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DET SKAL FEJRES ….

Måløv Badminton Club
40 års jubilæum

Måløv Badminton Club markerer sit 40 
års jubilæum med reception den 28. april 
2012, 12:30 til 15 i Gl. Måløvhal.
Nuværende og tidligere medlemmer samt 
alle andre venner af klubben er velkom-
men til at komme og hygge sig med hinan-
den og evt. få en snak om gamle dage.

Der vil i forbindelse med receptionen blive 
spillet opvisningskampe.

Senere vil dagen byde på spændende klub-
mesterskabs finale kampe og stor jubilæ-
ums fest om aftenen.

Denne dag vil byde på underholdning for 
alle aldersklasser, så kom forbi – vi glæder 
os til at se jer alle …...
Se flere detaljer på www.maalov.dk

I weekenden d. 28. – 29. januar 2012 af-
holdt ungdomsafdelingen i Måløv Badmin-
ton Club træningsweekend for ungdoms-
spillere i aldersgruppen 9-16 år.
Det er blevet en fast tradition i klubben, at 
vi samler børnene til en weekend som by-
der på god træning, godt kammeratskab og 
kampe på alle niveauer. I år var vi 25 børn 
samlet til teknisk træning, fysisk træning, 
samlet spisning, leg, hygge, udfordrings-
kampe og overnatning i hallen.
Vores træner Patrick stod for programmet, 
som var super godt tilrettelagt. Temaet 
denne gang var smashtræning og alle delta-
gerne har med garanti fået noget at arbejde 
med. 

JUBILÆUM – 40 ÅR

UNGDOM

Endnu en succesfuld
træningsweekend!

MÅLØV BADMINTON CLUB

Formand: Karsten Friis
Tlf: 29 23 48 72, kfriis@kfriis.com

Kasserer: Birte Bachmann
Tlf. 53 80 05 38, birte@kfriis.com

Banefordeler: Karsten Friis

e-mail: mbc@maalov.dk
web: www.maalov.dk

Medlemstal: 545
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Om søndagen blev børnene sat på lidt af 
en prøve. Patrick havde tilrettelagt en times 
fysisk træning, som bød på mange forskel-
lige øvelser. Det var en stor succes, men 
også meget hårdt.

Vi vil gerne sige tak til alle de søde og en-
gagerede børn som deltog. Det var en for-
nøjelse at se, hvor meget de selv gjorde for 
at få noget ud af træningsweekenden, og 
hvordan de alle fandt sammen i spil, leg og 
hygge på trods af aldersforskelle.

Søndag d. 11. marts 2012 afholdt ung-
domsafdelingen igen forældre/barn turne-
ring.

22 hold mødte kampklare op med masser 
af energi og den rette sportsånd. Efter at 
vores nye formand havde budt velkom-
men, satte Lars Hargaard gang i den fæl-
les opvarmning, hvorefter kampene kunne 
begynde.

Spillerne var delt op i fem puljer, inddelt ef-
ter børnenes alder og forældrenes badmin-
ton niveau, og hvert par fik 3-4 gode, vel-
spillede og ind imellem meget spændende 
kampe – spillet på børnenes præmisser. Ind 
imellem kampene var der frugt, sodavand 
og kaffe og efter et par timer sluttede vi 
af med præmieuddeling til puljevinderne.

Tak til alle for en hyggelig formiddag!

VOKSEN FÆLLESSPIL
Efter moden overvejelse har jeg overtaget 
formandsposten i VF-afdelingen. Jeg glæ-
der mig til udfordringen og håber på et godt 
samarbejde med de øvrige afdelinger.
Holdturneringen:
Så nærmer foråret sig, og holdturneringen 
slutter kort efter deadline. Alt i alt har det 
været en god turnering efter vi flyttede DGI 
kreds fra Roskilde til Nordsjælland, hvilket 
medførte 3 kampe pr. runde for alle og det 
har været godt, da skiftet til running-score 
gav meget korte kampe.
Det er generelt gået fint, hvor herre 1 vin-
der rækken, mens herre 2 har haft det svært 
og slutter sidst. Mix. 1 og 5 vinder ræk-
kerne og mix. 2 og 4 ligger midt i rækken. 
Mix. 3 må en tur ned.
Veteran holdet i SBKR vinder nedryk-
ningspillet og fortsætter i Mesterrækken.
Klubmesterskabet og ikke mindst fe-
sten:
Når bladet udkommer, er det tæt på til-
meldingsfristen til årets klubmesterskab 
og ikke mindst klubfesten (tag gerne æg-
tefælle eller kæreste med) som samtidigt er 
klubbens 40 års jubilæum, så skynd jer ind 
på hjemmesiden og meld jer til. Det hele 
afvikles i uge 17 efter følgende plan:
Der spilles i alle rækker, i Gl. Måløvhal
M (senior), 

Man.-fre.  kl. 9.00-17.30
Lør.-søn.  kl. 9.00-16.00 
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A+ (onsdagspillere i Gl. Måløvhal), 
A  (onsdagspillere i Ny Måløvhal), 
B  (torsdagspillere) 
C  (tirsdagsspillere).
Banespillere er meget velkomne til at 
melde sig og kan deltage i den række de 
ønsker, men er velkommen til at kontakte 
undertegnede vedr. række og tilmelding.

Mandag den 23. april 2012 fra kl. 19.00 
spilles singlerne
Tirsdag den 24. april 2012 hviledag
Onsdag den 25. april 2012 fra kl. 19.00 
spilles mixdoublerne
Torsdag den 26. april 2012 fra kl. 18.00 
spilles doublerne

Fredag den 27. april 2012 hviledag
Lørdag den 28. april 2012 spilles finalerne 
ca. fra kl. 14.00. Inden dette er der recep-
tion, se nærmere på hjemmesiden.

Efter klubmesterskaberne er sæsonen forbi 
men  

Sommerspillet 
tager over i maj og juni i gl. Måløvhal fra 
kl. 19-22 onsdagene 2. 9., 16., 23. og 30. 
maj og 6., 13. og 20. juni 2012
Vedr. sommerspillet i august må I orien-
tere jer på hjemmesiden, da vi ikke har til-
sagn fra kommunen vedr. haltid i skrivende 
stund.
Hvis der er spørgsmål vedr. klubmester-
skab eller næste sæsons fællespil er I altid 
velkomne til at kontakte mig på
e-mail: Thystrup@maalov.dk eller
på tlf. 40 61 49 11.

Med sportslig hilsen 
Ole Thystrup
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GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling blev afholdt den 
9. feb., som vanligt i god ro og orden og 
med en hyggelig stemning, fint dirigeret af 
Jan Munk.

Årsberetningerne fra de forskellige udvalg 
– de ubeskårede årsberetninger – kan læses 
sammen med referatet fra generalforsam-
lingen på www.maalov.dk

 

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

EN MBC PROFIL

8 spørgsmål til en MBC:
Revisor, kasserer og deltager i Fællesspil 
gennem knapt 40 år.

Ole Jensen

Hvornår og hvor begyndte du at spille 
badminton?
Startede med at spille i drengenes og pi-
gernes gymnastiksale på Måløv Skole i 
1972- derefter en sæson i Rosenlundhal-
len i Skovlunde. I 1974 stod vor ”egen” 
hal klar, og spillet foregik her i mange år 
fremover.
Jeg begyndte i øvrigt som 30-årig i Hvid-
ovre Badminton Club (HBC). Efterføl-
gende har jeg måttet konstatere, at det er 
for sent at starte som 30-årig. Det er noget 
med grundslagene.

Hvad fik dig til at spille badminton?
I studietiden (60 ´erne) spillede vi ”hyg-
gefodbold” om sommeren i Espelunden, 
Rødovre. Om vinteren manglede ligesom 
noget, og vi begyndte at spille badminton i 
HBC. Det var med et medlemskontingent
på 80 kr. om måneden, der i ørigt svarede 
til et årskontingent i MBC.

Hvornår blev du tilknyttet MBC og hvor-
for?
Blev headhuntet til revisorjobbet i 1975 og 
konstaterede desværre nogle forhold, der 
fik bestyrelsen til at indstille mig til kas-
sererjobbet. Der gik herefter 10 år før jeg 
atter blev revisor- og det har jeg været si-
den. Med andre ”tal”- så har jeg været med 
i knapt 40 år.

Hvad er det bedste ved MBC?
De mange år er med til at understrege 
mange gode ting ved at være med i MBC. 
Selvfølgelig er der sket visse ændringer 
gennem årene. Før hen klædte alle om 
i de særligt indrettede rum, og alle gik i 
bad efter træningen. Derefter var der tid til 
3.halvleg, som foregik i det forhenværende 
cafeteria, hvor vort træningshold rådede 
over 2 borde med plads til 16 spillere. I dag 
klæder mange om i hallen, få bader og 3. 
halvleg er nærmest væk.

Har du været skadet på noget tidspunkt 
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– hvis ja, hvad gjorde du for at blive fit 
igen?
Da ”gamle hal” fik nyt gulv stod man ret 
fast, hvilket gav mig 2 ankelskader inden-
for få år. Ved mit seneste besøg på Herlev 
fik jeg dommen, at nu måtte det være slut 
med badminton. Jeg tolkede kendelsen, at 
nu måtte det være slut med turneringsspil. 
Jeg nåede lige under 100 turneringskampe 
for lubben.

Dyrker du andre former for sport?
Jeg har spillet fodbold i 65 år og er stadig 
med til træningen. Jeg bruger tid på løb, 
hvor jeg har gennemført 2 broløb (Store-
bælt og Øresund) samt 35 Eremitageløb. 
Nu bliver det til et ugentligt løb med Bal-
lerup Trim. Vi har en ”vandregruppe” som 
varmer op i Hareskoven inden årets store 
vandretur finder sted i de sydeuropæiske 
bjerge. Sidste og nyeste aktivitet er gym-
nastik i MIF.

Har du et godt råd til spillerne?
Det er vigtigt, at man glæder sig til at spil-
le. Positiv indstilling til spillet og ens med 
-og modspillere gør glæden stor.

Tror du at du stadig er aktiv badminton-
spiller i MBC når du runder de 70?
Ja - selvom jeg er i gang med 70`erne, er 
det ikke blevet til meget spil i indeværen-
de sæson. Men jeg kommer stærkt igen i 
2012/13.

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

Måløv Boldklub

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

Økonomiansvarlig
Heidi Halberg
Tlf. 21 41 74 04
heidihalberg@hotmail.com

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 græs-tiden nær, se her hvornår de for-
skellige hold træner. Måløv Boldklub har 
åben for nye medlemmer hele året, har du 
lyst, så kom ned og se om Måløv Boldklub 
skulle være en klub for dig at spille fod-
bold i. Man kan altid kontakte en træner 
for at høre, om der er plads og om trænings 
tider. Se hold- og træner-informationer på 
klubbens hjemmeside under ”træner” hvor 
du kan finde tlf. nr. på træner. Nyt U 15 
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Rainers Minde er en forening, der opstod 
efter at tidligere formand i Måløv Bold-
klub, Rainer Hansen, døde for 27 år si-
den. Den består af gamle Måløv Boldklub 
medlemmer. De mødes en gang om året 
sidste lørdag i januar og spiser mad, og 
overskuddet fra arrangementet går til deres 
fond, hvor der er mulighed for at et Måløv 
Boldklub-hold kan søge om 1000 kr. i til-
skud til en udlandstur, hvilket mange hold 
gennem årene har haft stor glæde af.

Fonden kan også bruges til legat, til en per-
son i Måløv Boldklub, som gør en særlig 
indsats, og det var med stor glæde at jeg, 
Heidi Halberg, fik det i år. Jeg takker ”de 
gamle drenge” rigtig mange gange, det be-
tyder så meget at der bliver sat pris og ”tak” 
for det arbejde, man som frivillig gør. Det 
er sjovt at være frivillig, synes dog at mine 
opgaver er så store, så det er svært at kalde 
det ”frivilligt”. 
Jeg kan derfor kun opfodre flere til at mel-
de sig, vores trænere er uundværlige, for 
uden dem havde vi ingen klub, men det er 
ikke kun flere trænere, vi kan bruge, men 
også dig der lige som jeg, intet ved om 
fodbold (man lære lidt hen af vejen), unge 
som gamle, piger som drenge. Der findes 
et utal af opgaver, der skal løses i Måløv 
Boldklub. Vil du høre nærmere så kontakt 
gerne Heidi eller Brian.

One Touch pigeakademi var et tilbud, 
vi fik i Måløv Boldklub fik sidste år. Vi 
prøvede det med at stille op med et gratis 
tilbud til alle vores pigespiller, med ekstra 
træning hver søndag, hvor Richard kom 
sammen med dygtige medhjælpere og træ-
nede vores piger og rustede vores træner. 
For at styrke udviklingen af vores pige-
spillere har vi igen lavet aftale med One 
Touch Pigeakademiet, der også i foråret 
vil lave specifiktræning for pigerne. One 
Touch har dog et kontingent på 200 kr. pr. 
spiller om året (20 x træning), hvor Må-
løv Boldklub har besluttet at betale dette 
for vores medlemmer. Træningen vil ske 
10 søndage i foråret/sommeren fra den 15. 
april kl. 9.00 til kl. 10.30 til piger i alle 
aldre, også for de piger, der ikke er med-
lem i Måløv Boldklub, er naturligvis også 
velkommen, dog til normal pris, Tilmel-
ding under ”holdtilmelding” på klubbens 
hjemmeside. Ønsker du at høre nærmere 
og komme på ekstra træning, så kontakt 
Heidi Halberg. Vil du læse mere om ONE 
TOUCH, kan du se på deres hjemmeside: 
www.onetouch.nu/flx/ballerup/
Måløv Boldklub har åbnet shop på vores 
hjemmeside, hvor TWO FOR ONE bogen 
2012, vores nye super lækre vin og mer-
chandise kan købes.

EL&TEKNIK
Carl Rasmussen EL A/S 

Aut. el-installatør 

Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup 

Telefon 44 97 27 80
Døgnvagt

pige-hold starter op, men er dog ikke kom-
met med på græs-planen her, se nærmer på 
vores hjemmeside. 
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, se ind på hjemmesiden.  Der 
oprettes en profil og derefter melder man 
sig til ønskede hold eller event.t
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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

Måløv Boldklub har siden sidst afholdt 
både generalforsamling og frivillig fest.
Læs referatet fra generalforsamlingen på 
klubbens hjemmeside og her et referat af 
frivillig festen fra vores bestyrelses med-
lem Jacob Iversen:

Fredag den 24. februar var der frivillig fest 
i Måløv Boldklubs lokaler. Her mødte 22 
festglade ledere og trænere op til det årlige 
arrangement. Det startede ved en 18-tiden 
med en motiverende præsentation fra FC 
Nordsjællands talentchef omkring talent-
arbejdet og opbygningen af deres talent-
akademi.   
Herefter stod den på dejlig mad lavet af, 
Måløv Boldklubs ildsjæl, Heidi. Der blev 
serveret kolde øl og dejlig rødvin til maden 
og hyggen spredte sig hurtigt. Efter desser-
ten, leveret af Kim træner, kom festen for 
alvor i gang med Irish coffee og slushice 
drinks i kulørte farver. I løbet af aftenen 
kom der flere til,og der blev fejret en 26 
års fødselsdag inden klokken blev 24. Ef-
ter 1- tiden begyndte festen at tynde ud, 
men de resterende deltagere holdt gejsten 
oppe med terningspil og dans indtil den 
tidlige morgen. Glæder os til at se endnu 
flere næste år. 
Vi vil gerne på Måløv Boldklubs bestyrel-
ses vegne takke alle der deltog for et rigtig 
godt arrangement og håber at der kommer 
endnu flere til næste fest.

En hilsen fra Herresenior 1 træner-team – 

Rene og Jeff:
Måløvs 1. hold går en

spændende  sæson i møde
Efter et halvår fyldt med både op- og ned-
ture ligger holdet pt. på 7. pladsen i serie 
3. At det er lidt under målet, lægger træner 
Rene ikke skjul på. Han er dog mere end 
tilfreds med succesen i pokalturneringen, 
hvor ikke blot et, men to serie 2 hold blev 
ekspederet ud på fornem vis, og Måløv er 
derfor med i begge turneringer ved forårets 
start. Opstartstræningen i februar og marts 
har generelt været en positiv oplevelse for 
trænerteamet. 7-8 nye spillere er kommet 
til, og spillertruppen ser generelt fornuftigt 
bred ud. Med fysisk træning 2 gange ugent-
ligt samt træning med bold i Top Danmark 
hallen en enkel dag om ugen hele februar, 
er grundformen for alvor lagt. Herudover 
har intensiteten været højere end forventet. 
Der er virkelig blevet gået til stålet.  Det har 
også gjort, at der har været en kamp uden 
lige for at komme på holdet. Trænerteamet 
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har brugt op mod 30 forskellige spillere i 
træningskampene og eksperimenteret en 
del. Med under en måned til først turne-
ringskamp, er der dog begyndt at vise sig 
en kommende start-11er, og der skulle hil-
ses herfra og siges at den ser ubegribeligt 
stærk ud. 

Der kan derfor kun opfordres stærkt til, 
at stor som lille, tyk som tynd hanker op 
i sig selv og begiver sig på Måløv Stadion 
til første sæsonkamp lørdag d. 7. april kl. 
16.00 – der er fri entré og en usædvanlig 
god stemning.

Kommende aktiviteter 
i Måløv Boldklub

Måløv Boldklubs 
Bededagsstævne 2012

4. maj 2012
Breddestævne kun for række 3- og 4 hold, 
dog behøver I ikke spille i klub, men kan 
også tilmelde private hold!
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Stævnet
Måløv Boldklub inviterer til Bededags-

stævne fredag den 4. maj 2012.
Bededagsstævnet er et en-dagsstævne

for breddehold.

Vi udbyder følgende rækker:

3-mands (spilletid 1 x 10 min.)
U5 drenge (07) – U6 drenge (06)
U7 drenge (05) – U7 piger (05-06)
5-mands (spilletid 2 x 7 min.)
U8 drenge (04) - U9 drenge (03)
U-9 piger (03-04) - U10 drenge (02) 
7-mands (spilletid 2 x 15 min.)
U9 drenge (03) - U10 drenge (02) rk. 3
U10 drenge (02) rk. 4 
U11 piger (02-03) rk. 3+4
U12 drenge (00) rk. 3 - 
U12 drenge (00) rk. 4 
U-13 piger (99-00) rk. 3+4

Afvikling:
Der spilles efter DBU Sjællands turne-
ringsreglement.
Der er medaljer til alle deltagere. I 
7-mandsrækkerne spiller de to puljevin-
dere endvidere om guld- og sølvmedaljer, 
samt en pokal til vinderholdene.

Spillestedsadresse:
Måløv Idrætspark
Måløv Hovedgade 48
2760 Måløv

Tilmelding og betaling:
http://www.mb-boldklub.dk/cms/
EventOverview.aspx

Deltagergebyr:
      • 3-mands 300,- kr. pr. hold
      • 5-mands 400,- kr. pr. hold
      • 7-mands 500,- kr. pr. hold

Måløv Idræts Forening rundede de 40
Måløv Idræts Forening havde en ganske 
festlig dag den 1. marts, da foreningen 
fejrede en rund dag. Idrætsforeningen run-
dede de 40 år og det blev fejret, som den 
slags skal fejres.
Mange var troppet op til receptionen i Ny 
Måløvhal og både nye og gamle medlem-
mer var mødt frem for at fejre deres for-
ening. Der blev talt om gamle dage og 
fremtiden og naturligvis var også repræ-
sentanter fra andre foreninger mødt frem 
for at gratulere.
Ballerups borgmester Ove E. Dalsgaard 
mødte også frem for at overrække kommu-
nens gave samt sige et par ord til fødsela-
ren. Han udtrykte blandt andet sin glæde 
over arbejdet, der er blevet gjort og stadig 
bliver gjort i foreningen. Han udtrykte 
samtidig håb om, at rigtig mange fortsat 
vil benytte sig af foreningen og bakke op 
om den.

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: 960
Måløvhallerne og Idrætsparken
Måløv Hovedgade 48
Østerhøjhallen, Klakkebjerg 4
Hedegårdshallen, Magleparken 8
Måløv Skole svømmesalen
Kratvej 14
Brydegården, Kratvej 9

MIF
MIF
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Lørdag den 17. marts fejrede MIF sin 40 
års fødselsdag med et brag af en fest for 
foreningens medlemmer med ledsagere, 
gamle venner og tidligere bestyrelsesmed-
lemmer.

Det var en fest hvor alle hyggede sig. Der 
blev talt om de ”gode gamle dage” og om 
alle de gode ting, der er sket og sker (og 
ikke ret meget om de ting, som vi næsten 
har glemt). 

Det var en festaften med en dejlig middag 
ved de flot pyntede borde. Underholdning 
af ”Kim og Claus” med musik og sang i 
særklasse!

Selvfølgelig var der taler. Formanden Uffe 
Mortensen talte bl.a. om foreningen, der 
stadig er på vej, ikke blot for at holde tra-
ditionerne i hævd, men i høj grad for hele 
tiden at lytte til nye mål og ønsker. Glæ-
dede sig over at der stadig er frivillige, der 
påtager sig store og små opgaver i MIF.

MIF 40 år!
Borgmester Ove E. Dalsgaard lykønskede 
MIF med de 40 år, og udtrykte på egne og 
kommunens vegne ros for den indsats der 
bliver og er blevet gjort i de forløbne år. 

Der er behov for at borgerne deltager i mo-
tion bl.a. i MIF, som gør en stor indsats for 
at få så mange som muligt til at dyrke en 
eller flere af de mange tilbud, der findes i 
MIF.

Gustav Blomberg, bestyrelsesmedlem i 
40 år og æresmedlem siden 2004, kunne 
i sin tale gøre et lille historisk tilbageblik 
på MIF. Talen omtalte bl.a. de vilkår, der 
var dengang i forhold til i dag. Hvad der 
er gjort for at få lokaler, økonomi, instruk-
tører, fester osv. til at fungere, og hvordan 
det har været at sidde i ledelsen i 40 år.

Æresmedlem Gustav Blomberg skal som den første 
have kommunens gave til at pryde sin væg.

Glade festdeltagere ved middagen.

Fra receptionen den 1. marts.

Fra receptionen den 1. marts.
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Borgmester Ove E. Dalsgaard holder tale ved 
festen.

Der var fint besøg til festen. “Dronningen og 
Prinsgemalen” kom lige forbi på et kort visit.

Formand Uffe Mortensen, borgmester Ove E. Dalsgaard, sekretær Karin Pahuus og æresmedlem 
Gustav Blomberg ved festmiddagen.
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Rettelse: I omtalen af  MIF’s 40 års jubilæum 
var der en beklagelig fejl i medlemstallet for 
1972, det var fra 1982.
Tallet for 1972 var ca. 100.
Red.

MIF gymnastikopvisning 2012
En af årets vigtigste dage for MIF’s gymna-
stikbørn og -voksne er den årlige gymnasti-
kopvisning, som finder sted

lørdag den 14. april 2012
i Måløv ny hal.

Vi starter kl. 12 med fælles indmarch, og 
derefter afløser holdene hinanden på gulvet 
i en forhåbentlig sjov og spændende opvis-
ning.
Vi får også besøg af nogle dygtige hold 
udefra – altid et frisk pust.
Vi håber at rigtig mange har tid og lyst til at 
lægge vejen forbi denne dag.
Det koster 20 kr. for tilskuere over 10 år, 
børn og deltagere betaler ikke.
Det detaljerede program kan læses på hjem-
mesiden www.maaloevif.dk

Test dig selv.  Tag Idrætsmærket  2012
Vi nærmer os tiden for afholdelse af prøver til 
idrætsmærket. Hvis du hører til dem der ikke 
har prøvet det før, bør du overveje om du skulle 
være med denne gang.  Prøverne afvikles på 
en 4-5 aftener i slutningen af april, og i maj og 
juni. Det er en god forlængelse af gymnastiksæ-
sonen. Din alder har ingen betydning, for den 
bliver der taget hensyn til i pointudregningen. 
Der er flere discipliner, så man kan undgå det 
man er mindre god til.  Man kan f.eks vælge 
mellem løb, gang eller cykling til en af prøver-
ne.  Det hele foregår under hyggelige former 
og vi holder senere en lille fest, hvor vi uddeler 
mærkerne til dem der har bestået. 

Prøverne afvikles på følgende mandage:

30. april  kl. 19:00 Gymnastikprøve i Ny Hal 
Måløv Idrætspark (ikke skolen)
7. maj kl. 19:00 Løb, gang eller cykling. 
Start og mål ved indgangen til Måløv Skole.
14. maj kl. 19:00  Atletikprøver på banerne 
ved den gamle Måløvhal.
4. juni kl. 19:00  Atletikprøver på banerne 
ved den gamle Måløvhal.
11.juni kl. 19:00  Atletikprøver på banerne 
ved den gamle Måløvhal.

Det hele styres, som det plejer, af Arne Rasmus-
sen, og Aage Jørgensen er med som tidtager.

Prisen for at deltage er 50,00kr, og man kan 
tilmelde sig på MIF hjemmeside: www.maalo-
evif.dk  Følg anvisningen der. Man kan også 
tilmelde sig på første træningsdag og betale 
kontant.
Hvis man består og ønsker at modtage mærket 
koster det yderlig 30,00kr, som afkræves sene-
re. Man behøver ikke at være medlem af Måløv 
Idræts Forening for at deltage.
Hvis du ønsker at tilmelde dig, eller vil have 
yderligere oplysninger så kontakt:
 
Arne Rasmussen 44970329  eller  Bent Knud-
sen  44978164  bentknudsen2750@gmail.com

MIF kalender (pr. 15. marts 2012) 
14. april 2012 Gymnastikopvisning
28. april Sæsonen slutter, gælder
  ikke svømning
22. maj Instruktørmøde
26. maj Svømmesæsonen slutter
19. oktober Danseaften
  9. november Familiegymnastik
30. november Danseaften
25. januar 2013 Danseaften
  8. februar Familiegymnastik
22. februar Danseaften
22. marts Familiegymnastik
13. april Gymnastikopvisning

MIF sommerhold 2012
Igen i år byder MIF på et udvalg af mulighe-
der, hvis man ønsker at få trimmet kroppen 
før bikini og shorts indtager scenen i som-
merferien.
Se hvad du har mulighed for at byde din krop 

på hjemmesiden www.maaloevif.dk!
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MÅLØV HOVEDGADE 63
Tlf. 44 66 66 85

Kirkens
genbrug

Så er det sidste nyt fra Måløv Skyttefor-
ening til Måløv Sport. Vi har nu afholdt 
vores tredje trekantskydning som endte 
med sejr til Måløv Skytteforening. Vi 
skød i Ballerup onsdag d. 14. marts. Her 
vandt Måløv med 192.83 point, Ganløse 
på anden pladsen med 190,17 og Farum 
med 189,17 point. Samlet vandt Måløv 
også med 193,8, Ganløse med 192,4 og 
Farum Med 190,1 point.

Individuelle resultater: Ganløse 
Åben Klasse  
Conny Olsen  197-9
Philip Knak  198-4
Mathias Næsby  193-6
Veteran 1  
Steffen Meineche  169-2
Veteran 2 
Willy Smed  192-6
Bent Nielsen  184-1
Bent Von Bentzon  177-0
Jørgen T. Jørgensen 176-0
Farum Fri  
Jens R. Kjeldsen  168-0
Svend E. Kjeldsen  164-1
Ole Schmidt  161-0
Ole Rasmussen  160-0
Veteran 2  
Svend Hoff Hansen 179-2
Måløv  Fri  
Jesper Thykier  168-0
Åben Klasse  

Inge Møller  185-0
Veteran 1 
Daniel Faber  192-5
Steen faber  189-2
Ib West Jørgensen  189-3
Karl Jespersen  189-2
Klaus Hass  187-3
Veteran 2  
Kim Larsen  189-1
Jørgen Bengtsson  188-6
Benny Jørgensen  184-0
Vinterens træningsresultater: 
Åben Klasse  
Helle Hansen  1526
Inge Møller  1447
Winnie Rahtgen 7 Skydn. 1323
Michael Rahtgen  1157
Veteran 1  
Daniel Faber  1553
Steen Faber  1546
Karl Jespersen  1541
Ib West Jørgensen  1539
Klaus Hass  1524
Kim Larsen  1507
Veteran 2  
Benny Jørgensen   1486
Jørgen Bengtsson  1484
Finn Andersen  1472
Jørgen F. Andersen 1365

Måløv Skytteforening siger tak for godt 
samarbejde gennem alle årene og må be-
klage at vi ikke længere har baner i Måløv 
Vh. Karl Jespersen, formand

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 xxxxxxxx 2012.

Stof skal være redaktionen i 
hænde senest den xxxxxxx 
2012.

E-mail: grete@plums.dk

Oplag: 3.600 ekspl.

Ekstra eksemplarer af bladet kan fås 
følgende steder:

Måløv Bibliotek, Måløvhallen og J.A.


