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SVETS første holdopstilling til
7-mandsfodbold 24. april 2013

Kvartalets side 2 mand

Kurt

Karlsen

har

været

medlem

af

Måløv

Boldklub siden 2004, og han spillede dengang

for veteranerne, han har så senere avanceret, og
er rykket op på Superholdet SVET for alvor i

2009. Når jeg siger for alvor, hænger det sammen med at han jo spillede for Veteranerne, og

var gæstespiller for SVET allerede i 2006 hvor
han

spillede

1

kamp

for

os,

i

2007

var

han

gæstespiller hele 9 gange, hvor han til gengæld

var helt ude i 2008, men så i 2009 rykkede han
altså op, og har været fast mand hos os siden.

I perioden fra 2006 til nu har han scoret 4 mål,

så man kan ikke sige at han er en måltyv, til
gengæld er han en fremragende midtbanespiller
med stort overblik, han erobrer rigtig mange

bolde, og er lidt af en slider – med andre ord så
er han et meget værdifuldt aktiv for holdet.

Siden starten af sæsonen 2013 har vi udover

vort sædvanlige 11-mands hold, tilmeldt et 7-

mands hold, og dette styres af Kurt. Vi er meget
spændt på om vi kan klare os i denne disciplin,

og især i den række vi er placeret i – som det ser
ud i skrivende stund er vi nr. 5 af 6 hold, så det

er ikke det helt vilde, men det går da nu hvor
forårskampene er slut.

Som sagt er Kurt et værdifuldt aktivt for holdet,
og vi er selvfølgelig glade for at have ham med
i vores gruppe.

Siggi

Referater fra lille bane
Farum – MB: 3-3

Igen en kamp hvor vi kommer bagud efter 1 minut på et rigtig kludemål – med alderen bliver hørelsen dårligere, for ingen havde hørt at dommeren havde fløjtet kampen i gang!
Sædvanen tro viser vi god moral har et klart overtag i spil og chancer. Men der skulle gå 20
minutter før Olsen får udlignet.

Det at være bagud giver vinger – det mente Anders og Erik, som hver forærer Farum et mål,

med en Olsen scoring indimellem. 5 min før tid får MB et frispark. Michael fikserer Farum
muren og spiller smart bolden udenom til Kurt, som scorer sikkert…..

Slutresultat 3-3 i en kamp hvor MB var klart bedst og skulle have vundet komfortabelt. Men
vi for flinke bagtil i dag.

Måløv – TPS: 4-0

Så skulle kampen om sidste pladsen afgøres. Vi tabte første kamp 7-2 til TPS. Kamp starter
med en lille overvægt til et totalt uskarpt og løbesvagt TPS hold, som absolut ikke var meget

for at løbe hjem, når MB havde erobret bolden. Det udnytter Olsen og Jess til 3 scoringer
indenfor de første 20 minutter. Især den ene af Olsens mål var flot, men et skud udefra oppe
i det ene hjørne – sikken en stivtå!

Men når det går let kommer der en form for retfærdighedssans ind over Måløv spillerne.

Sondrup tager hånden til hjælp i feltet – det ser overlagt ud – og med en SBU dommer er der
ingen vej udenom: rødt kort og straffespark.

Dobbelt straf og MB én spiller i undertal resten af kampen. Men hvad gør det når Finn har
fundet sin anden ungdom. Finn snupper straffesparket og laver flere mirakler i den resterende del af kampen.

Bolden dansede et par gange på stregen og det var stolpe ud for TPS. Men MB havde også
sine chancer og Olsen scorer til 4-0 i anden halvleg. Men til en forandring holdt vi nullet og
kom ikke bagud efter 1 minut. Well done lads!! Så sidste pladsen er overladt til TPS.

Udover disse referater har vi også vundet over Allerød med 5-4, og tabt til ganløse med

hele10-0, så det er gået lidt op og ned her i foråret. På trods af de svingende resultater tror
vi stadig på et langt bedre efterår, for vi finder os mere og mere tilpas på 7-mandsbanen. det
kan godt være vi stadigvæk løber ind i store nederlag, for vi møder hold i denne række som
i forhold til os spiller med meget “unge” spillere.

11-mandsholdet har heller ikke haft den store succec i år, her er det også kun blevet til 2
sejre og 1 uafgjort. Det resultat giver en placering som nr. 6, men da rækken er meget lige

er det langt fra afgjort hvor vi havner i denne række, det kan måske blive til oprykning hvis
det går os godt i efteråret.

Sommerfesten 2013

Så er forberedelserne til sommerfesten igang.

Som det fremgår af billederne er det jo tydeligt
at arbejdet er blevet fordelt således at nogle

arbejder og andre overvåger. Festen blev meget
vellykket, så mon ikke at alle havde fået de
opgaver de var bedst til.

Vindere af Kongespillet 2013

En enkelt taber yderst til højre har sneget sig ind hos vinderne.

Til SVETS sommerfest mødes

“unge “og “gamle” til et glas ved
grillen

Humøret var i top

Mærkedag
hos

SVET

Kurt 50 kampe

Steen O. 250
kampe

Jubilæum i
MB

Finn 10 år

Jens 10 år

Erik S 30 år

Østerhøj Bygade 123 B . Ballerup
Telefon 44 66 13 73

www.ladyogvagabonden.dk

Turneringen er ovre, og vi

er

startet

på

sommertræ-

ningen, og traditionen tro
blev der grillet pølser.
Erik

J.

havde

provianteret
pølser

og

øl

som

rigeligt
samt

altid

med

sørget

for solskin hele aftenen.

I løbet af sommeren vil vi
se frem til nogle lignende
arrangementer.

God sommer

T E L E F O N

7 0

2 2

0 0

7 4

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

Tlf.:
mail:

6127

2060

jon@nord-lys.dk

Superveteraner

Alt

Ring

Malerarbejde

eller

Olafsson

Tuborgvej

Maler

266 B

.

og

og

fornuftig

email:
U.

skriv,

vi

mm.

finder

løsning

en

info@uolafsson.dk

Entreprenørfirma

2400

udføres

København

NV

.

v/

Kea

Telefon

Finans

2171

Aps

6607

Kvartalets fødselsdage
Arrangementer

Vidar 59 år......................................19.juli
Johnny H. 51 år...............................20. juli
Erik S. 65 år.....................................9.aug

Sommertræning hver mandag
kl. 18

Kurt 54 år........................................9.aug
Per 60 år........................................26. aug
Ole J. 73 år......................................9. sept

Sommertur 6-8 september

Len 66 år......................................23. sept
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