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Vores første år med 7-mands fodbold.
Det er aldrig for sent at lære noget nyt. Når man nu har spillet 11-mands fodbold i 40-60 år,

så er det vel ikke så stort et spring, at gå i gang med at spille 7-mands fodbold?

Vi er blevet en del klogere i 2013. Spillet på den lille bane har flere taktiske elementer, og
hvis de ikke holdes, bliver det hurtigt straffet sammenlignet med hvad vi er vant til på 11-

mands. 7-mands fodbold minder taktisk mere om håndbold, her har vinderholdene typisk et
superforsvar hvor sammenspillet med målmanden er vigtig, og samtidig en hurtig kontrafase hvor løbemønstrene ligger på rygraden. Hurtige fødder er meget afgørende. Man kan hel-

ler ikke holde pauser, som i en 11-mands kamp. Så det tager nok et par sæsoner mere inden

vi organisatorisk er bedre på plads!

Resultatmæssigt har 7-mands været skuffende. Ud af de 12 tilmeldte hold blev vi nr. 10 i

SVET rækken. Som rigtige mænd, har vi tacklet modgangen, vist god moral og er fortsat det
vi startede. Vi har ikke været så gode til at tage ved lære af de bedste, og i perioder spillet

for naivt uden den nødvendige kynisme i såvel forsvar som angreb. Vi er nok det hold, som

har brændt flest chancer i turneringen. På trods af resultaterne har alle støttet fantastisk op,
en særlig tak til Erik j. for hjælpen til vores hjemmekampe.

Kurt

Omkring fodbolden, så har jeg som sagt spillet sammen med

Lasse Karlsson

ham i mange år, og her skete det at fornuften forsvandt, når

Lasse blev taklet for voldsomt, eller fik en dom imod sig af
dommeren, så rullede gardinet ned, og han var ikke til at

kende igen – ofte raserede han omgivelserne, og måtte for-

lade banen, for at gå til omklædning – jooo temperament det
havde han.

Lasse stoppede med at spille som aktiv i 2003 – helt nøjag-

tig den 26.maj hjemme mod Stenløse BK, en kamp vi i
øvrigt vandt 5-2.

En meget stor del af Lasses liv handlede om musik, han spillede i et band som gjorde sig i Country musik. Han interesserede han sig al Country, rock, og bluesmusik samt alle

afarter indenfor disse genrer. Hans store stjerner var Elvis,
Cliff Richard, Eric Clapton, van Morrison, og mange mange
flere.

Lasse var utrolig interesseret i musik, så meget at han brugte meget tid på rejser, både til England og USA for at høre
Lasse Karlsson!

sine idoler, og et par gange har han også været i Portugal

hvor Cliff Richard har en vingård. Om han kendte Cliff er

* 7. oktober 1944

jeg ikke klar over, men jeg ved at han kendte og ofte var

† 7. september 2013

sammen med Jørgen De Mylius. For en del år siden da jeg

Lasse Karlsson, en god gammel ven og fodboldkammerat, er

med plader, CDér, og et stort antal guitarer, købte jeg en gui-

besøgte ham i hans hjem i Vanløse, som i øvrigt var fyldt

gået bort. Lasse Kom til Måløv Boldklub i 1968, hvilket

tar af ham som havde været i Jørgen De Mylius eje (en

45 år. Jeg lærte Lasse at kende i slutningen af 80érne, hvor

den fordi jeg selv spiller til husbehov.

ham, på oldboys holdet. Senere kender vi jo historien hvor

men nok til at vide at det gik ned ad bakke for ham. Jeg har

som

blev

mødes til fodbold i Måløv når dette var muligt, men nu er det

umådelig behagelig person, og god ven. Han havde meget

Lasse har tabt kampen til en grum sygdom, men han vil altid

ker om mad skal det nævnes at han var en person der spiste

Ære være hans minde.

gang han sagde til mig ” jeg kan ikke gøre for det – jeg har

En gammel ven

betyder at han har været medlem klubbenI ikke mindre end

Gibson, Les Paul studio gold model) kom ikke her, jeg købte

jeg selv kom til klubben, og begyndte at spille bold med

I de senere år har jeg ikke haft så meget kontakt med Lasse,

en stor del af oldboys holdet rykkede op i seniorrækkerne

ofte talt med ham i telefon, og vi forsøgte så vidt muligt at

Superveteraner. Hele vejen har jeg kendt Lasse, som var en

slut.

stor appetit på mad, fodbold, musik, og rejser. Når vi snak-

blive husket.

startede

med

Veteranholdet,

og

senere

meget og hurtigt, og han vidste det godt, for jeg husker en

bulimi, men jeg glemmer bare at kaste op”. Ud over det var

Siggi

han også en stor whisky – nyder, og det lærte jeg i 2004,

hvor han og jeg fik smagt på mange forskellige af slagsen,
under hans kyndige vejledning, selvfølgelig.

På trods af hans unge alder har Tage allere-

Østerhøj Bygade 123 B . Ballerup
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de opnået 50 kampe på Superveteranholdet

Telefon 44 66 13 73

Måløv - SB 50 0-0

scorede

Både SB 50 og Måløv havde mange chancer

angreb til 1-1, Jess scorede.

Men straks i 2 halvleg skete der voldsomme
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skyld tog med hænder inde i det kriminelle

Knud til 1-2. Så var det om at passe på.

af. Slutresultat 0-0
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Hareskoven - Måløv 2-3

meget

Hareskov kom foran efter 10 min efter Finn

angreb i det 29 min. og Jess bliver helt fri
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Måløv - Slangerup 1-0

Vi Startede lidt forsigtigt, men pludselig bliver Jess sendt af sted med lang aflevering, og så
førte vi 1-0.

Hele første halvleg havde vi hele spillet og burde nok have været foran med 3 mål, ikke

mindst da Steen O. var helt fri midt for mål så han med lethed kunne have bragt os på 2-0,
men han sendte desværre bolden lig i hænderne på slangerups målmand.

2. halvleg fortsatte på samme måde med meget spil til Måløv, indtil der manglede 10 minut-

ter, for her satte Slangerup sig på kampen. De pressede os helt i bund og vi formåede kun
med nød og næppe at klare sejren i hus. Alt i alt en rigtig god holdindsats.

Kampen er slut, og Vidar klør sig i nakken og
forstår slet ikke at vi vandt uden ham.

Så er vi omsider i overtal

Vejle 2013
Så blev tid til at tage på fodboldtur igen, turen gik til Vejle og vi havde et
rekord stort antal deltagere, 21 var med.

Som sædvanlig startede vi på skomagerhuset for at spise, og herfra gik turen
med tog til Vejle hvor vi ankom kl.16. Her havde Kurt arrangeret en løbetur

til Vejles seværdigheder men dette blev af gode grunde lidt tyndt med tilmeldingen, så Kurt tog turen alene.

Fredag aften gik med mad og drikke og forskellige muntre indslag. Lørdag
havde Kurt endnu et arrangement hvor han havde arrangeret en rundvisning

på Vejle station, og her var en god tilslutning, vi var 12 der fik en herlig gåtur
og en god rundvisning - et fint arrangement.

Senere på lørdagen tog vi til Bredballe for at spille vores obligatoriske fodboldkamp, og som sædvanligt var der ingen gæstfrihed fra vores værter, så
sommerturskampen blev helt efter bogen til et knebent nederlag på 4-0.

Efter kampen vendte vi tilbage til Vejle for at spise, og herefter var der fri leg

i Vejle. Efter et par gode dage gik turen søndag tilbage til Måløv, så nu ser vi
frem til den turen 2014.

Vejleholdet

Øverst:

Gåholdet lørdag
formiddag

Midten:

Lige før kampstart

Nederst:

Råhygge i Vejle

Måløv - Hillerød 0-6
Det startede ikke alt for godt. Hold-lederen havde sat holdet, men der dukkede mange afbud
op. Det næst-sidste kom fra hold-lederen selv, så måtte formanden selv træde til, hente tøj,
øl osv., men trængslerne var ikke ovre, hold-lederen ringer 3 kvarter inden kamp-start om et

sidste øjebliks-afbud, målmanden Finn var blevet syg. Vidar var som sædvanlig mødt trofast
op til træningen og indvilligede i at stå på mål på trods af sine skader.

Heldigvis kom hold-lederen over med noget mindre målmands-tøj som Vidar kunne passe.

Tyve minutter inden kamp-start er Knud og Johnny Holm ikke dukket op, og de er ikke til
at få fat på via telefon. Nogle mumler noget om at Johnny vistnok er til DHL stafet, men
hvad er det for en prioritering!

Det lykkedes blandt træningsholdet at skaffe Poul Nielsen og Keld somsubstitutter, så vi der-

ved blev 14 mand til kamp. Mange tak til Vidar, Poul og Keld for at stille op i sidste øjeblik.
Så kunne kampen begynde. Vi lagde defensivt ud, idet erfaringerne fra sidste Hillerød kamp

(som vi trods alt vandt) viste at de havde meget spil- og kunne løbe stærkt, så vi forventede
at komme under stort pres.

Vi har faktisk rimelig godt fat i 15 minutter, selvom Hillerød presser meget, tilspiller vi os

en god chance, hvor Steen O. erobrer bolden foran mål og lægger en god aflevering på tværs
til Lars B. desværre nåede deres målmand at komme imellem.

Men så efter de 15 minutter får Hillerød hjørne, og på et forkølet indlæg støder Vidar sammen med et par af vores spillere, hvorved bolden desværre lander bagved alle tre og der står

uheldigvis en Hillerød spiller, 1-0. Vi holder stadig godt ved, selvom Hillerød presser og har
flere gode chancer. Bl.a. hører man tydeligt et begyndende jubel-brøl fra Hillerød efter et
godt skudt på mål i Vidars højre side, men Vidar har en super-redning hvor alle troede der

ville blive mål.

I det 28. minut har Hillerød et gennembrud i højre side, hvor Tage ellers plejer at være bom-

sikker, bolden lægges ind på midten hvor det ender med 2-0 til Hillerød, lidt ærgerlige mål,

men efter chancerne et fair resultat.

Vi holder også godt stand i starten af anden halvleg, men efter 10 minutter dribler en

Hillerød mand alene gennem fire mand i vores midtbane og forsvar, resultatet bliver 3-0. Det

så ikke for godt ud. Men det skulle blive værre endnu, efter 18 minutter mister vi uden grund
bolden i venstre side, Hillerød er hurtige til at udnytte chancen til 4-0.

Ganske få minutter efter dette får Hillerød hjørne, et dårligt spark, og bolden lander stille ca.
5 meter foran vores forreste stolpe, 5-0. På trods af dette lykkedes det os faktisk bagefter at

komme op i nærheden af Hillerøds mål og presse dem lidt. Det ender med et frispark til

Steen O. lige uden for feltet, og desuden også en udvisning til Hillerød spilleren. Men det
gav intet mål.

Mindre end 2 minutter før tid scorer Hillerød til 6-0, som bliver kampens resultat. Helt OK
at Hillerød vinder, men cifrene burde ikke være blevet så store.

Formanden.

Rønneholtparken - Måløv 3-0
Vi tog til Allerød for at få revance for 4-1 nederlaget på hjemmebane, men efter første halv-

leg hvor, vi egentlig spillede en god kamp stod det 0-0. I anden halvleg fortsatte vi med at

spille ganske godt dog uden at skabe nogle målchancer, men da Rønneholtparken heller ikke
formåede at tilspille sig de store chancer så det ud til at blive en 0-0 kamp.

Da vi der manglede 6 min. gik det helt galt for os, Rønneholtparken lavede 3 mål på denne
korte tid, så revancen må vi have tilgode.

Chefen er kommet på banen

Der varmes op til kampen mod
Rønneholtparken

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

Resultater af de 2 sidste
11-mandskampe

Strandgårsparken - Måløv 0-1

Måløv - Grantoften 1-2

Tlf.:
mail:

6127

En kamp alle er blevet enige om

2060

at glemme meget hurtigt.

jon@nord-lys.dk

Arrangementer

Kvartalets fødselsdage
Povl M. 59 år.................................. 5. okt.
Bent 65 år..................................... 11. okt.

Generalforsamling / Julefrokost

Jan W. 59 år...................................17. nov.
Finn 63 år..................................... 10. dec.
Erik J. 68 år.................................. 15 dec.

1. november 2013

Knuds cup 16. december
Vintertræning hver mandag
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