
MÅLØV BADMINTON CLUB 
Formand: Karsten Friis 
Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com 

Kasserer: Birte Bachmann 
Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com 

Banefordeler: Jette Platou 
Tlf.: 4465 4869, jette.platou@sport.dk 

e-mail: mbc@maalov.dk 
web: www.maalov.dk 

Medlemstal: 480 

VELKOMMEN TIL EN NY 
SÆSON 

 Så er sæson 
2005/2006 skudt i 
gang. Flere afde-
linger har allerede 
været i gang et 
stykke tid, og 
holdturneringerne 
står ligefor at 
skulle starte op. 

Klubbens ledelse er på plads til at sikre en ny 
forhåbentlig succesfuld sæson, og ”Måløv 
Sport” er på gaden igen efter en del tekniske 
problemer hen over sommeren. 

Bladet ”Måløv Sport” har jo siden MBC’s 
start været klubbens officielle organ. Men 
problemer med at finde en ny redaktør til bla-
det har vist, at bladet er sårbart og at vi derfor 
må lægge større vægt på den elektroniske 
informationsdeling i fremtiden. 

Alle vore medlemmer - og andre interesserede 
- skal derfor opfordres kraftigt til at holde sig 
orienteret om klubben på dennes hjemmeside: 
www.maalov.dk. Her bringes nyheder, med-
delelse om arrangementer og aflysninger 
m.m.. 

Endvidere udsendes jævnligt nyhedsbrede via 
E-mail. Hvis du ikke har modtaget e-mails fra 
klubben, så er det nok fordi vi ikke har din e-
mail adresse. Send i givet fald denne til klub-
ben hurtigst muligt på: mbc@maalov.dk 

På generalforsamlingen den 26. maj blev der 
valgt ny bestyrelse og udvalg. Klubbens le-
delse er nu som følger: 

Bestyrelse: 

Formand:  Karsten Friis 
Næstformand:  Toni Madsen 
Kasserer:  Birte Bachmann 
Sekretær:  Mona Hansen 
Seniorformand: Søren Larsen 
Ungdomsformand: Tine Mai Petersen 
Voksenformand: Finn Mathorne 
Suppleant: Jette Platou 
Suppleant: Ole Thystrup 

Ungdomsudvalg: 

Elin Jensen, Tine Darger, Claus F. Peter-
sen, Anette Engblom, Jesper Sonne,  Tor-
ben Jensen, Sara Simonsen, Jesper Ander-
sen, Benny Marfelt, Alf Johansen 

Seniorudvalg: 

Søren Larsen, Lasse Reimers, Jesper Niel-
sen, Tine Krag, Jeppe Krag. 

Voksenfællesudvalg: 

Toni Madsen, Ole Thystrup, Jette Platou, 
Ivan Chang, Rene Dornhoff,  Jan Jeppe-
sen, Jens Kjerte, Jan Munck, Per Nielsen, 
Torben Toldam, Morten Terstrup, Stig 
Madsen, Carsten Nøhr Rasmussen. 

På klubbens hjemmeside kan fyldigt referat 
fra generalforsamlingen samt regnskab og 
budget studeres nærmere. 

 

MBC’S TILBUD TIL DIG 
MBC er en klub for alle – kom og spil med!! 

Vi er for både nybegyndere, rutinerede og 
elite - uanset alder. Vi spiller i Østerhøj- og 
Måløvhallerne. Vi lægger vægt på at være en 
mindre lokal klub, hvor god stemning og godt 
kammeratskab er i højsædet - men vi har også 
ambitioner om at fostre gode spillere, der kan 
gøre MBC kendt udover lokalområdet. 

MINITON 

Børn fra 5 til 8 år kan sammen med en voksen 
og en uddannet træner opbygge et forhold til 
badminton gennem spil og leg. 

Vi er i Gl. Måløvhal torsdag mellem 16:30 og 
18:30 (to hold á én times varighed), og prisen 
er kr. 525,- for en hel sæson. 

UNGDOM 



Børn og unge fra 9- til 17 år tilbydes træning 
af professionelle trænere, som vil tilgodese 
både nybegyndere og øvede spillere. Alle 
spillere har mulighed for at deltage i turnerin-
ger. Vi lægger vægt på godt kammeratskab og 
socialt samvær. 

Vi har træningstider tirsdag og torsdag mel-
lem kl. 16 og kl. 20 i Østerhøjhallen. Det ak-
tuelle tidspunkt, som er en time om ugen, af-
hænger af alder og styrke. Prisen er kr. 525,- 
for en hel sæson.  

SENIOR 

For den ambitiøse spiller fra 18 år til ?? med 
mod på seriøs træning af professionel træner. 
Holdkampe på serie 3 til sjællandsserie ni-
veau. Vi har et hyggeligt og godt socialt sam-
vær. 

Vi træner tirsdag fra kl. 19:15 til senest kl. 23 
og torsdag fra kl. 18:30 til senest kl. 23 i Gl. 
Måløvhal. Prisen er kr. 750,- for en sæson + 
boldpenge (2 * kr. 300) 

FÆLLESSPIL 

Giver voksne motionister og oldboys spillere 
mulighed for at spille badminton, selvom man 
ikke har fast makker. En banefordeler sætter 4 
spillerunder/træning af en ½-times varighed. 
Fællesspillet giver mulighed for at møde nye 
mennesker og for hyggeligt samvær. 

Vi har fire hold, som alle spiller fra kl. 21 til 
kl. 23. Holdene er inddelt efter styrke: 

Tirsdag i Østerhøjhallen: Let øvede 
Torsdag i Ny Måløvhal: Øvede og rutinerede 
Torsdag i Østerhøjhallen: Rutinerede 
Onsdag i Gl. Måløvhal: Meget rutinerede. 

Prisen er kr. 625,- for en hel sæson + bold-
penge (2 * kr. 175).  

FAST BANETID 

Er du til ”faste forhold” – f.eks. spil med 3 
faste naboer eller venner så kan vi tilbyde spil 
på fast banetid flere dage om ugen. Mange af 
de mest populære tider er desværre allerede 
optaget af medlemmer, som har gentegnet 
deres banetid fra sidste år. Men kontakt vores 
banefordeler: Jette Platou, � 44654869 

� jette.platou@sport.dk og hør om der skulle 
være en tid der passer dig. 

Prisen er kr. 875,- for en single bane og kr. 
625,- for en double bane pr. person for en hel 
sæson. Timerne lørdag formiddag er dog lidt 
billigere. 

MEDLEMSKAB LITE 

For at spille på vore baner, skal du være med-
lem af klubben. Men hvis du kun har mulig-
hed at spille et begrænser antal gange om året, 
f.eks. som afløser på en banetime, så kan du 
få et ”Lite” medlemskab. Det koster kun kr. 
150,-, og giver ret til at spille ca. 6 gange i 
løbet af en sæson.  

 

 

 

MBC kan som noget nyt i denne sæson tilby-
de spil på fast banetime fredag fra 16 til 22 i 
Gl. Måløvhal. Prisen er helt i bund, nemlig kr. 
450,- for en double og 525,- for en double 
bane pr. person for en hel sæson. Kontakt 
vores banefordeler Jette Platou � 44654869 

� jette.platou@sport.dk. 

 

PRAKTISKE FORHOLD 
På klubbens hjemmeside kan du holde dig 
orienteret om sæsonstart, aflysninger, se bud-
get og regnskab og meget mere. 

www.maalov.dk 

KONTAKTPERSONER M.M. 
Formand: Karsten Friis 4465 4645 
Senior:  Søren Larsen 4466 4333 
Ungdom Tine Petersen 4466 3041 
Miniton Tina Darger 4468 1748 
Voksen fællesspil: Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer: Jette Platou 4465 4869 



AFTENVAGTEN: 2010 1383 
Skal kontaktes i tilfælde af problemer vedr. 
Østerhøj- og Gl. Måløvhal om hverdagen i 
tiden mellem 16 og 22. 

Problemer kan f.eks. være manglende åbning 
af hallen, manglende lys, konstatering af hær-
værk, manglende oprydning eller lignende. 

AFTENVAGTEN: 4477 3088 
Skal kontaktes i tilfælde af problemer vedr. 
Ny Måløvhal om hverdagen i tiden mellem 16 
og 22. 

WEEKENDVAGTEN: 2069 1342 
Kontaktes i tilfælde af manglende åbning af 
hallerne i weekenden, samt i fald de aftalte 
åbninger af hallerne i weekenden skal ændres 
på grund af aflyste kampe eller lignende. 

Telefonnummer 2069 1340 kan eventuelt bru-
ges i stedet. 

FALCK: 7010 2030 
Kontaktes i tilfælde 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 

MATERIELGÅRDEN: 4465 1081 
Ved problemer med vand/varme/el kontaktes 
kommunens vagt på ovenstående nummer. 

 


