 april. 

Tilmeldingssedler bliver uddelt til træ ning 
sidst i februar! 

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 torsdag 16.30-17.30 MH 

Miniton 2 torsdag 17.30-18.30 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 
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Holdturnering: Grundspillets sidste runde bød 
på tre hjemmekampe, og arrangementet der 
foregik lørdag, blev en stor succes med sejre 
til to af holdene og en forrygende tæ t hold-
kamp for det sidste hold. På forhånd skulle 
alle tre hold have point for at komme i opryk-
ningsslutspillet - det lykkedes ikke for alle 
holdene, men to hold klarede skæ rene. 

 

  

���KROGHW�
På forhånd var 1. holdets chancer for at nå 
oprykningsspillet i Sjæ llandsserien begræ nse-
de. Først og fremmest skulle man slå Helsin-
ge, som lå lige efter MBC 1 i tabellen, med 8-
5 eller mere. Samtidig skulle man håbe på, at 
bundholdet fra Humlebæ k kunne tage point 
fra Skibby, som før dagens runde lå på denne 
sidste slutspilsplads. Men bare det at vinde 
kampen mod Helsinge skulle vise sig at blive 
svæ rt nok for førsteholdet. Det startede ellers 
glimrende. 2. mixdoublen Jannie Refsgaard 
og Michael Moestrup vandt deres opgør sik-
kert og de to damesingler Mie Nielsen og Ma-
lene Reimers fulgte flot op. Desvæ rre gik det 
ikke næ r så godt i herresinglerne. Kun Lasse 
Reimers (bamse) kunne efter en pragtkamp, 
hvor kampen først blev afgjort efter tre sæ t og 
med 17/16 i tredje, hæ ve hæ nderne i triumf. 
Det betød, at stillingen inden de afgørende 
doubler var 4-4. Desvæ rre tabte begge dame-
doubler, hvilket betød, at selvom Michael 
Christensen og Moestrup samt Lasse og Jeppe 
Krag vandt deres herredoubler tabte holdet 
med 6-7, og ryger i nedrykningsspillet, hvor 
man dog har 7 point og ligger i toppen af ta-
bellen. 

 

��� KROGHW skulle have mindst 1 point for at 
sikre sig en plads i oprykningsspillet i serie 2. 
Modstanderen fra Væ rebro lå inden dagens 
kamp på næ stsidstepladsen, men kunne med 
en storsejr snuppe pladsen i oprykningsspillet 
fra MBC 2. Men det blev meget hurtigt klart, 
at det ikke ville ske. Måløvs to mixdoubler 
Michael Mogensen og Jeanette Frederiksen 
og Kim Englund og Elin vandt begge, og da 
damesinglerne Sine Kristensen og Annette 
Hommelgaard begge vandt meget sikkert teg-
nede det ikke til, at kampen skulle blive 
spæ ndende. Selvom man tabte 1. herresingle, 
var der ikke den store tvivl, da henholdsvis 
Claus Stamp, Anders Husum og Tue Micheel-
sen vandt deres kampe. Jeanette og Elin vandt 
herefter deres damedoubler, og da de tre efter-
følgende herredoubler også blev vundet var en 
sikker sejr på 11-2 sikret og 2. holdet sikrede 
sig adgang til oprykningsslutspillet. Holdet 
har dog kun 1 point med, så oprykningschan-
cerne er ikke store. 



 

 ���KROGHW der indtil nu har vundet alle kampe 
på næ r en skulle møde Skovlunde 2, der lå 
nummer 5 i ræ kken. Holdet var sikret en plads 
i oprykningsspillet inden kampen, men det var 
vigtigt at vinde kampen, da man på denne 
måde, ville få flest point med over i opryk-
ningsslutspillet. På forhånd var man dog bag-
ud med 0-3, da man manglede to damer. Der-
for var det godt, at Tine Krag og Jesper W. 
Nielsen vandt deres mixdouble. Denne sejr 
blev fulgt op af et par flotte sejre i herresing-
lerne. Her vandt Henrik Iwersen, Jesper Klau-
sen, Lars Ohlen og Nikolai Høiberg (bamse) 
deres singler. Nicolai var ude i et sandt dra-
ma, der blev afsluttet med en flot sejr med 
15/14 i tredje og afgørende sæ t. Da Tine og 
Helle Thestrup vandt deres damedouble og 
bragte holdet foran 6-4 tegnede det til, at 
kampen var afgjort, og med tre sejre i herre-
doublerne blev det til den ventede sejr på 9-4. 
Flot af tredjeholdet, der nu for alvor skal 
kæ mpe om oprykningspladserne til serie 3. 
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Der har i januar måned væ ret fyldt pæ nt op i 
hallerne på alle spilledage med kun få eller 
ingen oversiddere, så tiltaget med en ekstra 
spilleaften har fungeret som ønsket. 

Da der på torsdagsholdene indimellem har 
væ ret meget få kvinder, har vi måttet samle 
disse på samme hold i Ø sterhøjhallen. 

Socialt er der en pris for det at gå fra 3 til 4 
hold, da det giver en større spredning med-
lemmerne imellem. Det giver også lidt uro at 
lave om på holdene den første sæ son, men vi 
har lavet det på denne måde, for ikke at få for 
mange oversiddere og få så jæ vnbyrdige 
kampe som muligt. 

+2/'7851(5,1*(1�
Det nye hold, Breddeholdet, i SBKR var i en 
håbløs uens pulje og er blevet trukket. 

De øvrige hold klarer sig generelt godt og 2 
hold har chance for at vinde deres pulje, nem-
lig Mix.2 g herre 1. 

Veteranholdet, de 3 mix hold og 3 herre hold 
fortsæ tter. Det er på nuvæ rende tidspunkt 
usikkert om det sidste herrehold fortsæ tter 
eller æ ndres til double hold. 

Det er også muligt, at der laves et mix hold til 
under DGI. 

Hvis I er interesseret i at spille på hold, bedes 
I kontakte undertegnede. 

,17(51�+2/'7851(5,1*�
Den foregår i år i Ny Måløvhal søndag d. 6/3 
kl. 10-14, med spisning i cafeen efter kampe-
ne. Der forventes 8 hold i aktion med i alt 48 
spillere. 

./8%0(67(56.$%�
Klubmesterskaberne ligger i år i uge 17 fra d. 
26-30 april. Husk at sæ tte kryds i kalende-
ren,så vi kan få en stor turnering med mange 
kampe. 

Klubfesten er lørdag d. 30/4. 

Hold øje med de fremlagte sedler til fæ lles-
spillet eller med hjemmesiden, hvor man kan 
tilmelde sig elektronisk. 

8'9$/*(7�
 Har du lyst til at indtræ de i næ ste års udvalg 
er du velkommen til at kontakte undertegne-
de. 

Finn Mathorne 
Tlf. 4497 2990 
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Oplysninger vedr. MBC kan søges på: 
http://www.maalov.dk 

6�621.$/(1'(5�
Ret til æ ndringer forbeholdes 
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27. feb Instruktion voksen fællesspil kl. 10 
3. mar Instruktion voksen fællesspil kl. 21 
6. mar Intern holdturnering voksen fællesspil 
12. mar Forældre barn turnering 
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 

$IO\VQLQJHU�
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24.-28. 
mar 

Påskeferie. Hallerne lukket (begge dage inkl). 

9. apr Måløvhallen aflyst fra kl. 12 grundet gymna-
stikstævne 

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 

$)7(19$*7(1������������
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. 

$)7(19$*7(1������������
Skal kontaktes i tilfæ lde af problemer vedr. 
Ny Måløvhal 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 
åbninger af hallerne i weekenden skal æ ndres 
på grund af aflyste kampe eller lignende. 

Telefonnummer 2069 1340 kan eventuelt bru-
ges i stedet. 

)$/&.������������
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 

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

 


