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MÅLØV    SPORT    60 ÅR
60 år – det bør bemærkes! Tænk engang i januar 1952 udkom Måløv 
Sport første gang, og eksisterer stadig.
I rigtig mange år kunne bladet udgives udelukkende ved hjælp af an-
nonceindtægter. Men sådan er det desværre ikke mere. De tilsluttede 
foreninger må nu give et klækkeligt tilskud hver gang. 
I 1952, 23 annoncører, og i 2012 kun 14. Der skal her lyde stor tak til 
annoncørerne i årenes løb for deres velvilje overfor bladet. Ved bla-
dets 25, 40 og 50 års fødselsdag blev der afholdt en mindre reception 
hver gang for annoncørerne, foreningerne og initiativtagerne – til at 
starte bladet. Men – kære alle, tidernes ugunst gør at det ”kun” bliver 
til denne lille hilsen.
I alle årene har de tilsluttede foreninger kommet ud med deres bud-
skab, og man har kunnet følge med i deres trivsel, resultater, proble-
mer, ønsker, træningsprogrammer osv.
Det har været spændende og en glæde for “den gamle redacteur” siden 
1955 at følge med og være med til at producere bladet. Sørge for at 
det kommer ud til samtlige husstande i Måløv og omegn, også selvom 
man ikke er medlem af nogen af foreningerne. Alle har således mulig-
hed for at orientere sig om sporten i Måløv. Spændende om dette blad 
kan fortsætte – vi får se, hvad tiden vil bringe.
Gustav Blomberg,  Red.
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JUBILÆUM

SENIOR

For 40 år siden i 1972
 Frederik 9. dør 14. januar 
•	 Samme	dag	indsættes	Dronning		
 Margrethe den 2. som 
 regent af Danmark 
•	 Honda	Civic´en	ser	dagens	lys	for		
 første gang
•	 Anni	Fønsby,	bliver	født	den			
27. oktober
•	 The	World	Wide	Web			 	
	 (WWW)	alias	internettet	
	 bliver	officielt	født	i	1972
•	 Døllefjælde-Musse	sangen	
 topper de danske hit-lister
OG  OG  OG
•	 Måløv	Badminton	Club	har	
 stiftende generalforsamling 
 den 17. februar
Og det skal selvfølgelig fejres, så afsæt al-
lerede nu 

lørdag den 28. april 2012
til	en	dag	og	aften	i	MBC´s	tegn	–	det	ende-
lige program er ikke endeligt fastsat, men vi 

ved allerede nu at dagen vil byde spændende 
klubmesterskabs	 finale	 kampe	 og	 stor	 jubi-
læums fest om aftenen – og der være under-
holdning for alle aldersklasser.

Sæt kryds i kalenderen og glæd dig til en 
hyggelig	og	sjov	dag	sammen	med	MBC.

Først og fremmest ønsker seniorafdelingen 
alle	i	MBC	et	godt	nytår.	
Vi har nu afsluttet det indledende gruppe-
spil i holdturnering og i går spillede vi sidste 
runde. Der var lagt op til det helt store, da 2. 
holdet lå på en sikker 2. plads kun 1 point 
fra konkurrenterne fra Brøndby Str. som vi 
i starten af sæson tabte 7-6 til. Med musik 
fra den nye boomblaster og kaffe på kanden 
til tilskuerne, var stemningen sat. En god op-
takt betød 100% fokus og holdet leverede en 
formidabel præstation og bankede bogstavlig 
talt Værløse med 13-0, på kun 1½ time. 

Bamsen gik efter uafgjort, mellem Morten, 
Jesper og Marina, til Marina og Morten og 
Jesper delte kage og frugt mellem sig. Det 
betyder stadig en sikker 2. plads da Skov-
lunde som ligger 3’er tabte til Brøndby Str. 
Så med to kampe endnu, en mod Brøndby 
Str. og en mod Skovlunde, er der lagt op til 
topkampe de næste to runder. Stort tillykke 
til 2. holdet, som mere og mere ligner et hold 
på vej i serie 2 igen! 

Lige så spændende var det for 1. holdet som 
inden kampen lå nummer 3 med samme point 
som Smørum, men Smørum med 2 individu-
elle kampe mere end os. Så planen var klar 
og det var en storsejr, og helt så stor som mu-

2. holdets
dejlige sejrs-
cifre.

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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ligt, for at indhente de to kampe. Efter første 
runde var der spænding på, da vi delte med 
B70 og derved 2-2.

En tilfreds formand tæller 2. mix.
Efterfølgende nappede vi 4 hs’er og kom der-
på foran 6-4, nu var det op til doublerne og 
med et ærgerligt nederlag i 2. dd kunne sejren 
sikres med 10-3. Patrick blev kåret som bed-
ste	spiller	på	holdet	og	fik	derved	bamsen.	

En glad Patrick med både sejre og bamse i hus.

Resultatet betød dog ikke et ryk til 2. pladsen 
i gruppen, da Smørum vandt 9-4 over Ishøj 
og derved fører med 1 individuel kamp. Der 
er dog fortsat chancer for at komme i top-
pen af oprykningsspillet og Sjællandsserien 
er pludselig ikke så langt væk, som den har 
været.

VOKSEN FÆLLESSPIL

Holdturneringerne
MBC’s	 Veteranhold	 i	 Mesterrækken	 Sjæl-
lands Badminton Kreds har haft en skidt 
start, men er i løbet af sæsonen langsomt, 
men sikkert, kravlet op ad. I øjeblikket lig-
ger holdet midt i rækken med 8 point efter 
6 kampe.
Alle	DGI	holdene	flyttede	ved	sæsonstart	til	
Nordsjælland i stedet for Roskilde.
Alle spillere kommer som noget nyt til at 
spille 3 kampe i stedet for tidligere 2.
For alle holdene har der været stor usikker-
hed om de var placeret i den rigtige række, 
så kampene blev med størst mulige udfor-
dringer.
•	 Mix	1,	som	spiller	i	serie	1	topper	på	nu	
 værende tidspunkt rækken med 11point  
 for 4 vundne kampe og 1 uafgjort.
•	 Mix	2	ligger	midt	i	serie	2	med	8	point		
 efter 2 vundne, 2 tabte og 1 uafgjort  
 kamp.
•	 Mix	3	ligger	i	den	nederste	ende	af	se-	
 rie  3 med 3 point efter at have vundet  
 1, men tabt 3 kampe.

   44 60 03 30
  44 60 03 30   44 60 03 31
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•	 Mix	4	ligger	lige	under	midten	i	serie		
 4 med 3 point efter at have vundet 1  
 kamp, spillet 1 uafgjort og tabt 1 kamp.
•	 Mix	5	topper	derimod	serie	5	efter	4		
 vundne kampe med 12 point.
•	 Herre	1	har	10	point	med	3	sejre	og	1		
 uafgjort og er dermed et af topholdene.
•	 Herre	2	har	fået	nogle	store	øretæver	og		
 har kun fået 1 uafgjort kamp og 3 neder 
 lag. De har dog mødt de førende hold i  
 rækken og har mulighederne for at  
 kravle noget op i tabellen.

Motionistfællesspil
Både tirsdag og torsdag aften er godt besat, 
mens	der	er	plads	 til	flere	spillere	på	begge	
onsdagshold.
Onsdagsholdet i Gl. Måløvhal prøver som 
forsøg at starte kl. 20.30 for at kunne tage 
lidt	tidligere	hjem.	Det	er	sent	for	de	fleste	at	
slutte kl. 23 når arbejdet kalder tidligt næste 
morgen.
Forhåbentlig giver næste års halfordeling 
mulighed for at kunne starte lidt tidligere. 
Men vi ved jo at alle hallerne i Måløv er tæt 
besat	med	aktiviteter	og	MBC	har	været	en	af	
de eneste idrætsklubber, der har været villige 
til at bruge de sene tider.
Alle der har lyst til at spille badminton sam-
men med hyggelige med- og modspillere er 
velkomne til at komme i en af hallerne eller 
kontakte klubben for at vurdere hvilken tid 
der bedst passer til niveauet.
Tirsdag spilles i Ny Måløvhal fra 21-23, tors-

dag i Østerhøjhallen også fra 21-23 og onsdag 
i både Ny og Gl. Måløvhal. I Ny Måløvhal er 
det fra 21-23, mens Gl. Måløvhal starter op 
kl. 20.30.

Måløv	Badminton	Club	indbyder	til	
generalforsamling år 2012

Torsdag d. 9. feb. kl. 18
i glasburet i Ny Måløvhal

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Formændenes beretninger 
4. Regnskab. 
5. Indkomne forslag. Forslag skal  
 være bestyrelsen i hænde senest 7  
 dage før  generalforsamlingen 
6. Valg efter lovene
 Valg til bestyrelsen. På valg er: 
 o Formand Karsten Friis 
 o Sekretær Jette Platou 
 o Ungdomsudvalgsformand Jannie  
  Refsgaard 
 o VFS udvalgsformand Thomas S.  
  Olsen 
 Valg til udvalg,
 se www.maalov.dk

7. Eventuelt 

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød 
og lidt til tørsten, og vi håber at se rigtig 
mange af jer.

GENERALFORSAMLING
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EN MBC PROFIL
8 spørgsmål til en MBC:

MBC,	Badmintonklub
Hvornår og hvor blev du en selvstændig 
klub?  
Måløv	Badminton	Club	havde	stiftende	ge-
neralforsamling den 17. februar 1972, hvor 
aktiviteterne blev skilt ud fra Måløv Bold-
klub. 
Hvornår startede det hele?
Der har været dyrket badminton i Måløv som 
en gren af Måløv Boldklub siden 1945. Bad-
minton i MB regi blev startet på initiativ af 
trafikassistent	Magnussen	og	postekspedient	
I. Jørgensen.
Hvem var de største frivillige? 
Cafeteriapokalen	 er	 en	 vandrepokal,	 som	
hvert år ved klubfesten i slutningen af april 
gives til et medlem, som har ydet en ekstra-
ordinær stor indsats for klubben.
Pokalen blev skænket til klubben af Måløv-
hallens	 Cafeteria-ejere,	 Inger	 og	 Lindy,	 i	
1984.

Følgende har gennem årene 
modtaget pokalen 
1984 Torben Allermann
1985	Bente	Hyt-Nielsen
1986 Kirsten & Denis Fridal
1987 Karen Jonassen
1988 Jan Rodtwitt
1989 Erik Kristensen
1990 Freddy Madsen
1991 Gitte Friis

1992	Niels	Lykke	Hansen
1993 Niels Ulbæk
1994 ikke uddelt
1995 Nicolai Thorsen
1996 Annie L. Nielsen
1997 Lis Anette Tovgaard
1998 ikke uddelt 
1999 Karsten Friis
2000 Rete Trap
2001 ikke uddelt 
2002 Ole Thystrup
2003 ikke uddelt 
2004 Jeppe Krag
2005 Birte Bachmann
2006 Finn Mathorne
2007 Jette Platou
2008 Toni Madsen
2009	Jesper	W.	Nielsen
2010 Jannie Refsgaard
2011	Henrik	Stensig	
Hvad er det bedste ved MBC?  
At der er plads til alle, ung som gammel, de 
top-trænede og motionisterne, de seriøse og 
de sociale….
Har du været skadet på noget tidspunkt – 
hvis ja, hvad gjorde du for at blive fit igen? 
Som	klub	vil	der	altid	være	up´s	and	down´s,	
men	 i	 de	 få	 down´s	 perioder	 der	 har	 været,	
er der heldigvis altid nogle ild-sjæle der har 
haft energien og lysten til at hive klubben op 
igen.
Dyrker du andre former for sport? 
Nej – badminton er mit et og alt og den eneste 
sport, der virkelig er værd at beskæftige sig 
med.
Har du et godt råd til spillerne? 
Bliv	 ved	 at	 støt	 op	 om	MBC´s	 værdier	 på	
både det spillemæssige og det sociale niveau 
– på den måde er du med til at bevare en god 
klub i nærmiljøet.
Tror du at du stadig er aktiv badmintonspil-
ler	i	MBC	når	du	runder	de	70?	
Forhåbentlig vil der stadig være en velfunge-
rende	Måløv	 Badminton	 Club,	 med	 mange	
aktive, glade og energiske badmintonspillere  
i 2042.
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Aktiviteter 2012

9. februar Generalforsamling i Ny Nåløvhal
17. februar. Klubben fylder 40 år
11. marts Forældre/Barn-turnering
23.-28. apr. Klubmesterskab for voksne

Aflysninger 2012

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

Ole Knudsen
Måløv Hovedgade 57, 1.

2760 Måløv
Tlf. 23 28 47 75

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

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

28. april Klubfest og 40 års 
jubilæumsarrangeme

Kalender Måløv Boldklub

Formand: 
Brian Rasmussen
Tlf: 22 14 21 08
formand@bras@dbusjaelland.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

2012 tegner til at blive et rigtig spændende 
år, set med Måløv Boldklub briller.
Vi	sætter	flere	skibe	i	søen	der	med	garanti	
vil løfte vores ungdomsafdeling. Sidste år 
søgningen efter en sportschef til ungdoms-
afdelingen,	og	efter	flere	samtaler	har	vi	nu	
lavet	aftale	med	Carsten	Blach,	der	kommer	
fra	Vallensbæk.	Carsten	starter	med	det	sam-
me i januar, så vores træner kan blive klædt 
godt	på,	med	Carstens	hjælp	vil	alle	hold	få	
en rød tråd og der vil blive fokus på både træ-
ner og spiller.
 
One	Touch	pigeakademi,	var	et	tilbud	vi	fik	
sidste år, vi prøvede det stille op, et gratis 
tilbud til alle vores pige spiller med ekstra 
træning hver søndag, hvor Richard kom sam-
men med dygtige medhjælper og trænede 
vores piger og rustede vores træner. For at 
styrke udviklingen af vores pigespillere har 
vi igen lavet aftale med One Toch Pigeaka-
demiet	 der	 også	 i	 foråret	 vil	 lave	 specifik-
træning for pigerne, One Touch har dog et 

Man.-fre.  kl. 9.00-17.30
Lør.-søn.  kl. 9.00-16.00 
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kontingent på 200 kr. pr. spiller om året (20 
x	træning)	hvor	Måløv	Boldklub	har	besluttet	
at betale 50% for vores medlemmer. Trænin-
gen vil ske hver søndag fra april til piger i 
alle aldre, også de piger der ikke er medlem i 
Måløv Boldklub er naturligvis også velkom-
men, dog til normal pris, ønsker du at høre 
nærmer og kom på ekstra træning, så kontakt 
Heidi	Halberg.

Måløv Boldklub afholder den 21. februar 
2012 kl. 19 generalforsamling i klubhuset, 
hvor alle er velkommen, dog kun stemme-
ret for medlemmer. Indkommende forslag til 
dagsorden skal ske til formanden Brian Ras-
mussen.  Følg med på klubbens hjemmeside 
med dagsorden.
Den 24. februar 2012, holder vi frivillig-
fest, hvor alle frivillige i Måløv Boldklub 
er velkommen til lækker middag med deres 
påhæng, der vil være spændene foredrag, 
super lækker mad og drikke der til, alt sam-
men er naturligvis gratis, husk tilmelding via 
”EVENT” på klubbens hjemmeside

Måløv Boldklub har åbnet shop på vores 
hjemmeside,	 hvor	 TWO	 FOR	 ONE	 bogen	
2012, vores nye super lækre vin og merchan-
dise kan købes.
Måløv Boldklub har åben for nye medlem-
mer, hele året, har du lyst at kom ned og se 
om Måløv Boldklub, skulle være en klub for 
dig, at spille fodbold i, kan man altid kontakte 
træner, for at høre om der er plads og om træ-
nings tider, se hold og træner informationer 
på klubbens hjemmeside 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 op-
rette sig/ melde sig ind i klubben, hvad enten 
man er støtte medlem, spiller, træner eller øn-
sker at deltage i nogle af vores mange tilbud, 
se	ind	på	hjemmesiden.		Der	oprettes	en	profil	
og derefter melder man sig til ønskede hold 
eller event.

I den korte tid af året 2012, har det været 
godt gang i Måløv Boldklub, startede året 
med Five a side, som var en kæmpe succes, 
der kom omkring 35, +18 år til et hyggeligt 
stævne i Måløv. Der blev spillet en masse 
bold og hygget over både morgenmad og 
frokost. Desuden var det sådan i år, at drik-
kevarerne var indregnet i prisen. Så hvis dette 
lyder hyggeligt, og noget du vil være med til, 
så sæt allerede nu kryds i kalenderen til næ-
ste år. Som traditionernes tro er det den første 
lørdag i januar. 

Første weekend i februar var det så ung-
dommens tur, med vores traditionsrige inde 
stævne. Året startede også med valg af årets 
frivillig	i	Ballerup	kommune,	Heidi	Halberg	
takker klubben for indstillingen, men modtog 
desværre brev fra Borgmesteren at han tak-
kede	 for	 det	 flotte	 frivillig	 arbejde,	men	 en	
anden blev valgt. 
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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: 910
Måløvhallerne og Idrætsparken
Måløv Hovedgade 48
Østerhøjhallen, Klakkebjerg 4
Hedegårdshallen, Magleparken 8
Måløv Skole svømmesalen
Kratvej 14
Brydegården, Kratvej 9

MIF
MIF

Måløv Idræts Forening
1972      40 år      2012

Måløv Idræts Forening blev stiftet den 1. 
marts 1972. Det skete efter en generalforsam-
ling i Måløv Boldklub den 26. januar 1972, 
hvor man havde vedtaget at udskille klub-
bens forskellige afdelinger dvs. badminton-
afdelingen, håndboldafdelingen samt gym-
nastikafdelingen fra Måløv Boldklub, for at 
disse kunne danne selvstændige foreninger. 
Samtidig blev det bestem at klubbens blad 
”Måløv Sport” skulle være et fælles blad for 
de nye foreninger sammen med Måløv Bold-
klub, der herefter alene skulle have fodbold 
på programmet.
Denne store, må man vel have lov til at sige, 
strukturændring i Måløv foregik helt udra-
matisk, sagligt, fredeligt og venskabeligt. 
Alle var enige om, at det var det bedste der 
kunne ske, hvis vi ville videre og skabe gode 

rammer for idrætten i Måløv. I de store lands-
organisationer var det en sag, der vagte stor 
opmærksomhed og blev kommenteret i deres 
medlemsblade.
Det var det rigtige og det bedste. Siden har 
foreningerne haft fremgang. De besværlig-
heder der var ved at være en afdeling i en 
forening	med	 flere	 afdelinger,	 var	 væk.	Nu	
er det ikke sådan at foreningerne ikke taler 
sammen mere, nej, der har lige siden været 
”formandsmøder”,	som	er	afløst	af	det	kom-
munale ”Brugerråd for idrætsanlægget i Må-
løv”.	Her	 drøftes	 fælles	 problemer	 sammen	
med kommunens stadioninspektør.
På den stiftende generalforsamling i 1972 
blev følgende bestyrelse valgt:
Formand: Erna Blomberg. Kasserer: Inger 
Jørgensen. Sekretær: Gustav Blomberg.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev: Grethe 
Jensen, Frode Grydelund, Anna-Lise Dam og 
Birgith Precht.
De følgende år har skiftende bestyrelser 
sammen med en række dygtige instruktører 
sammensat sæsonens program med skyldig 
hensyntagen til, hvad der netop var oppe i 
tiden det år. I 1972 var der 16 gymnastik-
hold: 7 børnehold og 9 voksenhold, foruden 
17 svømmehold: 10 børnehold og 7 voks-
enhold. I alt 725 medlemmer (273 børn og 
452	voksne).	Efterfølgende	er	der	udover	de	
kendte gymnastik- og svømmehold kommet: 
Idrætsmærke, selvforsvar, trampolinspring, 
mavedans, folkedans, yoga, squaredans, 
spinning, zumba og linedance, blot for at 
nævne nogle af de mange initiativer, der er 
taget for at dække, hvad der er aktuelt. Det 
skal nævnes at selvforsvar ophørte da Må-
løv Judo Klub blev stiftet. Trampolinspring 
måtte stoppe, da der blev nedlagt forbud mod 
de store trampoliner i skolerne og i hallerne. 
Folkedans fra 1972 – 1984 hvor folkedanser-
ne stiftede deres egen forening.
Her	 på	 40	 års	 fødselsdagen	 er	 der	 slået	 re-
kord for både antal hold, antal aktiviteter og 
antal medlemmer. 32 gymnastik/dansehold: 
11 børnehold, 9 voksenhold, 3 dansehold, 3 
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yogahold, 6 spinninghold foruden 17 svøm-
mehold: 13 børnehold og 4 voksenhold. I alt 
900 medlemmer.
Det er mange medlemmer at holde styr på 
og ikke mindst skaffe plads til. 5 foreninger, 
skolen og andre institutioner skal blive enige 
om at dele lokaler og tider. Det er en opgave 
der skal løses og bliver løst. For MIF bety-
der det, at udover de få timer i hallerne, skal 
der	findes	timer	i	diverse	andre	lokaler	f.eks.	
Brydegården og klasselokaler på skolen. Må-
løv, den eneste bydel i kommunen der vokser, 
lider i den grad af lokalemangel til idrætten. 2 
haller er til rådighed, men der er også nedlagt 
2 gode gymnastiksale. Det er ikke alene MIF 
der er trængt, de øvrige foreninger har også 
fremgang og mangler plads – Måløv mangler 
plads!
MIF har i årenes løb også deltaget i gymna-
stikopvisning i Roskilde Amts Gymnastik-
forening i Roskildehallen og i ”Borrevejle 
Dagene”	 med	 succes.	 DGI´s	 store	 lands-
stævne har vi været med i. Kæmpe oplevelse 
for medlemmerne i de 3 dage stævnet varer. 
Kulturbystævnet i København, hvor vi gav 
opvisning på Rådhuspladsen - en stor ople-
velse.
Vore egne opvisninger, først i skolens festsal, 
senere i drengenes gymnastiksal og siden i 
Måløvhallen, har og er altid en stor oplevelse. 
For børnene har der i alle årene været jule-
træsfest en eftermiddag, og derefter blev der 
i mange år, når børnene var færdige,  dækket 
op til fest for de voksne om aftenen. Det gen-
tog sig til opvisningen. Festudvalget (besty-
relsen)	 havde	 ingen	pauser	 –	men	 sjovt	 var	
det. De mange og store fester er en saga blot 
– men mon ikke den 40 års fødselsdagsfest, 
der	 skal	 finde	 sted	 den	 17.	 marts	 vil	 lokke	
medlemmerne frem.
Ved	MIF´s	 10	 års	 fødselsdag	 i	 1982	 fik	 vi	
en	meget	smuk	gave.	En	ny	fane	med	MIF´s	
logo fra byens 3 pengeinstitutter, Forstæder-
nes Bank, Den Dansk Bank og Sparekasssen 
SDS.
En stor oplevelse for børnene i mange år 

var	 den	 årlige	 tur	 til	Cirkus	Benneweis.	 	 1.	
gang i 1972 og derefter helt frem til 1998. På 
sit højeste var vi af sted i 7 busser, det var 
noget der vakte opsigt. De mange år resul-
terede	også	 i	 en	 helt	 fin	og	god	behandling	
og et dejligt personligt venskab med familien 
Benneweis. Der skal lyde en stor tak til de 
mange der gennem de forløbne 40 år har gjort 
en indsats for MIF. Der være sig bestyrelses-
medlemmer, instruktører og medlemmer der 
har stillet sig til rådighed med arbejdskraft af 
den ene eller anden art.
Det har været spændende at se tilbage på de 
forløbne 40 år i MIF, og den siddende be-
styrelse ønsker hermed alle medlemmer og 
venner af MIF alt godt i fremtiden. Vi håber 
at MIF også fremover kan leve op til jeres 
forventninger.
Uffe Mortensen, formand. Ulla Jørgensen, 
kasserer. Karin Pahuus Dinesen, sekretær. 
Karina	 Blomberg,	 Jytte	 Hansen,	 Winnie	
Rahtgen, Bent Knudsen, Ruth Borgen.

Gustav Blomberg

MIF 40 år!
Torsdag den 1. marts 2012
har MIF 40 års jubilæum

Reception kl. 17:00–19:00
i caféen ved Måløv ny hal

Alle medlemmer, instruktø-
rer, venner og bekendte er 
meget velkomne til at møde 
op og hjælpe os med at fejre 
dagen!
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Vi fejrer MIF’s 40 års jubilæum
med et brag af en fest

Lørdag den 17. marts 2012 kl. 17:00 – 01:00
i fælleshuset, Østerhøjvej 2.

Vi byder på

Velkomstdrink
Tre retters menu og kaffe

Underholdning
Musik, sang, dans og højt humør

Alt dette for kun 250 kr. pr. person, og så kan drikkevarer
købes til fornuftige priser.

Tilmelding kan ske allerede nu på MIF’s hjemmeside
www.maaloevif.dk – se under Arrangementer, Jubilæumsfest.

Har	du	ikke	mulighed	for	at	betale	via	hjemmesiden?	
Kontakt da Uffe Mortensen på 4465 1561. 

Der er et begrænset antal pladser i fælleshuset, 
så vi anbefaler tilmelding så hurtigt som muligt 

hvis du ikke vil risikere at gå glip af denne aften!
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MIF Danseaften

Så er det ved at være slut med
danseaftener i denne sæson –

sidste gang bliver 

fredag den 24. februar 2012 kl. 19

som vanligt i

Caféen ved Måløv ny hal

hvor vi præsenterer
ingen ringere end

Jens Werner

med assistent - ja, det bliver
helt vildt med dans!

Vi danser i  cirka to timer fra kl. 
19.00 - 21.00 - Jens har endnu ikke 

lagt programmet – og 
herefter vil der som altid blive

budt på et let traktement.

Øl, vand og vin kan købes
til rimelige priser.

Medbring selv service, bestik,
kaffe og kage

Pris: 100,00 kr. pr. person 
som betales ved indgangen.

Tilmeld dig i god tid og
senest den 21. februar

af hensyn til plads og indkøb

på www.maaloevif.dk under
Arrangementer – Danseaftener

eller hos
Lis Piil Rasmussen 44 65 46 06

MIF gymnastikopvisning
lørdag den 14. april 2012

Lørdag den 14. april 2012 afholder MIF 
traditionen tro den årlige gymnastikopvis-
ning, hvor Måløv ny hal vil myldre med 
børnehold, som vil vise lidt at det de har 
øvet sig på i løbet af vinteren – og børnene 
er allerede begyndt at glæde sig til den 
store dag. 

Et udvalg af voksenhold vil også optræde 
– det er altid en fornøjelse også at se dem, 
og	måske	 kan	 de	 lokke	flere	medlemmer	
til?	Desuden	vil	der	 igen	 i	 år	være	delta-
gelse af spændende gæstehold.

Husk	 at	 sætte	 et	 stort	 kryds	 i	 kalenderen	
ud for denne vigtige dag! Og tag bare hele 
familien inklusive bedsteforældre, venner 
og naboer med, så sørger vi for underhold-
ningen, og åbner caféen  med et udvalg af 
mad og drikke. 

Yderligere information om gymnastikop-
visningen vil blive omdelt og udsendt i den 
nærmeste fremtid.

Vi glæder os rigtig meget til denne dag, og 
håber at se jer alle sammen

MIF kalender
 (pr. 1. januar 2012) 

13.-18. februar Vinterferie
24. februar Danseaften
		1.	marts	 MIF´s	40	års	jubilæum
16. marts Familiegymnastik
17. marts Jubilæumsfest
  2.-9. april Påskeferie
14. april Gymnastikopvisning
28. april Sæsonen slutter
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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 330 kr. 

102 Krummer 2 
(piger/drenge	3	-	4	år)	 Mandag 18:00 – 18:50 Ny hal Karina Blomberg 330 kr. 

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

(lille	del)	 Helle	Christensen	 355 kr. 

111 Turbofræsere
(piger/drenge	4	–	5	år) Onsdag 17:00 – 17:50 Gl. hal Helle	Christensen	 330 kr. 

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

(lille	del)	
Anne-Mette Zobbe 
Olesen 430 kr. 

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

(stor	del)	 Helle	Christensen	 330 kr. 

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

(stor	del)	 Sanne K. Dall 330 kr. 

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

(stor	del)	 Sanne K. Dall 330 kr. 

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

(spejlsal) Tanja Moldrup 330 kr. 

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

(spejlsal) Tanja Moldrup 330 kr. 

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

(lille	del)	
Mickey, Georg, 
Marcel og Tue 330 kr. 

Gymnastik, voksne 
Nr. Hold  Ugedag Kl. Lokale Instruktør Pris
201 Motion for rigtige mænd Mandag 19:00 – 19:50 Ny hal Helle	Christensen	 325 kr. 
211 Bevæg	dig	glad	(M/K)	 Mandag 20:00 – 20:50 Ny hal Helle	Christensen	 325 kr. 

212 Aerobic/Workout		(M/K)	 Mandag 17:15 – 18:05 Brydegård
(Loen) Annette Ruggeri 325 kr. 

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

(lille	del)	 Tulay Aydemir 325 kr. 

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

(lille	del)	 Tulay Aydemir 325 kr. 

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

(spejlsal) Grazyna A. Lewis 325 kr. 

224 Zumba	Toning	(M/K)	 Torsdag 20:00 – 20:50 Gl. hal 
(spejlsal) Grazyna A. Lewis 325 kr. 

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

(barfodssal) Lisser B. Johnsen 425 kr. 

232 Gymnastik	dagtid	(M/K)	
–     uden afspænding Fredag 10:30 – 11:20 Ny hal 

(barfodssal) Lisser B. Johnsen 325 kr. 

241 Boldtræning	(M/K)	 Onsdag 19:00 – 19:50 Gl. hal (stor 
del) Stine Jeppesen 325 kr. 

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

(Loen) Ketty Rasmussen 250 kr. 

295 Gå frit til voksengymnastik - på hold 201, 211, 212, 232 og 241 475 kr. 
296 Gå frit til voksengymnastik, udvidet – på hold 201, 211, 212, 231, 232 og 241 550 kr. 

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. 
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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	 450 kr. 
302 Spinning 2 Tirsdag 18:00 – 18:50 Gl. hal	(spinning)	 Henrik	Karlsen	 450 kr. 

303 Spinning 3 Torsdag 17:00 – 17:50 Gl.	hal	(spinning)	 Bjarne
Christensen 450 kr. 

304 Spinning 4 Torsdag 18:00 – 18:50 Gl.	hal	(spinning)	 Bjarne
Christensen 450 kr. 

305 Spinning 5 Lørdag 10:00 – 10:50 Gl. hal	(spinning)	 Henrik	Karlsen	 450 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 450 kr. 

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

Olander 450 kr. 

505 Far	og	barn	(fra	3	år)	 Tirsdag 17:00 – 17:30 Måløv Skole Nicco
Rasmussen 450 kr. 

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

Rasmussen 350 kr. 

512 Piger/drenge,
begyndere 2 Onsdag 16:45 – 17:15 Måløv Skole Irene Dahl 350 kr. 

513 Piger/drenge,
begyndere 3 Onsdag 17:55 – 18:25 Måløv Skole Irene Dahl 350 kr. 

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

Olander 350 kr. 

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

Rasmussen 350 kr. 

522 Piger/drenge, let 
øvede Onsdag 18:30 – 19:00 Måløv Skole Irene Dahl 350 kr. 

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

Olander 350 kr. 

531 Piger/drenge, let 
øvede/øvede Onsdag 19:05 – 19:35 Måløv Skole Irene Dahl 350 kr. 

541 Piger, let øvede/øvede Torsdag 18:45 – 19:15 Måløv Skole Cecilie
Olander 350 kr. 

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

Rasmussen 350 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 465 kr. 

Passivt medlemskab 
Nr. Hold Kontingent 
998 Passivt medlemskab – støt MIF!   50 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 450 kr. 

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

Skole
Cecilie
Olander 450 kr. 

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

Nicco
Rasmussen 450 kr. 

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

Skole
Winnie	
Rahtgen 550 kr. 

631 Aqua Dance Fitness 
(damer,	max.	20	deltagere)	 Mandag 18:10 – 18:55 Måløv

Skole
Tulay
Aydemir 550 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 525 kr. 

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

(spejlsal)
Susan
Wohlenberg 325 kr. 

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

Jeannette
Rosenbäck 325 kr. 

Så blænder MIF op for 
to nye hold:

Zumba Toning!
Zumba Toning® er den velkendte Zum-
ba® kombineret med ekstra styrketræning 
- ved brug af små maracas-lignende vægte, 
såkaldte	Toning	Sticks	(findes	i	trænings-
lokalet),	øger	man	belastningen	under	træ-
ningen og strammer kroppen op. 

Aqua Dance Fitness!

Aqua Dance Fitness er i familie med van-
daerobic, men her kombineres aerobic trin 
med dansetrin til livsglade rytmer.  

Begge hold er startet i januar – se mere un-
der Sæsonprogram på www.maaloevif.dk. 
Her	kan	du	 tilmelde	dig	med	det	 samme,	
men du er også velkommen til at starte 
med en prøvetime.

Vi håber at se dig på holdet!    

Kontaktpersoner:
Gymnastik, børn          Karina Blomberg
Marklodden 42 2760 Måløv  44658322
Gymnastik, voksne 
(hold	223/231/232/241)
Mavedans	(hold	702)
Line	Dance	(hold	711)												Jytte	Hansen
Brydegårdsvej 5, 2760 Måløv   44655340 
Gymnastik, voksne
(hold	201/211/212/221/222)			Ruth	Borgen
Søndergårds Alle 27, 3.tv.   44977165
2760 Måløv
Pensionistgymnastik 
Spinning                        Gustav Blomberg
Søndergårds Allé 53, 3,th,   44971670
2760 Måløv
Svømning																									Winnie	Rahtgen
Dyssemarken 17,                         44657365
2760 Måløv                                 28386120
Kasserer                             Ulla Jørgensen
Platanvej	14,	3200	Helsinge							44652093
kasserer@maaloevif.dk
Formand                           Uffe Mortensen
Tvillingevej 15, 2765 Smørum   44651561
formand@maaloevif.dk              23908387
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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

Karl Jespersen    1538
Steen Faber    1516 
Klaus	Hass	 		 	1509
Daniel Faber  6 skydn.  1146
Veteran 2
Benny Jørgensen    1494
Carl	Hansen	 		 	1483	
Kim Larsen    1481
Jørgen Bengtsson    1462 
Jørgen F. Andersen     1360
     Karl

 

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

Så er vintersæsonen allerede ved at være 
halvvejs, det går rigtig godt med at skyde i 
Ballerup, banerne er blevet rigtig gode, og 
der er blevet dejlig lyst. Det er trist, vi ikke 
har nogle børneskytter, men må klare os 
med vi ældre, det går også rigtig godt. Vi 
skal i gang med trekant skydningen igen, 
og vi starter i Farum tirsdag den 17. januar. 
Der bliver lavet noget om på reglerne med 
antal af ekstra skytter for den vindende 
klub, da vi ikke har mulighed for at stille 
med 20-30 skytter, som vi kunne før i ti-
den. Reglerne er ikke helt på plads endnu.
Her	er	nogle	trænings	resultater:
Kl. 3     Point
Michael Rahtgen  7 skydn. . 1143
Damer
Inge Møller  6 skydn.  1056
Veteran 1
IbWestJørgensen	 		 	1538

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
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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 14. april 2012.

Stof skal være redaktionen i 
hænde senest den 18. marts 
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

v/AnneRichter-Olesen

Måløv	Hovedgade	65
2760 Måløv
Tlf. 44 66 49 47


