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Kære Siggi
Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, der-
for vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak
for de 20 år der er gået med dig som formand.
Du har kørt et fremragende parløb med Erik J. og i to
har sørget for at alt er kørt på skinner, såvel på som-
merturene som i det daglige arbejde med holdet.

Vi kan kun rose dig for dette store arbejde du lagt i hol-
det, og som helt sikkert har været medvirkende til det
sammenhold vi har idag - TAK FOR DET

Erik S 
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Jan Wrem har spillet i MB i mange
år, men er først ”rykket op” fra VET
til SVET i 2007.
I 2007 da han rykkede op var han en
god forstærkning af holdet, og han
spiller til tider en fremragende midt-
bane, fra tid til anden bliver det da
også til et mål.
Jan er en meget rolig og afbalanceret
type, og det går ganske godt i tråd
med hans erhverv, han er nemlig
selvstændig murer, hvilket nogen på
holdet har benyttet sig af.
På det sidste er jan blevet lidt lang-
sommere end da han startede, og det
skyldes selvfølgelig alderen, og så at
hans tøj måske er blevet en anelse
for småt, men det er ok for han er jo
ikke den eneste. Som IT nørd slår
han bestemt ikke igennem, så der
har han en del at lære her.
Jan er som sagt en rolig og gemytlig
selskabelig person, er vellidt på hol-
det, og en god kammerat
Som vi alle holder af.              Siggi   

Altid levering af frisk brød

Stemningsbilleder fra VM i
cykelløb - tænk om vi havde så
farverige tilskuere, måske
kunne det give et par ekstra
point.



Efterårets resultater 
Vil startede efteråret med tre kampe mod 3 ølstykkehold, to udekampe og
en hjemmekamp.
Den første kamp er mod Ølstykke 5 og vi taber 3-1. Havde vi scoret på vores
store chancer havde det nok set anderledes ud, vi burde nok have været foran
med et par mål istedet for at være bagud med 3-0 ved halvleg. 

Den 24. august møder vi så Ølstykke 3, og denne kamp taber vi med 1-0, på
trods af at vi har alt spillet, men som sædvanligt ikke formår at få puttet bare
en enkelt lille boldt i mål.

Så går det meget bedre da vi den 29. august møder Ølstykke 5 igen, her vin-
der vi 3-0 da Ølstykke melder afbud.

Den 5. september får vi endnu et point da vi spiller 2-2 med Værløse, så nu
er det blevet til hele 3 point i to kampe. 

Den 12. september møder vi Slangerup, og troen på en sejr er ikke stor, da
det er et af de gode hold i rækken. Men her tager vi fejl, og målene kommer
som perler på en snor, Steen O. laver 2, Jess 2, Johnny, Jens og Per hvert 1,
og når vi så lægger det hele sammen så bliver det 7. Slangerup scorer et
enkelt mål, så Måløv vinder 7-1. 

Ølstykke 4 er modstanderen den 19. september. Vi spiller en rigtig god første
halvleg og burde nok have været foran med 2 eller 3 mål, men vi er dog til-
fredse med resultatet 1-0 efter første halvleg. I anden halvleg fortsætter vi det
gode spil, men pludselig bliver det 1-1 og 2-1 efter et selvmål af Povl M.,
men i samme minut udligner vi til 2-2. Herefter håber vi på det ene point,
men desværre får ølstykke scoret endnu et mål, vi taber 2-3. Vores mål bliver
sat ind af Jess og Kurt.

26. september gik det løs mod SB-50. Efter en rigtig god kamp kunne vi
trække os tilbage med en sejr på 2-0. Målet til 1-0 scorer Johnny efter en god
aflevering fra Jens. Målet til 2-0 blev til efter godt sammenspil, der til sidst
førte bolden ind foran mål, hvor Per sendte den i mål på et flot langskud.

De sidste kampe meget kort:Den 3. oktober vinder vi 4-2 over Brøndby Str.
10. oktober taber vi 3-2 til Jyllinge. Vi er fortsat B-række hold i 2012.



SOMMERTUR 2011
Middelfart / Strib 



Sommerturen i år var blevet henlagt til Middelfart, krydret med en fodbold-
kamp mod Stribs supervetraner.

Efter en lang fredag med natlige oplevelser, tog vi til Strib lørdag for at spil-
le vores planlagte fodboldkamp. 
Omklædningen var i sig selv et problem da flere havde glemt enten tøj eller
støvler, mærkeligt at man kan glemme disse effekter til en træningslejr. Alle
havde dog husket festtøjet til arrangementerne uden for banen.

På trods af de omtalte start problemerne spillede vi en god kamp, kampens
bedste detalje stod Steen O. for, da han saksesparkede bolden i nettet til 2-2,
vi tabte dog kampen 3-2.

En tilfreds målscorerVi lader op til kampen mod Strib

Efter kampen i Strib tog vi tilbage til Middelfart for at gøre os klar til at gå
ud og fejre os selv efter et godkendt resultat.
Siggi havde bestilt bord på en hyggelig restaurant i Middelfart. Menuen var
god rødvin og en 300 grams bøf, så alle blev vist meget mætte.

Resten af aften var til fri hygge og der blev hygget igennem i nogle timer, før
der blev sagt godnat, og endnu en vellykket fodboldtur næsten var overstået.
Lørdag kl. 12.17 kørte toget os tilbage til sjælland. 



Fem powerfyldte måløvspillere som giver alt
hvad de har i sig, både på og uden for banen.



To ledere slapper af
En flaske gl. dansk skif-
ter ejer som tak for
kampen

Flere slapper af
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Kvartalets fødselsdage

Povl M. 57 år...................................5. okt.
Lasse 67 år..................................... 7. okt.
Bent 63 år.....................................11. okt.
Jan W. 57 år...................................17. nov.
Finn 61 år.....................................10. dec.
Erik J. 66 år...................................15. dec.

Arrangementer

Fællesspisning den 17. oktober

Vintertræning hver mandag 
kl. 18.00

Generalforsamling / julefrokost
fredag den. 4. november


