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Til forældre barn turnering, var 40 forældre 
og børn mødt op. 

Vi havde em meget hyggelig eftermiddag 
med mange spændende kampe. 

Børn/unge I alderen 5 til 16 år med forældre 
deltog og var delt op efter styrke og alder I 
fire puljer. 

Vinderne af puljerne blev  

9 Morten og mor Pia 

9 Malene og mor Hanne 

9 Anna og far Steffen 

9 Jonas og far Jan 

Alle var gode til at tage hensyn I de forskelli-
ge puljer, så alle fik gode kampe. 

Tak til forældre og børn for en hyggelig ef-
termiddag. 

Se billeder fra turneringen på www.maalov.dk 
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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 

 

81*'2068'9$/*(7�

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 
Torben Jensen 4466 4772 
Benny Marfelt 4466 4738 
Alf Johansen 4464 6212 
Sarah G Simonsen 4468 2027 
Jesper Madsen 4466 0855 
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Spillerne fra Måløv Badminton Club skulle i 
weekenden forsvare fjerdepladsen i Sjæl-
landsserien. Man skulle møde Maribo/Nysted, 
der inden dagens kamp lå to pladser under 
MBC. Til den lange tur havde man lejet en 
bus i forventning om at spillerne på denne 
måde, ville være bedst opsat til kamp. 

Det blev en særdeles hyggelig bustur henover 
Sjælland og over Farøbroerne til man havnede 
i Lollands hovedby Maribo, hvor sjællandsse-
riekampen skulle spilles. Der blev hygget med 
kaffe og basser og stemningen i bussen fejle-
de intet. Med en underholdende opvarmning 
var spillerne fra Måløv for alvor klar, da 
kampen gik i gang. Desværre kom holdet ikke 
så godt fra start, som man havde kunnet håbe 
på. Mie Nielsen leverede dog som altid en 
sikker præstation i sin single som blev vundet 
i to sæt. Herefter gik der længe før de medrej-
sende supportere havde noget at glæde sig 
over. Men de fik en stor oplevelse, da Ole 
Simonsen (bamse) spillede en super single, 
som blev sikkert vundet. Det betød, at samtli-
ge doubler skulle vindes, hvis Måløv skulle 
have point med hjem fra Lolland, men det 
blev ikke til en eneste sejr, hvilket betød et 
nederlag på 2-11, der dog giver et lidt forkert 
billede af en holdkamp, der indeholdt mange 
tætte kampe.  

Nederlaget betyder, at Måløv rykker ned på 6. 
pladsen i rækken, og dermed ligger til at ryge 
i nedrykningsspillet. Men eftersom rækken er 
ganske tæt kan meget ske. Næste gang gælder 



det Skælskør på hjemmebane i Måløvhallen. 
Kampen spilles den 13. november kl. 14.00.    
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Følgende skema for instruktion af voksen 
fællesspil er netop fastsat: 

Torsdag den 3/11 - 2005 : ved Lasse Reimers 

Torsdag den 8/12 - 2005 : ved Jesper Nielsen 

Torsdag den 9/02 - 2006 : ved Søren Larsen 

Torsdag den 2/03 - 2006 : ved Jeppe Krag 

Instruktionen foregår i Ny Måløvhal ved fæl-
lesspillet kl. 21 – 23. Tilmelding ikke nød-
vendigt – bare mød op med åbent sind. Alle 
voksen fællesspillere er velkomne. Også hvis 
du normalt spiller en anden dag. 

Herudover vil Dorthe Æbelø komme lørdag 
den 7/1 og træne os. Tilmelding til denne træ-
ning er nødvendig, og kan klares til banefor-
deleren til fællesspillet. Mere herom senere. 

 

 

 

 
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. 
350,- for en double og 400,- for en single ba-
ne pr. person for en hel sæson. Hvis du er 
medlem i forvejen er prisen oven i købet end-
nu lavere. Kontakt vores banefordeler Jette 
Platou � 44654869 } jette.platou@sport.dk. 
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På klubbens hjemmeside kan du holde dig 
orienteret om sæsonstart, aflysninger, se bud-
get og regnskab og meget mere. 

www.maalov.dk 

6�621.$/(1'(5�

Ret til ændringer forbeholdes 
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??? Julefrokost for voksne 
??? Julearrangement i ungdomsafdelingen 
22. dec. Sidste spilledag inden juleferien 
�������

3. jan Første spilledag efter juleferien 
20. apr. Sidste spilledag voksen fællesspil 
22.-23.apr. Klubmesterskaber for ungdom 
24.-29 apr. Klubmesterskaber for voksne 
29. april Klubfest 
3.– 31.maj  Sommerspil onsdag kl. 19 – 21 i Gl. Måløvhal 
23.maj Generalforsamling 
30. maj Sidste spilledag for Ungdom 
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5. nov. Gl.Måløvhal aflyst fra kl. 11. Banetimer i Ny 
hal i stedet 

12. nov. Gl.Måløvhal aflyst fra kl. 11. Banetimer i Ny 
hal i stedet 

14.-16. 
nov. 

Østerhøjhallen og Gl. Måløvhal aflyst p.g.a. 
kommunevalget 

26. nov. Gl.Måløvhal aflyst fra kl. 11. Banetimer i Ny 
hal i stedet 

3. dec. Gl.Måløvhal aflyst fra kl. 11. Banetimer i Ny 
hal i stedet 

6. dec. Gl. Måløvhal aflyst p.g.a. skolearrangement 
5.-16. dec. Østerhøjhallen aflyst p.g.a skolearrangement 

og terminsprøver 
19. dec. Juleferie starter. Hallerne aflyst i juleferiren 
�������

13.-17.apr. Hallerne lukket i påskeferinen 
24.-27.apr. Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. klub-

mesterskaberne 

.217$.73(5621(5�0�0��

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

:((.(1'9$*7(1������������

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. 
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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 
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Ved problemer med vand/varme/el kontaktes 
kommunens vagt på ovenstående nummer. 

 

 


