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UNGDOMSAFDELINGEN 

TURNERINGER 
Flere af vores medlemmer har været i kamp 
og opnået gode resultater. Her er et par styk-
ker af dem: 

Ved udtagelsesstævne til landsmesterskaberne 
blev: 

� Sarah Sonne og Rasmus Darger blev 
nr 1 i Mix U 15B 

De skal dermed til Fredericia til landsmester-
skaberne sammen med Thea og Marina d. 11. 
og 12. marts. 

Ved et U15 A stævne i Ballerup den 28-29. 
december blev: 

� Astrid Engblom nr. 1 i DS  

� Line Zaar og Astrid Engblom nr. 3 i 
DD. 

Ved et stævne i Ballerup den 26/11 blev: 

� Frederik Rørbæk med makker fra 
Dragør nr. 3 i HD U13C 

Ved sjællandsmesterskaberne i Næstved blev: 

� Astrid Engblom med makker fra Has-
lev nr. 3 i U15A 

� Sarah Sonne og Rasmus Darger nr. 3 i 
Mix U15B 

Marie Jensen U15 har nu samlet så mange 
point sammen, så hun er blevet A række spil-
ler. 

Stort tillykke 

MINITON 
Vores populære miniton har igennem flere år 
været ledet af Tina Darger. Men da Tina har 
svært ved at forene træningstiderne med sit 
arbejde, og i øvrigt føler hun har udstået sin 
værnepligt, har hun valgt at stoppe med ud-
gangen af 2005. Ny instruktør er i stedet Ben-
ny Marfelt, som vil være bekendt af de fleste 
minitoner i forvejen. Vi ønsker Benny held og 
lykke med det nye job, samtidig med at vi 
takker Tina for et flot og værdsat arbejde 
gennem flere år. 

Hvad er miniton? 

Miniton foregår i Gl. Måløvhal torsdag mel-
lem 16:30 og 18:30, og er for børn mellem 5 
og 8 år sammen med en voksen ledsager. 

Formålet med miniton er gennem leg og øvel-
ser at optræne børnenes motoriske evner og at 
give dem interesse for badminton, således at 
de vil være at finde til ordinær badminton 
træning, når de bliver store nok. 

Er du interesseret i miniton er du velkommen 
til at kontakte Benny Marfelt, tlf: 4466 4738.  

TRÆNINGSWEEKEND 
I weekenden den 21. – 22. januar afholdt 
ungdomsafdelingen træningsweekend, og som 
sædvanligt var der stor fremmøde. 

Vi startede lørdag kl. 14.00 og fortsatte til 
søndag kl. 13.00 

Det var en weekend med spil, leg og teknik 
og socialt samvær. 

Lørdag kom Søren Larsen og Ole Simonsen 
og underviste de ældste, en stor tak til dem. 
Det er dejligt for vores ungdomsspillere at 
have kontakten til nogen af de mange dygtige 
voksne spillere, vi har i klubben. Det er inspi-
rerende og motiverende. 

Efter aftensmad var der hygge med levende 
stratego, natbadminton og spil. 

De yngste sov i hallen og de ældste, der bedre 
kan tåle at det bliver sent (meget sent), fik 
spejlsalen. Søndag fortsatte træningen dog på 
lidt lavere blus for spillernes vedkommende. 
Det megen spil og de sene timer havde sat 
sine spor. 

 



En stor tak til vores træner Thomas, som end-
nu engang har stået for en dejlig trænings-
weekend bistået af ungdomsudvalget samt Rie 
Sørensen og Rasmus Darger som hjælpetræ-
nere 

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 
Torben Jensen 4466 4772 
Benny Marfelt 4466 4738 
Alf Johansen 4464 6212 
Sarah G Simonsen 4468 2027 
Jesper Andersen 4466 0855 

SENIOR 

HOLDTURNERING 
1. holdet tabte til 2’eren 

Rækkens nummer 2 Team Roskilde 3 gæstede 
Måløv-hallen i weekendens opgør i Sjæl-
landsserien. Kampen var på forhånd uden 
betydning, da Måløv var sikker på en plads i 
nedrykningsspillet, og Team Roskilde skulle 
kæmpe om oprykning i oprykningsspillet. 
Måløv-spillerne ville dog gerne vise at de 
kunne være med mod rækkens tophold, og 
kampen var således ikke afgjort på forhånd. 

Desværre røg begge Måløvs mixdoubler ind i 
regulære øretæver, og da begge damesingler 
efter en god fight over 3 sæt måtte give for-
tabt, så det noget sort ud inden herresinglerne. 
Det forhindrede dog ikke Lasse Reimers 

(bamse) i at levere en superindsats og sikre 
sig en flot singlesejr i et tæt opgør. Ole Si-
monsen fulgte lige så imponerende op med at 
hive sin single i hus uden problemer. Det be-
tød, at man var bagud med 2-6 inden doubler-
ne. Desværre var der klar styrkeforskel på 
damedoublesiden, hvor det blev til klare ne-
derlag til Måløvpigerne, og da kun de to ruti-
nerede Claus Stamp og Michael Mogensen 
formåede at hive deres herredouble i hus blev 
det til et nederlag på 3-10 til Måløv-holdet, 
der nu for alvor skal ud i et par vigtige kampe 
for at undgå nedrykning, når nedrykningsspil-
let indledes i næste spillerunde, der spilles i 
starten af februar. 

KAMPPROGRAM 
Programmet for slutspillet er kommet: 

Hjemmehold Udehold Spillested Tidspunkt 
Måløv 3 Helsinge 2 Gl. Måløvhal 11/2, 14:00 
Frederiksværk Måløv 1 Frederiksværk 11/2, 15:00 
Måløv 2 Frederiksværk 2 Gl. Måløvhal 18/2, 14:00 
Måløv 1 Gilleleje Gl. Måløvhal 18/2, 16:00 
Gilleleje 2 Måløv 3 Gilleleje 25/2, 15:30 
BBC 58 2 Måløv 1 Ballerup 11/3, 14:00 
Polyteknisk Måløv 2 DTU hallen 11/3, 14:00 
Måløv 3 Humlebæk 4 Gl. Måløvhal 11/3 14:00 
Måløv 2 Stenløse 2 Gl. Måløvhal 25/3, 14:00 
Måløv 1 Skibby 2 Gl. Måløvhal 25/3, 16:00 
Karlebo Måløv 3 Karlebo 25/3, 16:00 
 

VOKSEN FÆLLESSPIL 

HOLDTURNERING 
Måløvs 7 voksen fællesspil hold klarer sig 
alle godt i turnereingern i henholdsvis SBkr 
og DGI-Roskilde. 

Veteranholdet i Sbkr (+40 år, 6 herrer og 4 
damer) ligger nr. 1 i sin pulje, dog med én 
mere spillet kamp en nr. 2. Realistisk må det 
forventes at holdet slutter på andenpladsen i 
puljen, á point med nr. 1: Vedbæk. Oprykning 
til serie A er således inden for mulighedernes 
rækkevidde. 

Mix 1 – 4 (4 herrer og 4 damer) ligger alle 
øverst i puljerne i DGI-Roskilde turneringen. 
Faktisk er ligger Mix 1 dårligst med en 2. 
plads. Det vil sige de øvrige tre hold alle fører 
deres puljer. 

Herre 1 og 2 (4 herrer) i DGI-Roskilde udvi-
der lidt mere beskedenhed og ligger begge 
midt i deres respektive puljer 



TILBUD TIL DIG, DER ØNSKER AT 
SPILLE BADMINTON 

Der er stadig plads 
på vore voksen 
fællesspilhold. Så 
hvis du har lyst til 
at spille badmin-
ton, har du chan-
cen her. 

Voksen 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 4 hold, som er styrkeinddelt, og samti-
dig forsøger banefordeleren at sætte kampene, 
således at spillerne styrkemæssigt matcher 
hinanden. Så der er plads til alle uanset alder, 
køn, styrke og rutine. 

Har du lyst til at høre nærmere, er du vel-
kommen til at kontakte udvalgsformand Finn 
Mathorne, tlf.: 44 97 29 90 

TRÆNING 
Der er endnu et par træninger tilbage i denne 
sæson: 

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. 

 

 

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

www.maalov.dk 

SÆSONKALENDER 
Ret til ændringer forbeholdes 

Aktiviteter 
2006 
9. feb Instruktion VF kl. 21 i Ny Måløvhal v/Søren 
2. marh Instruktion VF kl. 21 i Ny Måløvhal v/Jeppe 
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 

Aflysninger 
2006 
13.-17.apr. Hallerne lukket i påskeferien 
24.-27.apr. Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. klub-

mesterskaberne 

 


