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Ved afslutnings festen 18. juni 2011, blev der delt medaljer ud til alle på de 
yngste hold samt medaljer til de ældre hold, en af de gode traditioner i Må-
løv Boldklub. Her ses en lille gruppe af vores yngste "Boldsjov holdet".

Glædelig Jul og Godt Nytår
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MBC KLUB-
MESTERSKAB 2010

FOR UNGDOM

UNGDOM

LBS (LandsBadmintonStævne)

Årets tur til LBS (LandsBadmintonStæv-
ne) var igen i år en kæmpe succes. 
Så har vi igen i år haft rigtig mange Måløv 
spillere fra U11 til U17 (spillere mellem 9 
år og 18 år) af sted til LBS i Fredericia, 
i alt 22 samt vores ungdomstræner og 3 
holdledere. Turen strakte sig fra fredag d. 
21.10.2011 til søndag d. 23.10.2011.

Om lige præcis dette stævne skal nævnes, 
at det er helt unikt fordi alle deltagere kom-
mer til at spille mange kampe, men også 
fordi man altid ender i kampe mod andre, 
som er på helt samme niveau som en selv. 
Der er i år blevet afviklet 3586 kampe på 
3 dage. Det et stævne, hvor de fleste del-
tagere er fra Danmark, men der har også 
været rigtig mange deltagere fra Tyskland, 
Polen og Tjekkiet. I alt har over 800 børn 
og unge samt mere end 100 ledere været 
med til dette stævne.

Måløv Badminton Club har haft en del 
spillere med, som aldrig før har deltaget i 
et stævne af denne kaliber og her har de 
fået 3 dage med rigtig mange kampe og 
en masse hygge med kammerater. Der har 
også været adgang til svømmehallen med 
badeland, der er blevet vist film og den ene 
aften blev der, til de fodbold interesserede, 
uddelt billetter til en fodboldkamp på sta-
dion lige ved siden af Fredericia Centret. 
Weekenden har været rigtig hyggelig og 
maden var igen i år super lækker og meget 
varieret. 

Vores børn og unge fra MBC har kæmpet 
nogle hårde kampe, vundet en masse kam-
pe, men også tabt nogle kampe, og så har 
de været rigtigt gode til at heppe på hinan-
den og coache hinanden.

I år var der også mange forældre med og 
det var dejligt at se og høre den store op-
bakning, der var til spillerne fra Måløv. 

Det var en flok trætte børn og unge som 
kom hjem søndag aften kl. 20.00, men hu-
møret har været højt gennem hele weeken-
den og der blev sunget det meste af vejen 
hjem i bussen.

En flok glade MBC ungdoms-spillere

Måløv Badminton Club
Formand: 
Karsten Friis
Tlf: 44 65 46 45
kfriis@kfriis.com
Kasserer: 
Birte Bachmann
Tlf. 44 65 46 45
birte@kfriis.com
Banefordeler: 
Ole Thystrup
Tlf. 40 61 49 11
Thystrup@Maalov.dk

e-mail: mbc@maalov.dk
web: www.maalov.dk
Medlemstal: 545
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SENIORForældre /barn-turnering

Søndag d. 2. oktober 2011 afholdt ung-
domsafdelingen igen forældre /barn-tur-
nering. 
Denne gang var der ikke helt så mange til-
meldte som sidst, men de, der deltog, mød-
te til gengæld op søndag formiddag med 
masser af energi og den rette sportsånd.  
Spillerne var delt op i fem puljer, inddelt 
efter forældrenes badminton – niveau, og 
hvert par fik 2-3 gode, velspillede og ind 
imellem meget spændende kampe – spillet 
på børnenes præmisser.

Hvem mon vinder???

Ind imellem kampene var der frugt, soda-
vand og kaffe og efter et par timer sluttede 
vi af med præmieuddeling til puljevinder-
ne. 

Tak til alle for en hyggelig formiddag!

Så er vi kommet godt i gang med sæsonen. 
Vi har spillet de første holdkampe og før-
steholdet har vundet to og tabt en og lig-
ger fint med, som nummer 3 i puljen. For 
2. holdets vedkommende er situationen at 
de ligger nummer 2 med 16 point og to 
spillede kampe. Dette fordi de har vundet 
4 kampe uden kamp, da Lillerød og Hørs-
holm desværre har måttet trække deres 
hold. Det er beklageligt, da holdet spiller i 
en række hvor der er returkampe. Men alt i 
alt ser det fornuftigt ud. 
I år har vi valgt at holde pause med ban-
kospillet. Efter 4 gode år med stigende 
succes, har kræfterne ikke været der til at 
stable det på benene igen. MEN vi vender 
frygteligt tilbage næste sæson med fornyet 
energi og håber fortsat på den store opbak-
ning.

Ole Knudsen
Måløv Hovedgade 57, 1.

2760 Måløv
Tlf. 23 28 47 75

www.maaloev-koereskole.dk
www.maaloev-koereskole.dk

   44 60 03 30
  44 60 03 30   44 60 03 31

v/ Ole Knudsen

Måløv Hovedgade 57, 1.
2760 Måløv
Telefon 2328 4775
E-mail: ole@maaloev-koereskole.dk
www.maaloev-koereskole.dk

Måløv Køreskole 19/05/05, 16:411
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EN MBC PROFIL
8 spørgsmål til en MBC frivillig:

Jesper Westphal, Senior Formand

Hvornår og
hvor begyndte
du at spille
badminton?  

Uh, det er længe, længe siden, skrammen-
de at tænke tilbage på. Tænk at man er nået 
en alder, hvor man tænker sådan. Men har 
spillet de sidste 20 år ca. Startede da jeg 
gik i første klasse, men havde så lige et års 
pause i 5 klasse, hvor jeg prøvede fodbold. 
Det var dog ikke noget for mig, så måtte 
tilbage og spille fjer. Har altid spillet i Må-
løv BadmintonClub.

Hvad fik dig til at spille badminton? 
Både min mor og far har spillet siden de 
var unge, så har som lille altid fulgt far i 
hallen når han var til firmabadminton, så 
interessen er vel kommet derfra. Da han så 
havde banetime i Måløv nogle år, var jeg 
med nede og spille også og så bliver man 
jo indsluset mere og mere i en sådan fanta-
stisk klub som Måløv er.

Hvornår blev du tilknyttet MBC og 
hvorfor? 

De første år var jeg bare spiller, men da 
jeg blev 15 var jeg på mit første træner-
kursus og startede så med at være træner 
for nybegynderne. Året efter tog jeg så en 
træning mere og på mit fjerde træningsår, 
var jeg blevet klubtræner i ungdomsafde-
lingen. Derudover kom jeg i 2000 med i 
seniorudvalget og vores, dengang etable-
rede Sponsorudvalg, for så for 4 år siden at 
træde til som seniorformand. Sidder nu på 
mit 2. år også med i ungdomsudvalget. Så 
har efterhånden været med i klubben som 
et fremtrædende medlem nogle år.

Hvad er det bedste ved MBC?  
Det bedste er at vi er en klub hvor der er 
plads til alle. Der er mulighed for udvik-
ling og der er rig mulighed for en masse 
social hygge. Vi er klub som er drevet af 
mange mennesker med lysten til det og 
ikke med andet for øje end at medlemmer-
ne har det godt. Vi er en klub som på tværs 
af afdelingerne samarbejder og udvikler. 
Det er dejligt at være i en klub, hvor man 
kender rigtig mange mennesker og vide at 
dem man ikke kender, kan man komme til 
at kende. Som sidste ting, kan jeg nævne at 
vi er kommet mere og mere i en retning af 
at se muligheder end se begrænsninger og 
det gør at lysten til at fortsætte arbejdet for 
klubben er stærkt stigende.

Har du været skadet på noget tidspunkt 
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Tilbygninger
Renoveringer
Vinduer/døre
Trapper

Tlf. 20 82 66 40 – Fax 44 65 66 43
Kratvej 28 - 2760 Måløv
E-mail: ms@PermiByg.dk
SE-nr. 29219214 

www.PermiByg.dk

– hvis ja, hvad gjorde du for at blive fit 
igen? 
Jeg rev i 2. runde af holdturneringen 
2005/2006 mit korsbånd over i mit venstre 
knæ. Det var et hårdt slag for mig, da jeg 
var i så god fysisk form og kondition. Jeg 
prøvede at træne lidt med efter en pause, 
men det blev ikke helt godt. Så blev jeg 
opereret i maj 2006 og startede så genop-
træning derefter. Da sæsonen 2006/2007 
startede, valgte jeg så at spille motionist og 
startede langt nede i rækkerne for at kom-
me stille og roligt i gang og efter et halvt 
års tid havde jeg bevæget mig op på den 
stærkeste motionisttræning og trænede så 
småt med hos seniortruppen igen. Så efter 
et års genoptræning var jeg tilbage på se-
niortræningen og kunne give mig 100% og 
er nu helt fit for fight igen.

Dyrker du andre former for sport? 
I det omfang det tillader det, forsøger jeg at 
løbe og styrketræne lidt. En sjælden gang 
spiller jeg lidt squash, for det er et sjovt al-
ternativ til badminton.

Har du et godt råd til spillerne? 
Rådet skal være at man skal spille for ens 
egen skyld. Spille for at have det sjovt og 
for at have det godt med sig selv. Man skal 
ikke føle sig presset til at spille og har man 
dage hvor man er udkørt og har behov for 
en slapper, er det også ok. Og så bare husk 

en ting. Vi ser ikke begrænsninger, men 
muligheder!!

Tror du at du stadig er aktiv badmin-
tonspiller i MBC når du runder de 70? 
Så frem at jeg ikke er flyttet, skadet eller 
andet der kan forhindre det, så vil jeg stærkt 
regne med det, om ikke andet så som pen-
sionistformand og cafeteriabestyrer 

Aktiviteter 2012

9. februar Generalforsamling i Ny Nåløvhal
23.-28. apr. Klubmesterskab for voksne
28. apr. Klubfest

Aflysninger 2011/2012

19-20. nov. Badminton aflyst pga. 
fodboldstævne i Måløvhallerne

13. dec. Ungdomstræning aflyst i 
Østerhøjhallen pga- terminsprøver

24/12-2/1. Juleferie - alle haller lukkede

4.-5. feb. Badminton aflyst pga. fodbold-
stævne i Måløvhallerne

MBC
ønsker
alle en 

Glædelig
Jul
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Måløv Boldklub

Formand: 
Brian Rasmussen
Tlf: 22 14 21 08
formand@mb-boldklub.dk

Økonomiansvarlig
Heidi Halberg
Tlf. 21 41 74 04
kasserer@mb-boldklub.dk

Ungdomformand:
Kenneth Jensen
Tlf. 30 74 09 08
kemewa@hotmail.com

Seniorformand:
Sophie Ree
Tlf. 20 13 56 45
sophie isliker@hotmail.com

www.mb-boldklub.dk

Medlemstal: 450

Så er græsset lukket, og holdene er rykket 
på grus og de små i hallen, det er koldt og 
huer og halstørklæder skal findes frem, el-
ler du kan købe det i Måløv Boldklub med 
MB logo, til super priser. Gå ind på vores 
hjemmeside, under SHOP og se vores mer-
chandise, af forskellige huer, halstørklæde 
og kasket. I vores SHOP kan du også købe 
TWO FOR ONE bogen 2012. 

TWO FOR ONE er en bog på ca. 600 si-
der, plus et kort der følger med, der kan 
bruges på de steder der ikke nåede, at kom 
med i bogen (kan ses på TWO FOR ONE’ 
hjemmeside).
Bogen indeholder min. 2 rabat kuponer, 
for hvert sted, hvor du kan få restaurant, 
cafe, bar, take away, besøg og masser af 
underholdning og wellness, med ”køb 2 
betal for en” konceptet. Kun 2- 3 besøg, er 
bogen tjent ind.

Det er en bog der er lavet for at støtte 
sportsforeninger, så for hver solgt bog, får 
Måløv boldklub 100 kr. Vi har valgt at give 
75 kr. til det hold, der skaffer en køber, så 
vil du støtte et bestemt hold i Måløv Bold-
klub, skal du oplyse hvilket og dette hold 
vil så modtage 75 kr. ellers går alle pen-
gene til at støtte fælles i klubben.

Normal prisen er 495 kr. i boghandel, men 
hos Måløv Boldklub kan du købe den for 
395 kr. og samtidig støtter du klubben. 
Ønsker du at købe bogen, kan du gøre det 
via vores hjemmeside, under SHOP, eller 
kontakte Heidi på: 21417404

Traditionen tro, afholder Måløv Boldklub 
igen FIVE-A-SIDE, det er som altid den 
første lørdag i januar. Det starter kl. 10 
om morgenen, hvor der vil blive serveret 
morgenmad imens holdende bliver inddelt. 
Derefter vil der bliver spillet en helt masse 
fodbold, hvor vi slutter af med at uddele 
præmier og hygger med en sandwich. Der 
vil være fri drikkelse til en hvis mængde. 
Alt dette vil ca. komme til at koste 100 kr. 
Så HUSK DET NU, og kom glad alle er 
velkommen også ikke medlemmer. Man 
skal være over 18 år, da dette er et senior-
stævne. Tilmelding sker via vores hjem-
meside.

Anden tradition er vores ungdoms inde 
stævne, den 4. og 5. februar 2012.  I år bli-
ver det et rent B stævne.  Vi har åben for 
tilmeldinger, men man behøver ikke spille 
i en klub, for at tilmelde sig, vi spiller ef-
ter SBUs regler og disse kriterier, skal blot 
opfyldes –og nivuet skal være B (middel) 
Tilmelding via vores hjemmeside under 
EVEN.

Måløv Boldklub har nogle super frivillige, 
som vi gerne vil passe og pleje, der har i 
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årets løb været afholdt rigtig mange kursus 
og flere er på vej. Alle blev tilbudt Lands-
holds billetter da Sverige og Danmark spil-
lede i Parken, hvor 48 deltog og den 24. 
februar 2012 afholder vi frivilligfest, med 
særlig besøg… (Sidste år havde vi besøg af 
Per Frimann). 

Alle hold har træner og vi har ansat en 
sports chef i ungdoms afdelingen, men vi 
kan stadig bruge flere hænder. Så har du 
lyst til frivilligt arbejde, så kontakt Brian 
Rasmussen (Formand) 

Måløv Boldklub har åben for nye medlem-
mer hele året, så har du lyst til at spille fod-
bold, så kom ned og se om Måløv Bold-
klub, skulle være en klub for dig, du kan 
altid kontakte træner, for at høre om der 
er plads og om trænings tider, se hold og 
træner informationer på klubbens hjemme-
side, under ”træner” hvor du kan finde tlf. 
nr. på træner.

Du har lov at spille med ca. 1 mdr. inden, 
du behøver melde dig ind i klubben

Alle medlemmer skal selv sørge for, at 
oprette sig/ melde sig ind i klubben, hvad 
enten man er støtte medlem, spiller, træ-
ner eller ønsker at deltage i nogle af vores 
mange tilbud. Der oprettes en profil, på vo-
res hjemmeside, derefter melder man sig 
til ønskede hold eller event.

v/AnneRichter-Olesen

Måløv Hovedgade 65
2760 Måløv
Tlf. 44 66 49 47
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Måløv Idræts Forening
Formand: 
Uffe Mortensen
Tlf: 44 65 15 61
Mobil 23 90 83 87
E-mail: 
formand@maaloevif.dk
Kasserer: 
Ulla Jørgensen
Tlf. 44 65 20 93
E-mail: kasserer@maaloevif.dk
www.maaloevif.dk
Medlemstal: 850
Måløvhallerne og Idrætsparken
Måløv Hovedgade 48
Østerhøjhallen, Klakkebjerg 4
Hedegårdshallen, Magleparken 8
Måløv Skole svømmesalen
Kratvej 14
Brydegården, Kratvej 9

MIF
MIF

SÆSON 2011 – 2012
Der er stadig mulighed for at melde sig til 
sæson 2011 – 2012 i Måløv Idræts Forening. 

Se sæsonprogrammet herunder – og se www.
maaloevif.dk for flere detaljer og mulighed 
for tilmelding. 

Bemærk: Fra 18. december nedsættes 
kontingentet for dem, som vil starte efter 
nytår!

Referat fra
generalforsamling i MIF 

Referat af den ordinære generalforsam-
ling den 25. oktober 2011 er lagt ud på 
hjemmesiden www.maaloevif.dk/ under 
menupunktet ”Om MIF”.
Her findes også regnskabet for sæson 
2010-2011.

På generalforsamlingen blev Ulla Jør-
gensen valgt som ny kasserer og Ruth 
Borgen blev valgt som kontaktperson for 
voksengymnastik, hvor hun nu fungerer 
sammen med Jytte Hansen.

Bestyrelsen ønsker Ulla og Ruth vel-
kommen.

Familiegymnastik

Sæsonens første familiegymnastik blev 
afholdt fredag 4/11 med børn, forældre 
og bedsteforældre.  Deltagerantallet var 
over 100. Der var flere ændringer i pro-
grammet i forhold til sidste år, blandt 
andet en afdeling med Zumbatromic 
for børn.  Der også lejlighed til blandt 
redskaberne, at afprøve MIF´s ny ind-
købte airtrack. Den skal bruges af vore 
springhold, og er derfor lav og forholds-
vis hård. En del familier havde medbragt 
aftensmaden, som blev nydt i kantinen 
sammen med Disneyshowet i fjernsynet.

Næste familiegymnastik afholdes
fredag d. 27 januar.
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November er pludselig over os, og snart er det tid til 

MIF’s JULETRÆSFEST 
som i år traditionen tro omfatter sang, dans om juletræet og hygge – 

men også en afdeling af julemandens værksted, 
hvor børnene kan udfolde de kreative talenter som de alle har!

Festen foregår

søndag den 11. december 2011 kl. 14:30 – 16:30 
i Måløv ny hal, Måløv Hovedgade 48

Det koster 50 kr. for børn og 30 kr. for voksne – 
tilmelding og betaling senest torsdag den 24. november 2011

via hjemmesiden www.maaloevif.dk. 
Se under ”Arrangementer”, ”Juletræsfest”

Ved tilmelding får du en mail retur med et ordre-
nummer, om bedes oplyst ved indgangen.

Har du ikke mulighed for at betale via hjemmesiden?
Så kontakt MIF på telefon 44 65 15 61. 

Alle børn får juice og en godtepose, og programmet ser i øvrigt således ud:

 •  Dans og sang om juletræet – med musiknissen og 
     alle de andre nisser
 •   Julehygge ved bordene
 •   Julemandens værksted med mulighed for blandt andet at 
  sammensætte lysdekorationer 
  klippe/klistre egne julekort
  forme (og måske smage) de bedste havregrynskugler
 •   Amerikansk lotteri
 •   Tegnefilm

I caféen vil der være salg af æbleskiver, popcorn,
sodavand, kaffe/the, gløgg og øl.

Venlig hilsen og på gensyn
Måløv Idræts Forening
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Gymnastik, børn (t-shirt inkluderet på alle hold) 
Nr. Hold  Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris

101 Krummer 1 
(piger/drenge 1 - 3 år) Mandag 17:00 – 17:50 Ny hal Karina Blomberg 600 kr. 

102 Krummer 2 
(piger/drenge 3 - 4 år) Mandag 18:00 – 18:50 Ny hal Karina Blomberg 600 kr. 

105 Lær din krop at kende
(piger/drenge 1 – 3 år) Tirsdag 17:00 – 17:50 Gl. hal 

(lille del) 
Anne-Mette Zobbe 
Olesen 650 kr. 

111 Turbofræsere
(piger/drenge 4 – 5 år) Onsdag 17:00 – 17:50 Gl. hal Helle Christensen 600 kr. 

113 Far og barn 
(piger/drenge 4 – 6 år) Tirsdag 18:00 – 18:50 Gl. hal 

(lille del) 
Anne-Mette Zobbe 
Olesen 800 kr. 

121 Bøllebobber
(piger/drenge 6 – 7 år) Onsdag 18:00 – 18:50 Gl. hal 

(stor del) Helle Christensen 600 kr. 

131 Springfiduser, begynder 
(piger/drenge fra 7 år) Tirsdag 17:00 – 17:50 Gl. hal 

(stor del) Sanne K. Dall 600 kr. 

132 Springfiduser, øvede
(piger/drenge fra 7 år) Tirsdag 18:00 – 18:50 Gl. hal 

(stor del) Sanne K. Dall 600 kr. 

141 MTV-dance
(piger/drenge 7 – 10 år) Torsdag 16:30 – 17:20 Gl. hal 

(spejlsal) Tanja Moldrup 600 kr. 

142 MTV-dance
(piger/drenge fra 10 år) Torsdag 17:30 – 18:20 Gl. hal 

(spejlsal) Tanja Moldrup 600 kr. 

151 Parkour
(piger/drenge fra 12 år) Onsdag 18:30 – 19:50 Gl. hal 

(lille del) 
Mickey, Georg, 
Marcel og Tue 600 kr. 

Gymnastik, voksne 
Nr. Hold  Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris
201 Motion for rigtige mænd Mandag 19:00 – 19:50 Ny hal Helle Christensen 650 kr. 
211 Bevæg dig glad (M/K) Mandag 20:00 – 20:50 Ny hal Helle Christensen 650 kr. 

212 Aerobic/Workout  (M/K) Mandag 17:15 – 18:05 Brydegård
(Loen) Annette Ruggeri 650 kr. 

221 Zumba Fitness, 
begyndere (M/K) Mandag 19:30 – 20:20 Østerhøj

(lille del) Tulay Aydemir 650 kr. 

222 Zumba Fitness, øvede 
(M/K) Mandag 20:30 – 21:20 Østerhøj

(lille del) Tulay Aydemir 650 kr. 

223 Zumba Fitness, tirsdag 
(M/K) Tirsdag 20:40 – 21:30 Gl. hal 

(spejlsal) Grazyna A. Lewis 650 kr. 

231 Gymnastik dagtid (M/K) 
–      med afspænding Fredag 10:30 – 11:45 Ny hal 

(barfodssal) Lisser B. Johnsen 850 kr. 

232 Gymnastik dagtid (M/K) 
–     uden afspænding Fredag 10.30 – 11:20 Ny hal 

(barfodssal) Lisser B. Johnsen 650 kr. 

241 Boldtræning (M/K) Onsdag 19:00 – 19:50 Gl. hal (stor 
del) Stine Jeppesen 650 kr. 

281 Pensionistgymnastik
(M/K) Tirsdag 10:45 – 11:45 Brydegård

(Loen) Ketty Rasmussen 500 kr. 

295 Gå frit til voksengymnastik - på hold 201, 211, 212, 232 og 241 950 kr. 

296 Gå frit til voksengymnastik, udvidet – på hold 201, 211, 212, 231, 232 og 241 1200
kr.
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Spinning
Nr. Hold  Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris
301 Spinning 1 Tirsdag 17:00 – 17:50 Gl. hal (spinning) Henrik Karlsen 900 kr. 
302 Spinning 2 Tirsdag 18:00 – 18:50 Gl. hal (spinning) Henrik Karlsen 900 kr. 

303 Spinning 3 Torsdag 17:00 – 17:50 Gl. hal (spinning) Bjarne
Christensen 900 kr. 

304 Spinning 4 Torsdag 18:00 – 18:50 Gl. hal (spinning) Bjarne
Christensen 900 kr. 

305 Spinning 5 Lørdag 10.00 – 10:50 Gl. hal (spinning) Henrik Karlsen 900 kr. 

306 Spinning 6 Torsdag 19:00 – 19:50 Gl. hal (spinning) Bjarne
Christensen 900 kr. 

Svømning, børn (max. 12 deltagere pr. hold) 

Nr. Hold Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris

501 Mor og barn 1 (fra 3 
år) Onsdag 17:20 – 17:50 Måløv Skole Irene Dahl 700 kr. 

502 Mor og barn 2 (fra 3 
år) Torsdag 17:00 – 17:30 Måløv Skole Cecilie

Olander 700 kr. 

505 Far og barn (fra 3 år) Tirsdag 17:00 – 17:30 Måløv Skole Nicco
Rasmussen 700 kr. 

511 Piger/drenge,
begyndere 1 Tirsdag 17:35 – 18:05 Måløv Skole Nicco

Rasmussen 550 kr. 

512 Piger/drenge,
begyndere 2 Onsdag 16:45 – 17:15 Måløv Skole Irene Dahl 550 kr. 

513 Piger/drenge,
begyndere 3 Onsdag 17:55 – 18:25 Måløv Skole Irene Dahl 550 kr. 

514 Piger/drenge,
begyndere 4 Torsdag 17:35 – 18:05 Måløv Skole Cecilie

Olander 550 kr. 

521 Piger/drenge,
begyndere/let øvede 1 Tirsdag 18:10 – 18:40 Måløv Skole Nicco

Rasmussen 550 kr. 

522 Piger/drenge, let 
øvede Onsdag 18:30 – 19:00 Måløv Skole Irene Dahl 550 kr. 

523 Piger/drenge,
begyndere/let øvede 2 Torsdag 18:10 – 18:40 Måløv Skole Cecilie

Olander 550 kr. 

531 Piger/drenge, let 
øvede/øvede Onsdag 19:05 – 19:35 Måløv Skole Irene Dahl 550 kr. 

541 Piger, let øvede/øvede Torsdag 18:45 – 19:15 Måløv Skole Cecilie
Olander 550 kr. 

551 Drenge,  let 
øvede/øvede Tirsdag 18:45 – 19:15 Måløv Skole Nicco

Rasmussen 550 kr. 

Yoga og Qi Gong (M/K) 
Nr. Hold  Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris

402 Yoga (M/K) Torsdag 19:00 – 20:50 Brydegård
(Loen)

Therese
Marquard

750 kr.
(halv sæson)

403 Yoga (M/K) Lørdag 09:00 – 10:50 Måløv Skole 
lokale 49 

Therese
Marquard

750 kr.
(halv sæson)

411 Medicinsk
Qi Gong (M/K) Mandag 19:15 – 20:35 Brydegård

(Loen)
Anna M. 
Torring 925 kr. 
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Svømning, damer/herrer 
Nr. Hold  Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris

601 Damer 1 (max. 10 
deltagere) Mandag 16:45 – 17:15 Måløv

Skole
Winnie 
Rahtgen 700 kr. 

602 Damer 2 (max. 10 
deltagere) Torsdag 19:20 – 19:50 Måløv

Skole
Cecilie
Olander 700 kr. 

611 Herrer (max. 10 deltagere) Tirsdag 19:15 – 19:45 Måløv
Skole

Nicco
Rasmussen 700 kr. 

621 Vandaerobic 1 
(damer, max. 20 deltagere) Mandag 17:15 – 18:00 Måløv

Skole
Winnie 
Rahtgen 850 kr. 

Mavedans og Line dance 
Nr. Hold  Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris

701 Mavedans, øvede 
(danset mere end 3 år) Onsdag 18:00 – 19:40 Hedegårdshal

(spejlsal)
Tina
Rasmussen 1050 kr. 

702 Mavedans, begyndere/let 
øvede (danset under 3 år) Tirsdag 19:30 – 20:30 Gl. hal 

(spejlsal)
Susan
Wohlenberg 650 kr. 

711 Line dance, øvede (M/K) Torsdag 18:30 – 19:35 Gl. hal 
(spejlsal)

Jeannette
Rosenbäck 650 kr. 

Passivt medlemskab 
Nr. Hold Kontingent 
998 Passivt medlemskab – støt MIF!   100 kr. 

Danseaften

Sæsonens første Danseaften blev afholdt den 28. oktober. Instruktører var Winnie og 
Michael. 

Vi fik først lektion i Jive og fik alle lært de rimelige enkle grundtrin, men variatio-
nerne senere gav en del problemer for de fleste. 

Derefter gik vi over til engelsk vals, hvor mange var på hjemmebane. 

Aftenen sluttede, som vi plejer, med pølsebord og god stemning. Næste danseaften 
bliver annonceret på hjemmesiden.
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Kontaktpersoner

Hold Navn Adresse  Telefon

Gymnastik, børn Karina  Marklodden 42
 Blomberg 2760 Måløv 44 65 83 22

Gymnastik, voksne Jytte Brydegårdsvej 5 44 65 53 40
(hold 223/231/232/241) Hansen 2760 Måløv
Mavedans (hold 702)
Line Dance (hold 711)

Gymnastik, voksne Ruth Søndergårds 44 97 71 65
(hold 201/211/212/221/222) Borgen Allé 27, 3.tv.
Mavedans (701)/Qi Gong   2760 Måløv 

Pensionistgymnastik Gustav  Søndergårds 44 97 16 70
Spinning Blomberg Allé 53, 3 th. 

   2760 Måløv

Svømning Winnie  Dyssemarken 17 44 65 73 65
 Rahtgen 2760 Måløv 28 38 61 20
  
Kasserer Ulla Platanvej 14 44 65 20 93
kasserer@maaloevif.dk Jørgensen 3200 Helsinge

Formand Uffe Tvillingevej 15  44 65 15 61/
formand@maaloevif.dk Mortensen 2765 Smørum  23 90 83 87
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Maaløv Skytteforening
Formand: 
Karl Jespersen
Tlf: 44 94 82 53

Kasserer: 
Ib W. Jørgensen
Tlf. 44 91 06 41

Medlemstal: 100
E-mail: karl.jespersen@groennehaven.dk

MAALØV 
SKYTTEFORENING

50. KREDS 
F.A.S.G. & 1

Der skydes hver onsdag fra kl. 19 for både 
børn og voksne, indskrivning slutter kl. 
21.

Juleafslutning onsdag d. 21.december 
2011
Vi starter igen efter nytår tirsdag den
4. januar 2012.

Der afholdes præmieskydning og skæg-
skydning d. 28. marts 2012.

Afslutning lørdag den 31. marts 2012 med 
uddeling af præmier.

Regler for skydningen

Alle skyder indtil 5 prøveskud, derefter 
20 gældende skud, der må skydes flere 
gange, hvoraf den bedste er gældende på 

Man.-fre.  kl. 9.00-17.30
Lør.-søn.  kl. 9.00-16.00 

MIF kalender
 (pr. 1. oktober 2011) 

2011
11. december Juletræsfest
22. dec.-4. jan. Juleferie

2012
20. januar Danseaften
27. januar Familiegymnastik
13.-18. februar Vinterferie
24. februar Danseaften
  1. marts MIF´s 40 års jubilæum
  reception
16. marts Familiegymnastik
17. marts Jubilæumsfest
  2.-9. april Påskeferie
14. april Gymnastikopvisning
28. april Sæsonen slutter
26. maj Svømmesæsonen slutter

Vi er nu startet på
nyrenoverede baner

Så er vi endelig startet på skydningen, men 
kun skudt 2 gange, så der er ikke rigtig 
nogle resultater endnu. Udsugningen er 
kommet op at køre, og banerne er blevet 
meget fine, så kom ud og prøv en onsdag 
aften, vi skyder fra kl. 19-21. Børn skal 
også være velkomne, evt. sammen med 
forældre. 
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resultatlisten. Der er automatisk marke-
ring på banerne.

Senior inddeles i 8 klasser, disse benæv-
nes kl. 1-2-3-4. Veteran 1 og 2 samt Damer 
Kl. 1 og 2 (som nu hedder ”Åben Klasse” 1 
og 2 efter skyttebogen, hvor damer over 55 
er i Veteranklassen.)

Senior kl. 1-2-3-4 skyder frit (uden støtte, 
og må ikke røre skydebordet med krop-
pen). Veteraner og Damer (åben kl.) sky-
der enten med geværstøtte, (bordet må ikke 
røres med kroppen), eller med albuestøtte 
efter eget valg.
Børnene skyder både med albue og gevær-
støtte, junior skyder kun med gevær-eller 
albuestøtte.
Børn indtil 13 år er BK. junior fra 14 år.

Inddelingen i klasser sker efter sidste vin-
ters resultater. For nye skytters vedkom-
mende, efter de første 5 skyderesultater.

Skydningen foregår med reglementeret 
riffel. Foreningen stiller geværer til rådig-
hed

Der betales 25 kr. for børn og 35 kr. for 
voksne for 25 skud. For egne patroner 
betales 20 kr. 
Til præmier er de 8 bedste resultater for 
vinteren gældende.

Generalforsamling: Den ordinære gene-
ralforsamling afholdes onsdag d 21. marts 
2012 efter skydningen, der denne aften 
helst skal være afsluttet kl. 20.30.  Dagsor-
den efter gældende regler.
For at intet af ovenstående skal blive glemt, 
henstilles det, at denne information gem-
mes.
   Karl

MÅLØV HOVEDGADE 63
Tlf. 44 66 66 85

Kirkens
genbrug

Formand: Kasserer:
Karl Jespersen Ib West Jørgensen 
Tlf. 44 94 82 53  Tlf. 44 91 06 41

Michael Rahtgen Henrik Hansen
Tlf. 44 65 73 65 Tlf. 44 68 14 54

Steen Faber Klaus Hass  
Tlf. 44 91 70 25 Tlf. 44 97 80 85

Daniel Faber Skydebanen
Tlf. 44 65 30 42 Tlf. 29 17 88 61

 

Tandlægehuset i Måløv
Måløv Hovedgade 88, 2760 Måløv

På gensyn
Michael Due Jensen

Tidsbestilling hverdage mellem 8.00-10.00, tlf. 44 97 99 09
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måløv sport
Redaktør: 

Gustav Blomberg    
Søndergårds Allé 53,3.th.  
2760 Måløv 

Tlf: 44 97 16 70
 
Næste nummer af måløv sport 
udkommer 4. februar 2012.

Stof skal være redaktionen i 
hænde senest den 15. januar 
2012.

E-mail: grete@plums.dk

Oplag: 3.600 ekspl.

Ekstra eksemplarer af bladet kan fås 
følgende steder:

Måløv Bibliotek, Måløvhallen og J.A.

EL&TEKNIK
Carl Rasmussen EL A/S 

Aut. el-installatør 

Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup 

Telefon 44 97 27 80
Døgnvagt


