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Arbejdernes Landsbank i Ballerup og Måløv 
Badminton Club (MBC) har indgået en spon-
soraftale. Aftalen løber over 3 år, og træder i 
kraft med øjeblikkelig virkning. MBC tilby-
der som en del af aftalen eksponering af Ar-
bejdernes Landsbank i kraft af logo på spiller-
trøjer, bandereklamer ved holdkampe og lig-
nende. 

”Vi er meget glade for aftalen, som giver os 
den synlighed i Måløv-området, som vi har 
savnet”, udtaler filialdirektør Anette Meier. 
”Vi er i forvejen sponsor for klubber i Skov-
lunde og Ballerup, men manglede en samar-
bejdspartner i Måløv. Med aftalen håber vi at 
gøre vores navn mere kendt også i denne del 
af kommunen.” 

”Arbejdernes Landsbank har for nylig skiftet 
logo og banken kører i øjeblikket en image-
kampagne i TV, radio og aviser for at gøre 
banken endnu mere kendt” fortsætter Anette 
Meier.     

 ”Også fra MBC’s side er vi glade for afta-
len”, siger Karsten Friis, formand for MBC. 
”Ved første kontakt mærkede vi med det 
samme en god kemi mellem banken og os, og 
vi har som en naturlig konsekvens af aftalen 
valgt at lade Arbejdernes Landsbank bestyre 
vores likvide midler fremover”. 

”De ekstra midler vi hermed får til rådighed 
giver os mulighed for at starte og gennemføre 
nye tiltag. Her tænker jeg især på aktiviteter i 
forlængelse af de tiltag vi i år har startet med 

henblik på at fastholde de unge, som vokser 
ud af ungdomsafdelingen og som gerne skulle 
fortsætte deres sportslige karriere i senioraf-
delingen”, udtaler Karsten Friis. 

       

Anette Meier og Karsten Friis underskriver 
sponsoraftalen. 

Ud over Arbejdernes Landsbank har MBC 
sponsoraftale med Sportigan i Centrumgaden 
Ballerup, og med murefirmaet Skeel i Skov-
lunde.  

UNGDOM 
Holdturnering: 

MBC-ungdom har i sæsonen 2007/2008 del-
taget med 6 hold i DGI’s ungdomsturneringer.  

U13-Piger, U17-Piger og U17 Piger/drenge 
blev alle puljevindere og deltager derfor ved 
LM som afholdes sidst i marts for U13 hol-
dets vedkommende og først i april for U17 
holdene. Det må siges, at være et imponeren-
de flot resultat med halvdelen af de deltagen-
de hold som puljevindere. 

Træningsweekend: 

I weekenden d. 19.-20. januar deltog 32 børn i 
sæsonen anden træningsweekend. 

Ungdomstræner, Emil, havde lavet et flot 
program, som bl.a. bød på 3 timers hård træ-
ning med en af Danmarks bedste badminton 
spillere, Michael Christensen der til daglig 
spiller 1. herresingle i Værløse.  

Om aftenen blev der spillet natbadminton, 
med selvlysende bolde i en mørklagt hal. En 
aktivitet der altid er populær. 

 



Individuelle Turneringer: 

Den første weekend i januar var der som sæd-
vanlig udtagelse til LM individuel og her gik 
5 spillere videre til LM Fredericia  Marie, 
Michael og Patrick i U-17 A og Sarah i U-17 
B samt Thea i U-13 C. Thea er i skrivende 
stund lige kommet hjem med en sølvmedalje i 
DD som hun vandt med makker fra Tune. 

Vi siger tillykke til Thea som også blev B-
spiller ved LM og held og lykke til de 4 U-17 
spillere der alle spiller LM 29-30 Marts  

Klubmesterskaberne for U-9 til U-15 af-
holdes d. 12-13 April i Gl. Måløvhal , U-17 
afholdes d. 26 April samme sted da de er til 
hold LM i Vingsted d. 12-13 April. 

FÆLLESSPILLET 
Der er generelt fyldt godt op på holdene med 
kun få oversiddere, og det er i sig selv til-
fredsstillende.   

Tirsdagsholdet har mange nye spillere. Der 
kunne godt være behov for lidt flere rutinere-
de spillere på det hold, og det vil vi tage op i 
udvalget. Dette hold flyttes næste år til Må-
løvhallen. 

De 2 onsdagshold fungerer tilfredsstillende. 
Der er lidt få piger på holdet i NMH, men de 
klarer det fint indbyrdes ved aftaler fra uge til 
uge. 

Torsdagsholdet er fyldt op og det flyttes der-
for næste år til Østerhøjhallen, hvor der er en 
bane mere.  

Derudover bliver der ikke lavet om på holde-
ne i den kommende sæson. Alligevel kan en-
kelte spillere godt blive flyttet mellem holde-
ne, for at optimere belægningen og spillet. 
Enkelte spillere bliver altid ”sorteper”, når 
spilledage ændres, men overordnet synes jeg 
spillet har fungeret tilfredsstillende. 

Husk i øvrigt muligheden for at komme en 
ekstra gang om mandagen i Gl. Måløvhal, 
hvor der er frit fællesspil for alle holdene. Det 
kan betyde mange spillere i hallen, og næste 
sæson kan enkelte af banerne være besat af 
banespillere, da vi har mistet haltid. Husk i 
øvrigt at sørge for en god rotation mellem 
holdene denne dag. 

Holdturneringen : 

Vi har i år for første gang haft 10 hold med. 

Veteran 1 kvalificerede sig til oprykningsspil-
let i mesterrækken som nyoprykkere, det må 
siges at være flot. De rykker ikke op i år, men 
måske næste år efter forstærkning på damesi-
den ? 

Veteran 2 ser ud til at vinde rækken. Det har 
fungeret fint, men med naturlig tilgang  hos 
pigerne i +40 alderen, er det nærliggende at 
tilmelde dem som fuldt hold i veteran B ræk-
ken næste år. 

Mix 1 blev nr. 2 i rækken efter 1. nederlag i 3 
sæsoner! 

Det ”nye” Mix. 2 hold vandt rækken uden 
pointtab og slutspilskampen 6-2 mod 
HB2000. Tillykke ! 

      
 

billede fra præmie overrækkelsen  
 
Mix 3 blev nr. 2, men a point med nr. 1. Mix. 
4 blev ligeledes nr. 2,  ligesom mix. 5 der er 
kommet godt i gang. 

Det nydannede mix. 6 fik en sejr i den sidste 
kamp og havde derudover et par tætte neder-
lag, så det bliver til flere sejre næste år. 

Herrre 1 blev nr.2 og herre 2 nr. 3. 

Alt i alt en meget tilfredsstillende sæson i 
holdturneringen. 

I skrivende stund forventer jeg tilsvarende 
antal hold næste år. 

Hvis der er spillere, der har lyst til at spille på 
hold, så kontakt mig gerne. 

 

 



Træning : 

Der bliver arrangeret fællestræning i septem-
ber eller oktober samt i januar. 

Endelige datoer bliver annonceret på hjemme-
siden og ved spillet, når de er planlagt. 

Kort, men ikke uvæsentligt : 

Husk der er klubmesterskaber i uge 17 med 
afslutningsfest lørdag d. 26/4 2008. Der er 
mulighed for tilmelding på hjemmesiden eller 
til fællesspillet. 

Festudvalget har lovet, det bliver et brag af en 
fest, så husk at melde jer til og bak op om 
arbejdet i klubben – det er allersjovest når der 
er rigtig mange til festen ! 

Hvis du har lyst til at give en hånd (eller ho-
ved) med i klubben skal du ikke tøve med 
kontakte bestyrelsen eller banesætterne. Vi 
søger bl.a. 2 nye banesættere, gerne kvinder, 
da vi vil forsøge at få færre vagter pr. bane-
sætter, specielt for de banesættere der bestri-
der flere ”job” i klubben ! 

Vi vil gerne både have ros og ris. Vi kan ikke 
gøre alle tilfredse, men vi bestræber os på det! 

På gensyn i hallerne og til FESTEN 

Finn Mathorne 

mathorne@dadlnet.dk 

Tlf. 30914906 

SOMMERSPIL 
Når sommeren kommer og badmintonsæso-
nen, og dermed den almindelige træning, slut-
ter for MBC´s medlemmer, starter sommer-
spillet, som giver mulighed for badmintonspil 
i maj, juni og august. Sommerspillet er for 
alle medlemmer og en rigtig god mulighed for 
at holde sig i form over sommeren! Vi spiller 
én gang om ugen, der bliver ikke sat egentlige 
spillerunder og alle kan spille med/mod hin-
anden. Sommerspillet foregår i maj og juni 
til og med d. 25/6 hver onsdag kl. 19. og der 
spilles i Gl. Måløvhal. I august måned spil-
les der i Østerhøjhallen og ugedagen bliver 
meldt ud på et senere tidspunkt!! 

GENERALFORSAMLING 
Måløv Badminton Club indkalder til ordinær 
generalforsamling år 2008: 

Torsdag d. 22. maj kl. 19.30 
i klublokalet i Ny Måløvhal 

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af 2 stemmetællere  

3. Formændenes beretninger  

4. Regnskab  

5. Indkomne forslag  

6. Valg efter lovene  

7. Eventuelt  

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

Kom og gør din indflydelse gældende - og få i 
øvrigt en hyggelig aften og en god diskussion 
med andre klubmedlemmer.  

KLUBMESTERSKAB 2008 
Klubmesterskaberne for ungdom afvikles i 
weekenden den 12. – 13. april.  

Klubmesterskaberne for voksne afholdes i 
uge 17 i Gl. og Ny Måløvhal. Som noget nyt i 
år spilles i 5 rækker: M, A, B, C og D. Me-
sterskaberne afvikles efter følgende program: 

Mandag d. 21/4 kl. 18 - 23: Singler 
Herre- og damesingler i alle rækker. Der 
spilles denne dag til og med semifinalerne 

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

Torsdag d. 24/4 kl. 19 – 23: Doubler 
Herre- og damedoubler i alle rækker. Der 
spilles denne dag til og med semifinalerne 

Lørdag d. 26/4 kl. 14 – 18: Finaler 
Finaler i alle kategorier samt præmieover-
rækkelse 

Lørdag d. 26/4 kl. 17:30 - ?: Klubfest 
Klubfest med middag, musik, dans og 
hyggeligt samvær for medlemmer og de-
res venner og familie. 



Tilmeldingsfristen er 17. april 2007. 
Tilmelding kan foretages online på klubbens 
hjemmeside: www.maalov.dk, afleveres til 
fællesspil tirsdag, onsdag eller torsdag eller 
sendes til Karsten Friis, Træets Kvarter 15, 
2750 Ballerup. 

Husk at angive: Navn, Telefonnummer, Sing-
le/double/mix, M/A/B/C/D samt din eventuel-
le makker(e)s navn(e) og om du ønsker spil-
lertrøje, samt dennes størrelse. 

SÆSONAFSLUTNING 
Voksen Fællesspil, seniortræning og banespil 
slutter med udgangen af April. 

Ungdomstræningen slutter med udgangen af 
juni. 

AFLYSNINGER 
Voksen fællesspil og seniortræning er aflyst i 
uge 17 p.g.a. MBC´s klubmesterskaber for 
fælles- og seniorspillere. 

Banespillet i Ny Måløvhal er aflyst den 21. 
april fra kl. 19 ligeledes p.g.a. klubmesterska-
ber. 


