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GENERALFORSAMLING 
Den ordinære generalforsamling 2006 afhol-
des den 24. maj kl. 19:30 i klublokalet i Gl. 
Måløvhal. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød 
og lidt til tørsten 

SOMMERSPIL 
Den ordinære sæson slutter med udgangen af 
april - undtagen dog ungdomsafdelingen, som 
fortsætter med fuld styrke frem til 31. maj. 
Solen og forårsaktiviteterne i haven og på 
goldbanerne trækker generelt så meget i med-
lemmerne, at hallerne alligevel ville stå halv 
tomme, hvis de var åbne. Men åbne tomme 
haller indbyder til uorganiserede aktiviteter og 
i værste fald hærværk. Derfor samler MBC 
alle aktiviteter til onsdag fra kl. 19 til 21 i Gl. 
Måløvhal frem til 22/6. Alle medlemmer er 
velkomne til at komme og spille i disse timer. 
Det gælder såvel voksen fællesspil, banetime-
spillere og senior spillere. Eneste betingelse 
er, at man er indstillet på, at alle der kommer, 
skal have noget ud af timerne. Voksen Fæl-
lesspil vil stille med en ”Spilstyre” som hol-
der et vågent øje med hvad der foregår og 
som kan gå ind og sætte spillerunder om nød-
vendigt. 

KLUBMESTERSKAB 2007 
Klubmesterskabet blev i år afviklet i ugen fra 
den 23. til den 28. april. De indledende kampe 
i single blev afviklet mandag, mixdouble tirs-
dag og doublerne torsdag, og finalerne blev 
spillet lørdag eftermiddag. Vi kunne i år af-
vikle alle kampene i én hal. I alt deltog næ-

sten 100 medlemmer aktivt, og der blev spil-
let ca. lige så mange kampe. Et stort arrange-
ment, som blev afviklet i en både sportslig og 
social atmosfære: En flot afslutning på sæso-
nen, som krævede meget arbejde. Men takket 
være de mange frivillige, som gav en hånd 
med ved dommerbord, oprydning i hallerne 
m.m. fungerede alt perfekt. 

Præmiemodtagerne 
M-Rækken 
DS 1 Tina Arentzen 
HS 1 Michael Christiansen 
 2 Niels Iversen 
 3 Jeppe Krag 
 3 Jonas Frederiksen 
DD 1 Inger Knudsen/Jeanette Østerlin 
HD 1 Thomas Bølle/Torben Pedersen 
 2 Michael Christensen/Jeppe Krag 
MD 1 Jeanette Østerlin/Torben Pedersen 
 2 Inger Knudsen/Jeppe Kag 
 3 Anette Hommelgaard/ 

Thomas Bølle 
 3 Tine Arentaen/Kim Englund 
A-rækken 
DS 1 Tina Barslund 
HS 1 Torben W. Nielsen 
 2 Jakob Jespersen 
DD 1 Henriette Andersen/Eva Aaby-Olsen 
 2 Maibritt Zaar/Tina Baarslund 
HD 1 Brian Kvisgaard/Ib Jensen 
 2 Jesper Kristensen/Morten Terstrup 
MD 1 Kate L. Nielsen/Morten Terstrup 
 2 Tina Barslund/Ib Jensen 
B-rækken 
DS 1 Inge Kristensen 
HS 1 Bo G.Larsen 
DD 1 Lise Mikkelsen/Jonna Madsen 
HD 1 Carsten Hinz/Bjarke Strøm-Hansen 
MD 1 Tenna Mogensen/Ole Flysta 
C-rækken 
DS 1 Sannie Sigfredsson 
HD 1 Benny Marfelt/Jesper Andersen 
MD 1 Sannie Sigfredsson/Vagn Nielsen 
 
Resultater af alle kampe kan ses på klubbens 
hjemmeside: www.maalov.dk  



KLUBFESTEN 2006 
For anden gang blev årets klubfest afviklet i 
cafeen i den nye hal, og igen var arrangemen-
tet en stor succes. 

Maden blev leveret af den kinesiske restaurant 
i Centrumgaden, og under middagen blev 
præmier og pokaler overrakt til vinderne.  

Pokalen til "Årets Senior spiller" gik i år til 
Jonas Frederiksen. Jonas har spillet sig op 
igennem MBC’s ungdomsrækker og er nu at 
finde på førsteholdet. Samtidig er han en god 
kammerat og et socialt samlingspunkt i hal-
len. Da Jonas ikke var til stede, trådte søster 
Jeanette til, og fyldte pokalen med ”Små Grå” 

Cafeteriapokalen blev i år uddelt til én ud af 
tre nominerede. De nominerede var. 

• Toni Madsen, som gør et stort arbejde 
dels i voksen fællesspil, dels som 
boldmand og dels med at holde styr på 
klubbens haltid, herunder aflysninger 
og reservationer i ”samarbejde” med 
forvaltningens embedsmænd. 

• Jette Platou, som altid er villig til at 
påtage sig nye opgaver og som har 
ydet et kæmpe arbejde i bestyrelsen - 
ikke mindst i forbindelse med den 
netop afholdte udviklingsweekend. 
Herudover er hun meget aktiv i vok-
sen fællesspil og har bl.a. stået bag en 
stor medlemsundersøgelse. 

• Peter Clausen, som har været primus 
motor i arbejdet med at samle et stærkt 
veteranhold, der netop har spillet sig i 
mesterrækken. Dette er blevet bemær-
ket i de øvrige klubber i kommunen og 
har bidraget til at gøre MBC mere syn-
lig.  

Vinderen blev Jette Platou, som fik taktfast 
bifald af forsamlingen. 

 
Jette Platou med Cafeteriapokalen 

VOKSEN FÆLLESSPIL 
VF- udvalget siger tak for i år og på gensyn i 
næste sæson. 

Næste år får vi følgende spilledage, da vi har 
valgt at tilgodese ungdomsafdelingen, som 
har brug for torsdagstræning med seniortræ-
neren: 

• Tirsdag som hidtil i Østerhøjhallen kl. 
21-23 

Onsdag bliver der 2 hold samtidigt i Måløv-
hallerne kl. 21-23. 

• I gamle hal fortrinsvis veteranholde-
nes spillere samt mix. 1 da vi venter 
tilgang af nye veteranspillere samt se-
niorer. 

• I ny hal øvrige onsdagsspillere supple-
ret op med torsdagsspillere fra i år. 

• Torsdag i Ny Måløvhal kl. 21-23 som 
i år. 

Som et nyt tiltag forventer vi haltid i Ny Må-
løvhal mandag kl. 21-23 til frit spil som ved 
sommerspil, hvor man selv finder sammen i 
konstellationerne, under behørig hensynsta-
gen til andre spillere i hallen. Der vil være en 
fra udvalget til stede med bolde. 

Sommerspil foregår som tidligere år i Gamle 
Måløvhal fra kl. 19-?? hver onsdag i maj og 
juni frem til Sct. Hans og igen fra d. 8/8 og 
resten af august måned. 

 
 



Holdturneringen: 
Vi havde i denne sæson 4 puljevindere af de 8 
deltagende hold, meget flot, nemlig veteran-
holdet, mix. 1, 2 og 4. 

Veteranholdet vandt rækken, efter lige at være 
rykket op i denne, bl.a. i den afgørende top-
kamp 11-0 på hjemmebane. I puljevindernes 
finale tabte de dog, men efter en god kamp. 
Næste sæson gælder det mesterrækken. 

Mix. 1 vandt igen i år suverænt rækken samt 
puljefinalen og deltog i landsmesterskabet, 
hvor de blev nr. 2. 

Mix. 2 vandt, men havde dog mange kampe, 
hvor modstanderne meldte fra, og holdet  

stillede ikke op til puljefinalen, da holdet op-
hører i sin nuværende form. 

Mix-4 vandt puljefinalen uden kamp. 

Næste år forsøger vi os med yderligere 2 hold, 
så vi har følgende hold: 

SBKr: Veteran mesterrække hold og et min-
dre hold i B-rækken. 

DGI: 6 mix-hold og 2 herre hold. 

Interesserede spillere til turneringsholdene må 
meget gerne kontakte mig på tlf. 4497 2990 
eller i hallen. 

Træning: 
Næste planlagte træning bliver: Søndag d 
7/10 kl. 10 ved Dorthe Æbelø. 

 

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for 
endnu et år med en  storartet indsats af udval-
gets medlemmer. Specielt tak til Jens Kjerte 
og Rene Dornhoff som udtræder efter flere års 
arbejde. Nye medlemmer i udvalget bliver 
Bjarke Strøm-Hansen og Michael Christen-
sen. 

Finn Mathorne 
Tlf. 44 97 29 90 
e-mail: mathorne@dadlnet.dk 
 

Mix-1 holdets tur til Fuglsø 
Af Morten Terstrup 

I motionistafdelingen havde vi i år Mix-1 hol-
det placeret i DGI’s række-2 for 4H+4D hold. 

Vi vandt vores pulje komfortabelt, og skal 
næste år prøve kræfter i række-1.  

Vi har på holdet tradition for en tur i byen ved 
sæsonafslutning. Så kan vi benytte sommerfe-
rien til at bygge kroppen op igen fra sokke-
holderne. Vi havde fundet os en weekend at 
gøre det i, og var klar til at tage af sted.  

Pludselig dumpede der en invitation ind af 
døren til noget der hed ’Landsmesterskab’. 
Invitationen var fra DGI, som inviterede et 
udpluk af puljevindere til stævne. Det lå hel-
digvis i selvsamme weekend, hvor vi allerede 
havde planlagt vores bytur, og det lød jo flot 
at vi sådan kunne gå hen og blive danmarks-
mestre i Badminton. Vi henlagde derfor vores 
afslutning til Fuglsøcenteret på Mols, hvor det 
såkaldte Landsstævne skulle afholdes. 

Alle otte kunne være med. En tidlig lørdag 
morgen kl. 07.10 drog vi af sted mod Odden 
for at være klar til indkvartering kl. 10.  

Vi ankom i strålende solskin til en fantastisk 
flot udsigt over Ebeltoft vig. Ved henvendelse 
i receptionen viste det sig, at indrapporterin-
gen af antal deltagere fra Måløv var gået galt 
– og der var således ikke umiddelbart værel-
ser nok til fire af hvert køn. Vi kunne få 3 tre-
personers værelser - men da ingen hjemmefra 
havde fået lov til at dele sengeleje med andre 
køn end eget, kunne vi ikke få det til at gå op. 
Løsningen blev at vi fik tilbudt nogle ekstra 
værelser. De var desværre ikke rengjorte efter 
at bestyrelsen for Fuglsø centeret havde haft 
overnatning dagen før. Vi tog dem dog, og 
efter intensiv udluftning lugtede der ikke læn-
gere af ’fuld mand der sover’. Vi kom til rette, 
og var klar til spil – lidt over 11. 

Vi skulle møde tre andre hold, der havde kva-
lificeret sig til LM titlen; Hjordkær fra Søn-
derjylland, Sorring fra Østjylland, og Hørs-
holm fra Sjælland. Selv var vi indskrevet som 
dem fra Roskilde, grundet det lidt besynderli-
ge amts-tilhørsforhold Måløv har. En hold-
kamp bestod af 4 mix-doubler, og 4 doubler, 

Lørdag skulle vi spille alle mix kampene. Her 
blev uafgjort 2-2 mod Hjordkær, vi tabte 1-3 
til Hørsholm, og vi vandt sikkert 4-0 over 
Sorring. Vi følte dog, at 2-2 kampen mod 
Hjordkær var lidt uheldig for os, og at vi bur-
de kunne vinde over dem. Hørsholm, som 



slog os 1-3, var nogle andre størrelser – som 
vi godt kunne se ville blive svære at trække 
ned. Vi havde dem mistænkt for at have en 
høj grad af senior ikke-så-fjern fortid, i mod-
sætning til os andre mere motionist-agtige 
motionister. 

Vi havde eftermiddagen fri, og tog ud på en 
nærliggende bakketop, hvor vi lå og delte en 
dåse øl. Flere telefoner begyndte at kime på 
skift. Det viste sig at være en af klubbens 
største patrioter, der bare måtte være med os 
ved sådan et vigtigt stævne. Så…. Han kaste-
de sig ud i bilen, kørte til Odden, og vi hente-
de ham i Ebeltoft ved 20-tiden. Hyggeligt – 
og endnu en brik til fornemmelsen af en klub 
med sammenhold. 

Lørdag aften var der så fest på Fuglsøcentret. 
Udover motionistafdelingerne, var der også 
herrehold med meget unge mennesker i ~18-
25 årsalderen – og hvis der er nogen der kan 
larme, så er det unge mennesker fra Jylland. 
Resultatet blev at hele vores hold efterhånden 
havnede ude på en terrasse i mere samtaleven-
lige omgivelser, hvor vi hyggede os gevaldigt 
med os selv. Vi kom i seng ved 2- tiden, gam-
le og trætte. 

Søndag morgen kl. 0800 startede kampene 
igen – denne dag med doublerne. Den første 
damedouble vi mødte bestod bl.a. af en rela-
tivt ung pige, der var kommet i seng kl. 06.30. 
Anden herredouble tog reserven med, fordi 
den anden var blevet ’syg’ henover natten… I 
alt fald vandt vi nu 4-0 over både Hjordkær 
og Sorring, men tabte igen 1-3 til Hørsholm. 
Hørsholm vandt således den lille 4-holds tur-
nering, mens vi blev nummer 2. Vi fik alle en 
flot medalje af det pureste sølv med den pure-
ste guldkant om halsen, som vi stolt kunne 
bære rundt på færgen hjem igen. 

Det var en rigtig god tur. Man får en bedre 
holdånd ved at investere lidt mere af sin tid på 
holdet en sjælden gang, og vi glæder os alle 
sammen til næste sæson i række-1. 

På Helle, Tina, Maibritt, Merete, Torben, Ib, 
Carsten, Morten – og O.Thystrup’s vegne, 

Morten Terstrup 

(alle fra VF onsdag) 

UNGDOMSAFDELINGEN 
Pris til Esben Iversen 
Esben Snoer Iversen modtog den 3. maj Ar-
berjdernes Landsbanks pris for ”Kvartalets 
Sportpræstation”. Prisen, som kan søges af 
alle, uddeles 4 gange årligt til en person i Bal-
lerup Kommune, som har udmærket sig 
sportsligt i det foregående kvartal. Med prisen 
følger kr. 500,- kontakt. 

Viceborgmester Tom Nielsen overrakte prisen 
på bankens vegne ved en lille højtidelighed i 
bankens lokaler efter lukketid.. Espen fik for-
tjent prisen for sit dobbelte landsmesterskab i 
U17, single og double. Men samtidig blev det 
fremhævet, at udvælgelseskomiteen, som ud 
over Tom Nielsen består af Flemming Dohse 
og Ejvind Thynø, havde lagt vægt på, at Es-
ben ud over at søge egne sportslige mål, også 
yder en stor indsats i klubben bl.a. som hjæl-
petræner og socialt i øvrigt. 

Stort tillykke til Espen! 

 
Esben med diplom og pris. 

Turneringer 
Turneringssæsonen er nu veloverstået for alle 
hold i ungdomsafdelingen og alle hold har 
haft en udfordrende sæson med mange gode 
og spændende kampe, Der har også været 



mindre spændende kampe for nogle af holde-
ne, men disse kampe har givet spillerne erfa-
ring med hjem til træningslokalerne.  

Måløv Badminton klarede sig igen flot ved, at 
vinde DGI Amtsmesterskaberne for Hold 
række 

U-13 Mix og U-17 Piger. Holdne bestod af 
følgende spillere: 

Hold U-13 Mix.  
Jonas Jeppesen 
Frederik Randløv-Andersen 
Marina Madsen 
Thea Sonne 
Jacob Jensen 

Hold U-17 Piger  
Line Zaar 
Sarah Sonne 
Astrid Engblom 
Marie Jensen 

Ved Landsmesterskaberne var ungdomsafde-
lingen udover de før nævnte hold repræsente-
ret af Esben Snoer Iversen. 

Esben Snoer Iversen blev landsmester i DGI 
U-17 C og i Double i sammen med en double 
makker fra Karlslunde. 

Holdene klarede sig også flot ved DGI 
Landsmesterskaberne, det blev til en 3. plads 
for Hold U-13 Mix og en 2. plads til U-17 
Pigerne. 

Klubmesterskab 2007 
Klubmesterskaberne i ungdomsafdelingen 
blev afholdt lørdag den 21. april i Gl. Måløv 
Hal. Der blev spillet 50 kampe hvor en del af 
dem var yderst spændende.  

Årets Fairplay pokal blev uddelt til Julie 
Clement. 

 
Placeringerne ved Klubmesterskaberne blev 
følgende: 

Herresingle U-9  
1. Jeppe Lehwald 
2. Michael Stensig 

Herresingle U-11  
1. Thomas Rørbech 
2. Nicolai Ramsby 
3. Andreas Bolm, Hjalte Tagmose, Ma-

thias Kristensen, Tobias Bolm 

Damesingle U-11 
1. Caroline D. Jørgensen 
2. Stine Raklev Nilsson 
3. Emma Nielsen 

Herredouble U-11  
1. Nicolai Ramsby / Mahias Kristensen 
2. Thomas Rørbech / Hjalte Tagmose 
3. Andreas Bolm / Tobias Bolm 

Damesingle U-13 A 
1. Marina Madsen 
2. Thea Sonne 
3. Josephine Dahl Staalhøj 

Damesingle U-13 B 
1. Linnea Bolbjerg 
2. Annette Johansen 
3. Laura Dalsgaard, Anne Hinz 

Damedouble U-13  
1. Thea Sonne / Marina Madsen 
2. Linnea Bolbjerg / Josephine Dahl 

Staalhøj 
3. Laura Dalsgaard / Anne Hinz 

Herresingle U-13  
1. Kristian Sommer 
2. Jonas Jeppesen 



3. Nicolaj Kesting, Fredrik Andersen 

Herredouble U-13  
1. Kristian Sommer / Nicolaj Kesting 
2. Jonas Jeppesen / Frederik Andersen 

Damesingle U-15 
1. Kira Hansen 
2. Lea Tarpgård 
3. Louise Rohde, Julie Clement, Emilie 

Andersen 

Damedouble U-15 
1. Julie Clement / Lea Tarpgård 
2. Louise Rohde / Emilie Andersen 

Herresingle U-15  
1. Jacob Jensen 

Herresingle U-17 
1. Morten Veifert 
2. Mathias Pedersen 

Damesingle U-17 
1. Mia Madsen 
2. Nadia Jensen 

STORT TILLYKE ALLE VINDERNE 

 

 
 

Sæsonen afsluttes torsdag den 31. maj fra 
kl. 16.00 til 18.30, hvor der vil være spil og 
lidt godt til maven. 

Ungdomsudvalget vil gerne takke Ungdoms-
træner Thomas Rasmussen som har valgt at 
stoppe efter denne sæson. Thomas har gen-
nem de år han har været i træner for ung-
dommen i Måløv Badminton tilført spillerne 
mange badminton tekniske færdigheder, som 
har gjort at spillerne har skabt nogle flotte 
resultater gennem de sidste 4 år. Vi vil ønske 

Thomas held og lykke med hvad fremtiden 
må bringe ham. 

Der skal også falde en stor tak til Miniton 
Træneren. Benny Marfelt for hans store ind-
sats og inspiration. Benny fortsætter næste år 
som Miniton træner og ungdomstræner for de 
mindre ungdomsspillere om tirsdagen.  

Ny Ungdomstræner for de ældre ungdoms-
spillere er Kenneth Preske. 

Men uden hjælpetrænere ville Thomas ikke 
have kunnet gennemført træningen og derfor 
skal alle hjælpetrænere selvfølgelig også have 
STOR TAK & ROS for deres indsats. 

Ha’ en rigtig god sommer ☺  

Ungdomsudvalget 

 

 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 6763 
Miniton Benny Marfelt 4466 4738 
Voksen fællesspil Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer Jette Platou 4465 4869 

 


