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ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 
I 

MÅLØV BADMINTON CLUB 
TORSDAG D. 26. MAJ KL. 19.30 

I KLUBLOKALET I GL. MÅLØVHAL 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af to stemmetællere 
3. Formændenes beretninger 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg efter lovene. På valg er: 

a. Næstformand Jakob Jespersen 
b. Kasserer Birte Bachmann 
c. Voksen fællesspil formand Finn 

Mathorne 
d. Suppleant Jette Platov 
e. Udvalgsmedlemmer til Ungdoms-, 

Senior- og voksen fællesspiludval-
gene. 

7. Eventuelt 
 
Sædvanen tro byder klubben på en bid brød 
og lidt til tørsten. 

Alarm i Måløvhallerne 
Man skal være opmærksom på, at der i Må-
løvhallerne er installeret alarm. Alarmen er 
indstillet til aktivering 2 timer efter dørene 
automatisk låses. 

De aftener MBC har haltid i Måløvhallerne, 
låses dørene kl. 22, hvorfor alarmen aktiveres 
kl. 24. Hvis man efter dette tidspunkt er i hal-
len vil det udløses alarmen og et besøg af ISS 
Securitas. 

I weekenden vil alarmen normalt være slået til 
når hallerne er aflåste. Men når nøgle-brikken 
benyttes, slås alarmen fra i 2 timer. Dette af 
hensyn til muligheden for at hente bolde og 
lignende i weekenden. 

Sommerspil 
Den ordinære sæson slutter med udgangen af 
april - undtagen dog ungdomsafdelingen, som 
fortsætter med fuld styrke frem til 31. maj. 
Solen og forårsaktiviteterne i haven og på 
goldbanerne trækker generelt så meget i med-
lemmerne, at hallerne alligevel ville stå halv 
tomme, hvis de var åbne. Men åbne tomme 
haller indbyder til uorganiserede aktiviteter og 
i værste fald hærværk. Derfor samler MBC 
alle aktiviteter til onsdag fra kl. 19 til 21 i Gl. 
Måløvhal frem til 22/6. Alle medlemmer er 
velkomne til at komme og spille i disse timer. 
Det gælder såvel voksenfællesspil, banetime-
spillere og senior spillere. Eneste betingelse 
er, at man er indstillet på, at alle der kommer, 
skal have noget ud af timerne. Voksen Fæl-
lesspil vil stille med en ”Spilstyre” som hol-
der et vågent øje med hvad der foregår og 
som kan gå ind og sætte spillerunder om nød-
vendigt. 

Klubmesterskab 2005 
Klubmesterskabet blev i år afviklet i perioden 
25. – 30. april efter samme koncept som sid-
ste år, med brug af begge haller under de ind-
ledende kampe i single og double og kun den 
gamle hal ved mix. De indledende kampe i 
single blev afviklet mandag, mixdouble tirs-
dag og doublerne torsdag, og finalerne blev 
spillet lørdag eftermiddag.  

I alt deltog 104 medlemmer aktivt, og der 
blev spillet over 150 kampe plus at der var 



mange tilskuere på bænkene. Et stort arran-
gement, som blev afviklet i en både sportslig 
og social atmosfære: En flot afslutning på 
sæsonen, som krævede meget arbejde. Men 
takket være de mange frivillige, som gav en 
hånd med ved dommerbord, oprydning i hal-
lerne m.m. fungerede alt perfekt.  

Præmiemodtagerne 
M-Rækken 
DS 1 Mie Nielsen 
HS 1 Thomas Bølle 
 2 Michael Christiansen 
 3 Kenneth Jørgensen 
 3 Søren B. Larsen 
DD 1 Mie Nielsen / Jannie Refsgaard 
 2 Anette Hommelgaard  

Malene Reimers 
HD 1 Torben Pedersen / Thomas Bølle 
 2 Tue Micheelsen / Lasse Reimers 
MD 1 Malene Reimers / Torben Pedersen 
 2 Jannie Refsgaard / Jeppe Kag 
A-rækken 
DS 1 Anette Overgaard Petersen 
HS 1 Lars Østergaard 
 2 Bo Eriksen 
 3 Jakob Jespersen 
 3 Bent H. Nielsen 
DD 1 Camilla Bachmann 

Tine M. Pedersen 
HD 1 Ib Jensen / Torben Nielsen 
 2 Bent H. Nielsen / Bo Eriksen 
 3 Morten Terstrup / Mogens Lenz 
 3 Jakob Jespersen / Claus Påskesen 
MD 1 Nina W Hansen / Ib Jensen 
 2 Tina Barslund / Torben W. Nielsen 
B-rækken 
DS 1 Marie Michlenborg 
HS 1 Torben R Jensen 
 2 Torben Toldam 
DD 1 Tina Darger / Anette Engblom 
 2 Marie Michlenborg 

Tenna Mogensen 
HD 1 Carsten Rasmussen 

Thomas Clausen 
MD 1 Mona B. Hansen / Torben Toldam 
 2 Bergliot Winthereich 

Henrik V Thune 
C-rækken 
DS 1 Lene Juul 

HS 1 Finn Jørgensen 
 2 Christian Gadegaard 
HD 1 Torben Jensen/Erik Christensen 
 2 Christian Gadegaard/Finn Jørgensen 
MD 1 Pernille Pedersen / Thomas Skagen 
 

KLUBFESTEN 2005 
Klubfesten blev i år afholdt i det gamle cafe-
teria i Gl. Måløvhal. Efter at MBC i flere år 
har valgt alternative lokaler til festen, blev det 
i år besluttet at vende tilbage til dette udmær-
kede lokale, som tidligere har lagt rammer til 
mange gode klubfester. 

Festen var i år forankret i Seniorafdelingen, 
som havde gjort et stort arbejde og som vir-
kelig havde fået lavet et flot arrangement. 

Det ellers noget anonyme lokalet var ud-
smykket til ukendelighed, og den indonesiske 
mad fra Marcél var både rigelig og meget 
velsmagende.  

 
Under middagen blev præmier og pokaler 
overrakt til vinderne, og som afslutning på 
middagen, blev alle – efter grundig instruk-
tion af Tue – sendt i hallen for at spille ”kyr-
ling”. Dette viste sig at være et særdeles van-
skeligt, og noget chancebetonet spil, som fri-
stede flere deltagere til at bruge ikke ganske 
hæderlige metoder. Spillet grundide var sim-
pelthen at kaste frosne kyllinger på en Curling 
inspireret bane. Men spillet var krydret men 
en række komplicerede specialregler, som 
deltagerne bøjede efter behag. 

Aftenens konferencier Tue Micheelsen kunne 
under stort bifald overrække pokalen til årets 
spiller i seniorafdelingen: Kim Englund. Po-
kalen uddeles efter en afstemning blandt spil-



lerne i seniorafdelingen, og tilfaldt meget vel-
fortjent Kim i år.  

 
Ydermere fik Kim Englund overrakt en er-
kendtlighed for hans store indsats i seniorud-
valget – herunder ikke mindst hans arbejde 
for tredjeholdet. 

Cafeteriapokalen blev i år tildelt Birte Bach-
mann, for hendes succesfulde arbejde med at 
holde styr på økonomien i MBC. Birte har 
vendt mange års underskud til et overskud, 
takket være en stram økonomistyring, samti-
dig med at hun altid er meget service-minded 
og hjælpsom overfor de bestyrelses- og ud-
valgsmedlemmer, som ikke har helt samme 
indsigt i økonomien. Endvidere har Birte gen-
nem mange år gjort et stort arbejde i ung-
domsafdelingen inden hun blev kasserer. 

 
Aften sluttede med diskotek og musik der 
passede perfekt til den relativt høje gennem-
snitsalder blandt festdeltagerne 

 

UNGDOMSAFDELINGEN 
TURNERINGER 
Siden sidst har der været både 
Amtsmesterskaber, Landsmesterskaber (indi-
viduelt) og Landsmesterskaber for hold. Her 
er resultater set med ”MBC-øjne”: 

Ved Landsmesterskaberne deltog Sarah og 
Michael i U 13 B og Sine og Ole i U 19 A. 
Sarah og Michael fik en god tur og nogle go-
de kampe. MEN:  

� Sine Pi Jessen og Ole Mathorne fik en 
flot 2. plads i MD U 19 A. 

Ved Amtsmesterskaberne blev: 

� Julie Fabricius og Julie Nystrand nr. 1 
i DD U11 D 

� Julie Fabricius nr. 2 i DS U 11 D 

� Michael Olsen og Patrick Strøm-
Hansen blev begge nr. 3 i HS U 13 B. 

� Patrick og Michael nr. 3 i HD U 13 B. 

� Sarah Sonne nr. 1 i DS U 13 B 

� Sarah Sonne og Kathrine Nystrand nr. 
1 i DD U 13 B 

Ved Landsmesterskaberne for hold deltog U 
13 holdet, da de var blevet suveræne 
amtsmestre. Det blev en god weekend med 
mange gode kampe og en flot tredjeplads i 
gruppen. 

Stort tillykke 

 
 KLUBMESTERSKABER 
Årets klubmesterskaber blev afviklet i week-
enden d. 16. & 17. april. Rigtig mange ung-
domsspillere deltog - og som altid var der 
mange gode kampe og mange glade og stolte 
vindere. 



TAK for den store forældreopbakning, det er 
dejligt når man både kan se og høre tilskuerne 
i hallen. 

Årets modtager af MBC Ungdoms FAIR-
PLAYPOKAL blev Malene Spiegelhauer.  

 
Træner og hjælpetrænere havde vurderet alle 
gennem året for god træning, god kammerat, 
hører efter hvad der bliver sagt, tager sin 
badminton seriøst mv. Valget er heldigvis 
svært, da der er mange søde og gode børn og 
unge i Måløv Badminton Club. Men Malene 
er altså den stolte ejer af FAIRPLAY-
POKALEN i det næste år. 

Resultaterne fra klubmesterskaberne blev: 

U 9 
HS 1 Thomas Rørbech 
U 11A 
HS 1 Jonas V Jeppesen 
DS 1 Julie Fabricius 
HD 1 Jonas Jeppesen & Mads Smith 
DD 1 Julie Fabricius & Julie Nystrand 
U 11B 
HS 1 Asbjørn Bonfils 
DS 1 Matilde B Larsen 
 2 Marina Madsen 
 3 Christina Miclenborg 
 3 Amalie Edske 
HD 1 Thomas Rørbech & Asbjørn Bonfils 
DD 1 Marina Madsen &  Josefine Andersen 
 2 Matilde Larsen & Christina Miclenborg 
U 13A 
HS 1 Patrick Strøm-Hansen 
 2 Ken Jensen 
 3 Frederik Rørbech 
 3 Michael Olsen 
DS 1 Sarah Sonne 
HD 1 Patrick S-Hansen & Ken Jensen 

MD 1 Patrick S-Hansen & Sarah Sonne 
U 13B 
DS 1 Kira Hansen 
 2 Michelle Hansen 
 3 Sarah Staalhøj 
 3 Malene Spiegelhauer 
HD 1 Jacob Jensen & Mark Pless 
DD 1 Kira Hansen & Michelle Hansen 
MD 1 Martina Thomsen & Sebastian Saxton 
 2 Sarah Staalhøj & Jacob Jensen 
U 15A 
HS 1 Nicklas Stub  
DS 1 Astrid Engblom 
MD 1 Line Zaar & Nicklas Stub 
U 15B 
HS 1 Søren S Nielsen 
DS 1 Mia Madsen 
 

NYE UNGDOMSSPILLERE 
Er du mellem 8 og 17 og har lyst til at spille 
badminton i Måløv er du velkommen til at 
kigge ned i Østerhøjhallen tirsdag kl. 16. 

Du er velkommen til at prøve et par gange før 
du melder dig ind. Du kan også kontakte en 
fra Ungdomsudvalget. 

TRÆNINGSTIDER 
MBC ungdom træner i år på følgende tider: 

Hold Spilledag Tid Sted 
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-

17.30 
MH 

Miniton 2 torsdag 17.30-
18.30 

MH 

Øvede 1 torsdag 16-17 ØH 
Øvede 2 torsdag 17-18 ØH 
Øvede 3 torsdag 18-19 ØH 

 

UNGDOMSUDVALGET 
Du kan altid kontakte medlemmerne i Ung-
doms 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 



SENIOR 
Holdturnering: 1. holdet havde kniven på 
struben inden årets sidste kamp. Topholdet i 
nedrykningsspillet Skælskør 2 skulle besejres, 
hvis man ville blive i rækken. 2. holdet havde 
ikke så meget på spil i deres udekamp i serie 
2 mod Frederiksværk 2, mens 3. holdet med 
en sejr kunne sikre sig oprykning til serie 3. 

En række uheldige omstændigheder i de for-
rige runder af nedrykningsspillet havde givet 
1. holdet kniven på struben inden den afslut-
tende kamp mod Skælskør 2. Man skulle have 
mindst to point for at komme op på fjerde-
pladsen i nedrykningsspillet, og dermed sikre 
sig forbliven i Sjællandsserien. Og det tegne-
de spændende fra start. Mie Nielsen og Male-
ne Reimers gjorde kort proces i damesingler-
ne, til gengæld blev begge mixdoubler tabt, 
hvorfor stillingen efter første runde var 2-2. I 
herresinglerne vandt Thomas Bølle flot sin 
kamp, mens både Jeppe Krag og Lasse Rei-
mers (bamse) begge var ude i et par tætte tre-
sætskampe som de begge vandt efter et par 
intense fights. Jannie Refsgaard og Malene 
fulgte op med en sejr i damedouble, hvilket 
betød, at man kunne nøjes med en sejr i her-
redoublerne. Men her fik man ikke bare en 
sejr. Efter en flot kamp vandt Thomas og 
Torben Pedersen deres double og Lasse og 
Kenneth Jørgensen fulgte op med en lige så 
flot sejr. Hermed sejrede man med 8-5 og 
sikrede sig forbliven i Sjællandsserien til næ-
ste år. 

2. holdet var på en svær opgave i en af Dan-
marks sværeste haller, Frederiksværkhallen, 
hvor de mødte Frederiksværks 2. hold i serie 
2. Kampen blev ikke særlig interessant for 
Måløv. Martin Jørgensen og Tue Micheelsen 
vandt begge deres herresingler efter 3-
sætskampe, og Tue vandt sammen med Jesper 
W. Nielsen og sin herredouble og sikrede et 
nederlag på 3-10. Holdet bliver dog med ne-
derlag i serie 2. 

 3. holdet havde oprykningschance med en 
sejr over Helsinge 2, men holdet var ramt af 
afbud og kun med hjælp fra et af klubbens 
motionisthold fik man stillet et hold på bene-
ne. Seniorafdelingen var meget taknemmelige 
for hjælpen fra motionisterne, selvom det 
desværre blev til et stort nederlag på 1-12. 

Jette Platou stod for den eneste sejr efter en 
flot fight i sin damesingle. Holdet bliver her-
med i serie 4. 

VOKSEN FÆLLESSPIL 
FÆLLESSPILLET 
Jeg har tidligere skrevet på dette sted, at vi 
spredte spillet ud på 4 hold for at minimere 
oversidderne, og at det har kostet lidt på det 
sociale, men vi fastholder konceptet til næste 
år, da vi har 140 medlemmer, hvilket er godt 
20 mere end for 2 år siden. 

Der har specielt i efteråret været lidt lavere 
mødeprocent end sidste år, men der er samlet 
for året ikke større udsving. 

Jeg vil gerne sige tak til udvalget for det gode 
arbejde i yder for at få fællesspillet til at fun-
gere, det gør det nemt at være formand. 

Vi mister en stor arbejdskraft i Jakob, der 
rejser til Århus, men resten af udvalget fort-
sætter til næste år og bliver suppleret med 
Mona Hansen og Stig Madsen - dog med for-
behold for den kommende generalforsamling. 

Hvis andre har gode ideer til fællesspillet og 
lyst til at deltage i arbejdet, er I mere end vel-
komne til at kontakte undertegnede. 

Der er nu sommerspil onsdage kl. 19-21 frem 
til 22/6 og igen i august måned. 

Der bliver ikke sat kampe de dage, men der er 
en fra udvalget til stede med bolde og med 
kompetence til at gribe ind, hvis der ikke sker 
tilstrækkelig rotation, så alle får spillet. 

KLUBMESTERSKABET 
Igen i år har der været stor aktivitet ved me-
sterskabet med stort set uændret antal tilmel-
dinger, mange gode kampe samt hygge i ca-
feen efterfølgende. 

HOLDTURNERINGEN 
Vi havde 2 gruppevindere i år som spillede 
finale i Borrevejlehallen. Herre 1 i DGI (Ja-
kobs hold) spillede 3-3, men tabte på et sølle 
sæt. 

Mix. 3 vandt en meget jævnbyrdig række, 
men vandt overlegent finalen 7-1. 

Til næste sæson er der tilmeldt 8 hold: Vete-
ranholdet hos SBKR, et herrehold på senior 



niveau hos SBKR samt 4 mix-hold og 2 her-
rehold hos DGI. 

God sommer 

Finn Mathorne 
tlf.: 4497 2990 


