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UNGDOM    
En Verdensmester på besøg iEn Verdensmester på besøg iEn Verdensmester på besøg iEn Verdensmester på besøg i    

Måløv BadmiMåløv BadmiMåløv BadmiMåløv Badminnnnton Club!ton Club!ton Club!ton Club!    
I weekenden d. 3. og 4. oktober afholdt ung-
domsafdelingen i Måløv Badminton Club, 
træningsweekend for ungdomsspillere i al-
dersgruppen 9-16 år. 

Dette er efterhånden blevet en fast tradition i 
klubben, hvor man gerne vil skabe en sjov, 
udfordrende og spændende oplevelse for 
spillere på alle niveauer.  

Dette sat sammen med pizza spisning, leg og 
overnatning i hallen, har nu fået antallet af 
tilmeldte op på hele 45 unge. 

Som en af weekendens store events, var ver-
densmesteren i Mix-double Thomas Lay-
bourn, inviteret til at træne børnene. Hans 
træning omfattede mange spændende aktivi-
teter, især det fysiske samt den tekniske træ-
ning, gav børnene store udfordringer og alle 
syntes at det var en fantastisk oplevelse, 
langt over deres forventninger. 

Til slut fremviste Thomas Laybourn til stor 
begejstring sin guldmedalje, og så blev der 
ellers skrevet autografer i stor stil. 

 

 

Thomas Laybourn skriver autografer. 

GENERALFORSAMLING 

2010    
Måløv Badminton Club afholder ge-
neralforsamling den 11. februar 

2010 kl. 19:30 i glasburet i 
Ny Måløvhal. 

 

HJEMMEKAMPE    
Inden næste nummer af Måløv Sport udkom-
mer, bliver der afviklet et hav af spændende 
MBC hjemmekampe i Gammel Måløvhal, alle 
hold lige fra de yngste til de ældste, og lige 
fra vores bedste senior spillere til motionister 
skal i ilden, så tjek vores hjemmekamps over-
sigt på :  
 
http://www.maalov.dk/Kampoversigt/liste45.pdf  
 
så du kan se hvornår du kan blive underholdt 
med god badminton. 

KALENDER    
AKTIVITETERAKTIVITETERAKTIVITETERAKTIVITETER 2009 2009 2009 2009 / 2010 / 2010 / 2010 / 2010                                                                                                                                                                                                                                                    

01. dec. Julebanko kl. 18:30 

7. dec Instruktion for voksne  

12. dec Juleafslutning, senior  

17. dec Juleafslutning, ungdom 

4. jan  Instruktion for voksne  

1. feb  Instruktion for voksne  

11. feb Generalforsamling 

1. mar  Instruktion for voksne  



17.-18. apr Klubmesterskaber for Ungdom  

19.-24. apr  Klubmesterskaber for Voksne  

24. apr.  Klubfest 

1. maj  VFS sommerspil starter 

16. jun.  Ungdom sidste dag  

 

AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                               

21. dec. 
Juleferie starter. Hallerne lukket til og 
med den 

1. apr. Påskeferie starter. Hallerne lukket til og 
med den 5. april 

19.-22. apr Klubmesterskaber i Gl. Måløvhal. Bane-
timer, seniortræning og voksen fælles-
spil aflyst. Banetimer kl. 16 og 17 kan 
dog spille normalt.  

 


