
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: 525 

 

KONTINGENT 2006/2007 
Kontingent satserne er i 
år de samme som for 
sidste år. De aktuelle 
satser kan ses på klub-
bens hjemmeside. 

Indbetalingskort er ud-
sendt i slutningen af 

juli og indeholder opkrævning for samme 
aktivitet, som man var tilmeldt i sidste sæson, 
eller hvad der ellers måtte være aftalt med 
klubben. Hvis man ønsker at deltage i disse 
aktiviteter, skal indbetalingskortet blot betales 
senest 8. september. Har man ønsker om æn-
dringer skal klubben kontaktes snarest – og 
senest 8. august. De medlemmer, som hver-
ken har betalt eller på anden måde givet livs-
tegn fra sig senest den 8. september vil uden 
videre miste deres spillemæssige rettigheder. 
Dette er særlig relevant for spillere på faste 
banetimer. Banetimer som efter 8. september 
på denne måde bliver ledige, vil uden videre 
blive tildelt andre interesserede. 

Har du ikke modtaget opkrævning endnu, 
bedes du rette henvendelse til formanden, så 
grunden kan blive opklaret og eventuelle fejl 
rettet. 

MINITON 
Der er stadig ledige pladser på vores Miniton-
hold. Så har du et barn mellem 5 og 8 år, har 
du her muligheden for gemme leg og spil 
sammen med barnet at opbygge et forhold til 
badminton. 

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

Kontakt vores Minitontræner, Benny Marfelt 
på telefon 4466 4738, hvis du er interesseret. 

 

Ketchere efterlyses 

Har du en eller flere 
gamle, men 

brugbare, 
ketchere 

liggende, 
som du ikke 

bruger mere? Så er det 
muligt klubben kan have 

glæde af dem. Vi har ofte brug for 
låneketchere til nye ungdomsspillere. 

Ryd ud i skabet og kontakt Jesper Sonne, tele-
fon 4466 6963 

 

NU SPILLES DER TIL 21 
Fra og med starten af denne sæson, skal der 
ikke længere spilles til 11 eller 15 i hvert sæt, 
men til 21. Samtidig gives der point for hver 
vunden bold. 

De nye regler kan – specielt i double og mix-
double – virke lidt forvirrende, når man har 
spillet efter de gamle regler i mange år.  

Den korte version 
Spilleren/parret skifter kun servefelt, når spil-
leren/parret vinder et point efter selv at have 
servet. 

• Taber man en duel efter selv at have ser-
vet, vinder modstanderen(erne) et point og 
serveretten, og alle bliver stående. I single 
opstilles dog som i 3. 

• Når serven "går over", serves fra højre 
servefelt, når spilleren/parret, der skal ser-
ve, har et lige antal point, mens der serves 
fra venstre side, når spilleren/parret har et 
ulige antal point.  



• Et sæt vindes af spilleren/parret, der først 
når 21 point. Dog: Ved á 20 skal der to 
overskydende point til at vinde sættet (fx 
22-20). Ved á 29 vindes sættet af den, der 
vinder den næste bold (30-29). 

Den lange version 
Pointtælling 

• En kamp spilles bedst af 3 sæt til 21 point. 

• Den side (banehalvdel), der vinder en du-
el, scorer et point. 

• Ved stillingen á 20 vindes sættet af den 
side, der først kommer foran med 2 point. 
(f. eks. 22-20 eller 28-26). 

• Hvis stillingen bliver á 29 vindes sættet af 
den side, der først opnår 30 point. 

• Den side, der vinder et sæt, server først i 
næste sæt. 

Skift af side og pause 

• Når den førende side når 11 point, har 
spillerne et ophold på 60 sekunder. 

• Et ophold på indtil 2 minutter (120 sekun-
der) imellem hvert sæt er tilladt. 

• I 3. sæt skiftes side, når den førende side 
når 11 point. 

Single-Serven 

• Ved begyndelsen af et sæt, og når scoren 
er et lige pointantal, server serveren fra 
det højre servefelt. 

• Når scoren er et ulige pointantal, server 
serveren fra det venstre servefelt. 

• Hvis serveren vinder duellen, scorer ser-
veren et point og skal serve igen fra det 
modsatte servefelt. 

• Hvis modtageren vinder duellen, scorer 
modtageren et point og bliver den nye 
server. 

Double–Serven 

• Der er kun én serv i double. Ved begyn-
delsen af et sæt og når scoren er et lige 
pointantal, server serveren fra det højre 
servefelt. Når scoren er et ulige pointantal, 
server serveren fra det venstre servefelt. 

• Hvis serveparret vinder duellen, scorer 
serveparret et point og den samme server 
skal serve igen fra det modsatte servefelt. 

• Hvis modtagerparret vinder duellen, sco-
rer modtagerparret et point og bliver det 
nye servepar. 

• Spilleren på den nu modtagende side, som 
servede sidst, skal blive stående i det 
samme servefelt hvorfra han/hun servede. 
Det samme gælder naturligvis for modta-
gerens makker. 

• Det vil sige, at spillerne kun skifter serve-
felt, hvis de vinder en duel, hvor de havde 
serven. 

• Hvis spillerne ved en fejl kommer til at 
skifte servefelt, skal dette korrigeres når 
fejlen opdages. 

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 Jesper Sonne 4466 6963 
Miniton Benny Marfelt 4466 4738 
Voksen fællesspil Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer Jette Platou 4465 4869 

SÆSONKALENDER 
Ret til ændringer forbeholdes 

Aktiviteter 
2006 
2.-3. sep Træningsweekend for ungdom 
7. okt Instruktion for voksne 
16.-20. okt Hallerne åbne. Kun ungdom holder ferie 
?? Julefrokost for voksne 
?? Julearrangement i ungdomsafdelingen 
22. dec. Sidste spilledag inden juleferien 
2007 
3. jan Første spilledag efter juleferien 
20.-21.jan Træningsweekend for ungdom 
19. apr. Sidste spilledag voksen fællesspil og senior 
21.-22.apr. Klubmesterskaber for ungdom 
23.-28.apr. Klubmesterskaber for voksne 
28. april Sidste spilledag for banetimer 
28. april Klubfest 
2.maj-
20.jun. 

Sommerspil onsdag kl. 19 – 21 i Gl. Måløvhal 

24. maj Generalforsamling 
21. juni Sidste spilledag for Ungdom og Miniton 



Aflysninger 
2006 
17.–19. okt Ungdomstræning aflyst i efterårsferien 
20. dec. Juleferie starter. Hallerne aflyst i juleferien 
2007 
5. - 9. apr. Hallerne lukket i påskeferien 
23.-26. 
apr. 

Banetimer aflyst i Måløvhallerne p.g.a. klub-
mesterskaberne 

17. maj Kr. Himmelfart. Ungdomstræning aflyst. 

 

AFTENVAGTEN: 2010 1383 
Skal kontaktes i tilfælde af problemer vedr. 
Østerhøj- og Gl. Måløvhal i 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 i 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 
weekender 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. 

  

 


