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Kvartalets side 2 mænd

HISTORIEN OM BLADET

Vores alderspræsident Ib Aage Nielsen, har en fortid som redaktør på bladet
“Statstidende”. Han har været tilknyttet vores hold siden 1998, og i starten af foråret
2006, meddelte han at han ikke ønskede at spille turneringskampe mere, men kun ville
deltage i træningen og altså motionere på et lidt lavere niveau. Efter den meddelelse,
så jeg i fremtiden at Ib ville glide mere og mere ud af sammenholdet. Jeg foreslog der-
for Ib at han skulle starte et blad op, der skulle afspejle Superveteranernes gøren og
laden, og det skulle udkomme kvartalsvis.

Det viste sig lige at være vand på Ib’s mølle (ikke kirke - den ligger jo på Bornholm) og
han gik straks igang. Blad nr. 1 Årgang 1 så dagens lys og blev uddelt, den 1. april
2006. Generelt indeholder bladet beretninger om vores kampe, fester referater osv. og
vi har sågar også en side 2 mand, på bagsiden er normalt opført kommende begiven-
heder, og fødselsdage.

Efter 4 år og 16 numre havde Ib så igen fået nok, og han stoppede som redaktør med
sin sidste udgivelse af Blad nr. 16 Årgang 5, men heldigvis fik vi hans “opsigelse” i god
tid så vi kunne få fat i en ny redaktør, og det viste sig at lykken smilede til os igen, da
Erik Sondrup påtog sig opgaven. 

Erik er typograf af proffesion, så det gik op i en højere enhed. Han har indtil nu vide-
reført bladet med bravur, 8 blade er det blevet til, og i år, den 1.april 2012, kan vi fejre
jubilæum med blad nr. 25 Årgang 7. Jeg regner da med at bladet vil fortsætte i mange
år endnu. På det historiske plan, er alle bladene gemt, og kan tilgås på vores hjemme-
side www.mbsvet.dk hvor også fremtidige blade vil blive arkiveret.                        Siggi

SVET 2011



16-04-2012.  kl. 19.00  Måløv BK - Ølstykke FC 4

23-04-2012.  kl. 19.00  SB 50-Ishøj-Måløv BK

30-04-2012   kl. 19.00  Måløv BK - SOIF

07-05-2012   kl. 19.00  LSF Fodbold 2-Måløv BK

14-05-2012   kl. 19.00  Måløv BK - Strandgårdsparken BK

21-05-2012   kl. 19.00  Måløv BK -  HGI-Hillerød

04-06-2012   kl. 19.00  Måløv BK - Jyllinge FC

18-06-2012   kl. 19.00  Brøndby Strand IK-Måløv BK

25-06-2012   kl. 19.00  Ølstykke FC 4-Måløv BK

06-08-2012   kl. 19.00  Måløv BK-SB 50-Ishøj

15-08-2012   kl. 19.00  SOIF-Måløv BK

20-08-2012   kl. 19.00  Måløv BK - LSF Fodbold 2

29-08-2012   kl. 18.45  Strandgårdsparken BK-Måløv BK

06-09-2012   kl. 18.30  HGI-Hillerød-Måløv BK

10-09-2012   kl. 18.15  Jyllinge FC-Måløv BK

24-09-2012   kl. 17.45  Måløv BK - Brøndby Strand IK

Årets SVET kampe 



Først et stort til lykke med jubilæet - blad nr. 25 af Superveteranerne er på gaden,
og som den første redaktør af bladet, tillader jeg, at være lidt nostalgisk og se lidt
på de første 16 numre af bladet. I efteråret 2005 fandt Siggi ud af, at det ville være
rart med et blad for Superveteranerne, og han mente, at det måtte være lige noget
for mig, da jeg havde sagt, at kampe var slut for mit vedkommende, og jeg kunne
spille alle pladser på sidelinien. Dog ringede Erik J. en gang imellem de første par
år mandag eftermiddag, og sagde jeg skulle pakke tasken og være klar, da han
manglede folk til aftenens kamp, men i dag er vi ved hjemmekampe mange, der
står på sidelinien som bølge og heppekor . 
Nå, men 1. april 2006 var vores første blad på beddingen, inden da havde Siggi,
Erik J. og undertegnede haft et par møder om, hvad bladet skulle indeholde, og
hvordan det skulle se ud, og hvor jeg skulle skaffe stoffet fra. Jeg skal nok skaffe
en sponsor, sagde Erik J. og det gjorde han selvfølgelig – Sanoterm var bladets
første sponsor, men når man ser bladet i dag, så er der næsten ingen sider uden
annoncer – ganske flot klaret. Siggi ville skrive, hvem Superveteranerne er, og
”Kvartalets side 2-mand”. Siggi begyndte sit indlæg med at fortælle, hvordan han
og Vidar fra 1990 blev holdledere og siden også Erik J. kom med i truppen. På et
tidspunkt har de delt opgaverne, således at Siggi blev formand og kasserer og Erik
J. holdleder, og Vidar og Knud anfører for holdet. Ja, sådan har det fungeret i
mange år, lige indtil sidste generalforsamling, hvor Torben blev formand, da Siggi
ikke ønskede genvalg, men ønskede nye ”græsgange” - forblev dog som kasserer.
I det første blad omtalte Siggi bl.a. årets højdepunkt ”Sommerturen”, og der
nævnte samtlige byer, som holdet har besøgt, og siden er der kommet flere til. Ja,
holdet har virkelig lærd om Danmarks byer og disses historier!? 
Jeg opfandt ”Kvartalets side 2-mand”, og uden Siggis viden satte jeg ham i som
den første mand. Jeg morede mig hver gang Erik J. uddelte et nyt nummer af bla-
det, fordi det første alle gjorde var, at slå op på side 2, næsten som Ekstra-Bladets
side 9, for at se, hvem der var kommet i, da der ikke var nogen rangorden, kunne
det jo være hvem som helst. Tit var jeg i nød med stof, og da jeg havde appelleret
til medlemmerne om at indsende indlæg, men konstaterede meget hurtigt, at det
kneb gevaldigt med det, måtte jeg have den sidste kamp med lige før deadline. Da
jeg altid lod Erik J. og Siggi gennemse bladet inden det blev trykt, måtte jeg jo
have fat i de to personer. Nu vidste jeg, at om tirsdagen havde de deres passion
med opbygning af togbane, så når jeg ringede til Erik J., vidste jeg at det var
Annegrethe, der tog telefonen, og høflig som jeg er, sagde jeg goddag fru ”fut”, er
hr. ”fut”  og ”futfut” til stede, hvis ja, da vil jeg gerne sende nogle sider til gen-
nemsyn af vores kommende blad via mail. De sendte toget ud på nødsporet og
læste så korrektur.

Hilsen fra den gamle redaktør …



Siggi syntes, at jeg skulle ligne en rigtig sportsreporter med kamera på maven og
diktafon i hånden. Det var også vældig smart, men svært at fotografere og tale til
diktafonen samtidig. Nå, men hjælpen var nær, Keld var der som et søm og tog
diktafonen og speakede på livet løs, men desværre var der mange, der også ville
hjælpe og råbte ind i diktafonen, samtidig med Keld speakede. Det resulterede i, at
jeg havde fået taget billeder af kampen, men havde store vanskeligheder med refe-
ratet. Gudskelov havde Erik J. tider for, hvornår vi scorede alle målene – eller
hvad.

Jeg har konstateret, at det er meget få, der stopper med at være tilknyttet til
Superveteranerne, så en skønne dag må det periodiske billede af holdet være over
to numre. Jeg forstår det selvfølgelig godt, når vedtægternes § 2 Formål er: ”At
også ældre spillere fortsat kan nyde fodboldspillet” osv.

I det første nummer af bladet sluttede Siggi sit indlæg med: 
”Hvad fremtiden bringer for holdet er ikke godt at vide, men når bentøjet ikke kan
mere, finder vi sikkert på noget andet, vores gennemsnitsalder er, 55,11 år, den
yngste er 45 og ældste er 70. Hvad vi ellers bedriver, vil man kunne se på Måløv
Boldklubs hjemmeside, og har nogen spørgsmål, kan vi også kontaktes samme
sted.” – eller lidt nyt: ”Jeg kan altid kontaktes på Bornholm”. Gad vide, hvad gen-
nemsnitsalderen er i dag? 

Pøj til vores redaktør – med de sidste 9 numre – det er godt gået
og held og lykke frem over.   Ib



City Murer Aps
www.citymurer.dk
Mågevej10  .  3550 Slangerup  .  telefon 21 34 91 50
Udførelse af facadeisolering i samarbejde med Hefa Facadeisolering.dk

T E L E F O N  7 0  2 2  0 0  7 4

alvang service
Græsmosevej 3 . 3200 Helsinge

Telefon 7020 3021

Når service er en ren hjertesag



Altid levering af frisk brød Tage 50 år den 18. januar
2012

I anledning af Tages
50 års-dag
havde han inviteret
til en lille sammen-
komst i MBs 
klublokale, og her
serverede han en lun
anretning med tilhø-
rende drikkelse.
En hyggelig aften
hvor hele holdet fej-
rede Tage.

Tillykke

Hvad læste man i bladet april 2006 - man læste at:
- Siggi var bladets side 2 mand
- Vores første kamp dette år, og det var i mesterrækken, var mod Skovlunde OB i Måløv
- Poul Madsen lavede selvmål i en træningskamp mod Grantoften, vi tabte 2-3
- Vi spillede træningskamp mod Melby og vandt 5-2, Jens, Steen B, Poul N, Johnny,  Steen  O

lavede målene.
- Stig Jensen blev årets spiller med 35 stemmer, han deltog i 14 kampe (2005)
- Sommerfesten afholdes den 9. juni
- Ib redegjorde for offsidereglerne på side 7



Bladets udgiver:
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Bladet udkommer 4 gange årligt i begyndelsen af hvert kvartal
Redaktion: Carl Henrik Siegfred . e-mail: carl.henrik@siegfred.dk
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Redaktør: Erik Sondrup . e-mail: torik@mail.dk

Kvartalets fødselsdage

Jens 58 år...................... .................6. april
Johnny 62 år....................................4. maj
Peder 56 år.....................................8. maj
Steen B.60 år................................12.maj
Siggi 65 år.....................................16. maj
Jess 53 år.......................................25. maj
Ib Aage 77 år................................11. juni
Steen O. 55 år...............................22. juni
Lars 47 år......................................24. juni

Ole Lisberg 52 år....................25. januar

Arrangementer

Sommerfest 8. juni

Sommertur 7-9 september

T e l e f o n   4 4  6 5  9 5  9 6


