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KLUBMESTERSKAB 2006 
Klubmesterskaberne for ungdom afvikles i 
weekenden den 22. – 23. april.  

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

Mandag d. 24/4 kl. 18 - 23: Singler 
Herre- og damesingler i alle rækker. Der 
spilles denne dag til og med semifinalerne 

Onsdag d. 26/4 kl. 18 – 23: Mixdoubler 
Mixdoubler i alle rækker. Der spilles den-
ne dag til og med semifinalerne 

Torsdag d. 27/4 kl. 19 – 23: Doubler 
Herre- og damedoubler i alle rækker. Der 
spilles denne dag til og med semifinalerne 

Lørdag d. 29/4 kl. 14 – 18: Finaler 
Finaler i alle kategorier samt præmieover-
rækkelse 

Lørdag d. 29/4 kl. 18:30 - ?: Klubfest 
Klubfest med middag, musik, dans og 
hyggeligt samvær for medlemmer og de-
res venner og familie. 

Der spilles i følgende rækker:   

� 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  

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

� B-rækken  
Øvede spillere, herunder primært voksen 
fællesspillere fra torsdagstræningen, 21-
23  

� C-rækken  
Nybegyndere og letøvede spillere, herun-
der primært voksen fællesspillere fra tirs-
dagstræningen. Alle kan trygt melde sig, 
da denne række vi blive åbnet uanset antal 
tilmeldte. 

Nedrykning rækkerne imellem: 

Taberne af 1. runde i A- og B-rækkerne i fra 
sidste år har mulighed for at blive rykket ned 
ved dette års Klubmesterskab. Samme afgøres 
af spilleudvalget. 

Oprykning rækkerne imellem: 

Alle finalister i C-rækken fra foregående år er 
tvungen B-rækkespillere i dette års klubme-
sterskaber. Ligeledes er finalister i B-rækken 
tvunget A-rækkespillere i dette års klubme-
sterskaber. Var der det pågående år kun syv 
eller færre deltagere tilmeldt en række, rykker 
kun vinderne af finalerne op ved dette års 
klubmesterskaber. 

Ovenstående er gældende selv om en eventuel 
pause i tilmeldingen til klubmesterskaber ind-
træder. 

Tilmeldingsfristen er 20. april 2006. 

Tilmeldingen kan ske online på klubbens 
hjemmeside. Alternativt kan den udfyldte 
blanket afleveres til fællesspil elle sendes til 
Karsten Friis, Træets Kvarter 15, 2750 Balle-
rup. 

Eventuelt kan tilmelding foretages via e-mail 
til mbc@maalov.dk. Husk at angive: navn, 
telefonnummer, single/double/mix, række (M, 
A, B eller C) samt din eventuelle makker(e)s 
navn(e). 

Program: 

Programmet vil være klar den første spilledag 
eller ses på MBC's hjemmeside: 
www.maalov.dk  fra den 23/4-06 

 



Deltager T-shirt  

Farve er endnu ikke valgt, men trøjen er trykt 
med årstal og MBC's logo på rykken og kvali-
teten er meget høj så den tåler mange gange i 
vaskemaskine og tørretumbler uden at krybe 
eller miste form og farve. Prisen er kun kr. 
50,-. Bestilling samtidig med tilmeldingen til 
klubmesterskabet  

Klubfest for dig og din partner: 

Afholdes lørdag den 29. april 2006 kl. 18.30 i 
Klublokalet i Gl. Måløvhal (Det gamle cafete-
ria) umiddelbart efter afviklingen af klubme-
sterskabernes finaler. Prisen er kr. 150,00 pr. 
person. 

Tilmelding og betaling senest den 20. april til 
Toni Madsen, Mona B. Hansen eller ved fæl-
lesspillets dommerbord tirsdag, onsdag eller 
torsdag. 

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). 

Og priserne er kun: 

� M-Rækken: kr. 50 pr. kategori - 3 katego-
rier for kr. 100,-  

� A, B og C-Rækken: kr. 50 uanset antallet 
af kategorier.  

� Deltager T-shirt: kr. 50,-  
� Klubfest: kr. 150,- pr. person 

Alle restancer til klubben skal være betalt 
inden første kamp spilles.  
 
Der er megen mere information på klubbens 
hjemmeside. Her kan du også se resultaterne 
fra de foregående klubmesterskaber, hvis du 
skulle være i tvivl, om en given person kan 
stille op i B eller C: 
 

www.maalov.dk 

Her kan du også allerede nu tilmelde dig 
on-line 

 

 

 

Jeg tilmelder mig følgende kategorier i Måløv Badminton Clubs Klubmesterskab 2006 
 
Navn    Tlf.   
 

Single  
 
Double    
 M A B C  Makkers  navn 
 

Mix 
     
 XXL XL L M S Makkers  navn 
 
T-shirt 
 

Festen         Ledsager    
   Ledsager navn 
 

���� 



UNGDOMSAFDELINGEN 

KLUBMESTERSKAB 
Afholdes lørdag den 21. og søndag den 23. 
april i Gl. Måløvhal. 

Invitationer er allerede sendt ud via E-mail og 
udleveret i hallen til træning. Tilmeldingerne 
afleveres til træning. 

Tilmeldingsfristen er den 23. marts og pro-
grammer udsendes via E-mail og udleveres til 
træning fra den 18. april. 

 

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 

KAMPPROGRAM 
Programmet for slutspillet: 

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 
 

KLUBMESTERSKABER: 

Husk at tilmelde jer til årets klubmesterska-
ber. Det kan gøres på hjemmesiden eller via 
de fremlagte sedler til fællesspillet. 

� Mandag d. 24/4 singler 

� Onsdag d. 26/4 mix-doubler 

� Torsdag d. 27/4 doubler 

Tirsdagsspillere, der ikke tidligere er klubme-
stre. er almindeligvis C-række spillere. 

Onsdagsspillere er almindeligvis A-række 
spillere. 

OG HUSK at tilmelde jer til festen lørdag d. 
29/4 efter finalerne. Det er vores afdeling der 
arrangerer festen, så støt op.  

FÆLLESSPILLET 
Det er forventeligt at spillet fortsætter på 
samme dage og tidspunkter næste år. 

Har du lyst til at blive medlem af udvalget og 
gøre en indsats, så kontakt undertegnede. Det 
drejer sig om 8-10 vagter på en sæson og 3 
møder i udvalget samt evt. en indsats i ju-
le/festudvalg. 

I maj og juni frem til og med 21/6 samt i au-
gust måned er der sommerspil hver onsdag fra 
kl. 19. Der bliver ikke sat kampe, men en fra 
udvalget møder med bolde, og overvåger at 
alle kommer til at spille; men det forventes at 
man selv finder sammen på banerne. 

TRÆNING 
Den aflyste træning i februar ved Søren Lar-
sen gennemføres i stedet torsdag d. 6/4 i Ny 
Måløvhal. Tilmelding ikke nødvendigt – bare 
mød op med åbent sind. Alle voksen fælles-
spillere er velkomne. Også hvis du normalt 
spiller en anden dag. 

TURNERING 
Mix 2 og 4 er allerede sikre vindere i deres 
rækker og mix.3 og veteranholdet har stadigt 
vinderchancer. De øvrige hold (mix.1, herre 1 
og 2) ligger placeret midt i rækken. 

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 

 

 



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 
  
6. apr Instruktion for voksne kl. 21 i Ny Måløvhgal 
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 
1. maj Måløvhallen lukker kl. 12 p.g.a. gymnastik-

stævne 

 


