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OBS – OBS – OBS 
VIGTIG MEDDELSE 
I skal alle være opmærksomme på at 
MBC klubmesterskab i år afholdes i ugen ugen ugen ugen 
lige efter påskelige efter påskelige efter påskelige efter påske, og altså ikkeikkeikkeikke som vi ple-
jer i sidste uge af april -  det vil sige at vi 
spiller de indledende kampe fra den 14141414----
17/417/417/417/4 og holder finale stævne med fest om holder finale stævne med fest om holder finale stævne med fest om holder finale stævne med fest om 
aftaftaftafteeeenen d. 18/4nen d. 18/4nen d. 18/4nen d. 18/4.  
 
Vi har været nødsaget til at flytte mester-
skabet, da kommunen skal bruge alle hal-
ler til Børneteater festival i den sidste uge 
af april. 
 
Der er sidste tilmelding til klubmesterska-
berne den 3den 3den 3den 3. april. april. april. april – det er for at give dem 
der skal lave program og lodtrækning en 
chance for at holde påskeferie. Tilmelding 
kan ske på hjemmesiden til banesætterne 
eller til trænere. 
Vi skal gøre opmærksom på, at vi i år ikke 
afvikler finaler i løbet af ugen, så tilmel-
ding til KM indebærer, at man skal kunne 
stille op på finaledagen d. 18/4 (skader og 
tilsvarende force majeure undtaget) ellers 
bliver man diskvalificeret ! 
 
Vi prøver i år at afvikle Klubmesterskabs 
stævnet som et total stævne for alle med-
lemmer, så både helt unge, helt gamle og 

dem midt imellem spiller i hallerne i løbet 
af ugen, forhåbentlig i en skøn pærevæl-
ling, så vi kan hygge os sammen alle 
sammen.  
  
D-rækken sidste år var et gigantisk flop 
uden tilmeldinger. Så vi prøver med føl-
gende rækker i år: 
 
 

CCCC----rækkenrækkenrækkenrækken :  
• Tirsdags spillere. 
•  Fortrinsvis nybegyndere. 
•  Ingen tidligere mestre 
             kan opstille der. 

  
BBBB----rækkenrækkenrækkenrækken :  

• Torsdags spillere  
• + klubmestre fra C-rækken 
• + nedrykkere fra A-rækken  
• ( ingen tidl. B- eller år 2008  
            C-mestrer kan opstille her) 

  
AAAA----rækkenrækkenrækkenrækken :  

• Ny Måløvhal onsdagsspillere  
• + klubmetsre fra B-rækken  
• + nedrykkere fra A+ rækken  
• (ingen tidl. A-mestre el. år   
            2008 B-mestre kan opstille   
            her) 

  
A+ A+ A+ A+ ----rækkenrækkenrækkenrækken: 

• Gammel Måløvhal onsdags- 
• spillere             
• +klubmetsre fra A-rækken 
• + år 2008 B-mestre  
• + dem der har lyst ! 

 
MMMM----rækkenrækkenrækkenrækken:  

• Alle spillere der træner i  
           seniortruppen 
• + de ynglinge og ungdoms-  

                    spillere der har lyst til at stille   
                    op. 
 
Information omkring hvordan Ungdoms 
mesterskaberne bliver afviklet bliver 
meddelt under træningen. 



KALENDER    
AKTIVITETER                                                             AKTIVITETER                                                             AKTIVITETER                                                             AKTIVITETER                                                                 

26/02-09 Generalforsamling 

17-18/04-
09 Klubmesterskaber for ungdom 

14-18/04-
09 Klubmesterskaber for voksne 

18/04-09 Klubfest 

 

AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                           

09/04-09 
Påskeferie starter, Hallerne lukket til 
og med den 13. april  

28/05-09 
Miniton aflyst p.g.a. forårskoncert i 
Østerhøjhallen 

 


