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Keld blev 70 år den 27. januar, og

bød på smørrebrød efter mandags-

træningen, den 28. januar. En hyg-

geligt aften, hvor vi råbte Hurra
for Keld.
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Jens 59 år.......................................6. april
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Arrangementer

Sommerfest 14. juni 2013

Michael 56 år................................21. maj
Jess 54 år.......................................25. maj
Ib Aage 78 år................................ 11. juni
Steen O. 56 år.............................. 22. juni
Lars 48 år......................................24. juni
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Steen B. 61 år................................12. maj
Siggi 66 år.....................................16. maj

Udover 11-mandsholdet er der i år også tilmeldt et 7-mandshold som under
hjemmekampe om onsdagen.

På trods af vores placering over nedrykningsstregen i 2012, er vi af tekniske

årsager blevet tvangsnedrykket til C- rækken. Jeg håber at denne uretfærdig-

2014 igen bliver et B-rækkehold.

Kvartalets fødselsdage

Johnny 63 år................................... 4. maj
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ÅRGANG 8

Så er vi igang med sæsonen 2013, og i år har vi ikke kun et hold, men hele

Kurt Karlsens ledelse, skal spille sine

udføres

og

fornuftig

APRIL 2013

Vores 7-mandshold er til gengæld blevet placeret i mesterrækken, så det bliver virkelig en udfordring for Kurts hold.

Kvartalets side 2 mand

Den 25. marts var sidste officielle træningsdag på grus, og traditionen tro
havde vi vores forårsmøde på Skomagerhuset. Her startede vi som sædvanlig med biksemad og derefter begyndte mødet.

Vi fik udleveret spilleplaner og stemte om destination for sommerturen 2013.
Alle fik udleveret en stemmeseddel, og da stemmerne blev talt op viste det

sig at 11 havde stemt på Vejle, så det bliver vores by for sommerturen 2013.
Dato for sommerturen: 6- 8 september.

Jess er kommet til Superveteran i 2009.
Han spillede sine første turneringskam-

pe fra 2010, og har derfor indtil nu,

spillet 3 sæsoner for SVET, men har

været medlem af MB siden 2000. Før
Jess kom til os har han spillet i lavere

rækker, så som Old Boys og Veteran,
men nu er han Superveteran.

Jess er en meget stilfærdig type, han er
et utroligt rart og venligt menneske, og
jeg tror han er typen der har lang ”ind-

køringstid” sådan på det rent bekendtskabsmæssige plan.

Rent spillemæssigt er Jess et af vores
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esser, han er utrolig hurtig og udhol-

dende, og så er han rimelig træfsikker
scorer i 2012.

City Murer Aps

os i 3 sæsoner, så har han allerede spil-

www.citymurer.dk

foran målet. Han blev da også årets topSelvom han måske ”kun” har været hos
let 29 kampe for os.

Jess er meget vellidt hos os, og det

ser heldigvis ud til at han er kommet
for blive.

Siggi

Mågevej10 . 3550 Slangerup . telefon 21 34 91 50
Udførelse af facadeisolering i samarbejde med Hefa Facadeisolering.dk

Status før vi går igang med 2013

Den 1. april, 2. påskedag, var

der kaldt til træning, og det blev
en succes da hele 17 spillere
mødte op.

Det var første gang vi gennem-

førte en træning på en helligdag,
så det var flot at så mange
mødte frem.

Østerhøj Bygade 123 B . Ballerup
Telefon 44 66 13 73

www.ladyogvagabonden.dk

Med denne trænings iver må vi
helt sikkert gå en stor sæson i
møde

