SUPERVETERANERNE
NR. 34

JULI 2014

ÅRGANG 9

En begivenhed af de sjældne opstod på MBs Superveteranhold i en

kamp mod Skovlunde, en far og to sønner på samme superveteranhold

Kvartalets side 2 mand
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Michael er en af vores hurtige robuste

folk

på

holdet,

og

han

blev

såmænd årets spiller 2013, skønt han
kun har været hos os siden 2012. Hos

SVET har han spillet 18 kampe, og

han er også rimelig ny i MB, idet han
er indmeldt i 2005.

Michael er en arbejdsom spiller på
banen, og udenfor er han en social
behagelig

fyr,

som

nyder

anerken-

delse hos de øvrige spillere, men han
er jo også skolelærer, og er vant til at

have mange mennesker omkring sig.
Som

man

kan

læse

er

Michael

et

relativt nyt blad på vore hold, men

han er absolut en person vi ønsker at
beholde på holdet, og min fornem-

melse siger at han kan lide at være
hos os, og det kan man jo kun hvis

man trives. Jeg tror vi har fået en fast
mand på holdet, til alles tilfredshed.
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Familien Rogert samlet på Måløvs Superveteranhold
Tirsdag den13. maj skulle vi spille turneringskamp mod Skovlunde, normalt
er der ingen problemer med at stille 11 mand til en forårskamp, men netop
denne dag var nogle på ferie, nogle skadet, og andre havde svært ved at stil-

le op. Teddy havde hans søn Lasse, til at træne med mandag den 12. maj,
meningen var at han lige skulle prøve benene af da han ikke havde spillet
fodboldt i 3 år, han havde før haft forskellige fiber problemer og var spændt

på om han kunne undgå det nu. De sidste år havde han kørt cykelløb i D-

klassen på bane i Ballerup Super Arena, og i bjergene i Italien og Frankrig.
Han var dog ikke heldig med at undgå ømme ben og en lille fiber, men det
lykkedes dog at få ham til at stille op mod Skovlunde.

Det viste sig imidlertid at der stadig var problemer med at stille hold, så

Teddy lovede at ringe til sin anden søn Claus. Det var heldigt at den Old
Boys kamp han skulle spille var blevet udsat, så han sagde ja til at møde op
mod SIF, som udover Måløv og Glostrup var en klub han havde spillet i som

ungdomsspiller og senior. Han nåede bl.a. at blive udtaget til SBUs unions-

hold og fik også kampe på det danske ungdomslandshold.

Nu opstod så den sjældne situation at far og to sønner skulle spille en turne-

ringskamp på det samme superveteranhold, sandsynligvis en hændelse som
ikke vil opstå mange gange i historien. Kampen blev iøvrigt vundet 2-1.

Som alle ved blev Teddy meldt ind i klubben i 1962, og var i 1963 træner for
MBs lilleputter der blandt andet havde Per Andersen og Povl Madsen som

spillere. I slutningen af 1970´erne blev han træner for ynglingene i Måløv,
og senere træner både for Lasse og Claus, der begge startede i Måløv som
små knægte.

Hvordan gik det så for de tre i kampen mod Skovlunde, Lasse fik som bager-

ste mand ryddet godt op og fik brudt Skovlundes angreb, både i højden og

dybden, han sluttede kampen med et gult kort og en fiberskade.

Claus var et fornuftigt bindeled mellem forsvar og angreb, en rolle han
udfyldte rigtigt godt, på trods af at han har fået to nye hofter. Et par skader
i begge lår blev det dog til, måske var det tempoet der var for højt.

Teddy (den gamle) spillede ca. 25 min. indvolverede sig ikke for meget i kam-

pen, så derfor ikke nogle fejl, han gik også fra kampen med ondt i alle led,
så de tre fra Rogert familien måtte nu hjem til Henni og få plejet deres mange
skader.

Teddy

Forårsturneringen 2014
11-mandsholdets præstationer har været lidt svingende, og mange sejre er det
ikke blevet til. Vi har formået at vinde bare en enkelt kamp og tre uafgjorte

samt fire tabte, et ikke særlig prangende resultat. Tiden er måske kommet til
at rykke en klasse op.

På trods af de mange nederlag bevares dog stadig humøret og glæden ved at
mødes til kamp hver mandag, og dette er trods alt det vigtigste, derfor er der
stadig håb for en fantastik efterårsturnering.

Anderledes ser det ud for vores 7-mandshold som spiller grandsuper i år, og

det ses også tydeligt på resultaterne. 7-mandsholdet har spillet 13 kampe og
heraf er de 10 vundet og 3 uafgjorte, altså er vi i foråret ubesejret.

Et meget flot resultat også når man ser på vores målscore, vi har lavet imponerende 59 mål altså 4,5 mål pr. kamp. Imod os er der kun lavet 21 mål.

Vi håber at gejsten stadig er der efter sommerferien, så når turneringen er
færdig står som vinder af denne, og helst uden at have tabt en kamp.

Så alt i alt er forårssæsonen været ganske god, og uden det store besvær med
at skaffe spillere til de to hold.

For første gang i mange år er Svet med i pokalturneringen, og da kampen
blev afviklet på en søndag skulle der gøres lidt ekstra ud af det, så derfor blev
Annegrethe og Tove sat til at grille til drengene.

Resultatet gik desværre Svet imod og vi tabte 0-4 til B1973 Herlev. På trods

af resultatet spillede Svet en af sine bedre kampe. Med lidt held var vi kom-

met på 1-0 da Michael havde en stor chance tæt på mål. I anden halvleg
havde Lars et drømme hug fra stor afstand, desværre ramte bolden stolpen.

Nu kan sommertræningen begynde

Pokalkamp mod Herlev

Vidar på skovtur 0-1

Lars trykker af

Efter kampen hygge

Så er der gang i øl og pølser, men hvem er vores nysgerrige ven?
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En superveterans bekendelser
Hej superveteraner
Popularitetskonkurrencer er ikke vigtigt for mig, og de er blevet endnu mere
uinteressante efter jeg har rundet de 60.

I lidt mere end 10 år har jeg næsten hver mandag deltaget i et fantastisk fæl-

lesskab, der i høj grad hænger sammen med vores fantastiske "ledelsesteam",
som sørger for,at traditionerne lever videre. Jeg er dybt taknemlig for, at min

nabo " lokkede" mig til at komme i gang med fodbold igen.

Når vi kommer til træning kan/ skal vi selvfølgelig både fyre dårlige vitser

og kommentarer af; men der er også plads til at tale om mange andre ting.Det
er både død og sygdom og alt muligt andet, vi får talt om, og efterhånden er
vi vel flere, der er blevet fortrolige (kvindeklub ??) med hinanden.

Det er for mig blevet så stor en del af mit liv, at mandag er "hellig" - der kan
ikke foregå andre ting!

Hurra for det; MEN hvorfor skal kampene afvikles med hovedet under den
ene arm, når vi ellers omgås med hovedet mellem skuldrene.

For mig er det tydeligt, at der i kampene træder en anden moral i kraft:
- kæmp røven ud af bukserne

- jagt bolden og modstanderne
- spark bolden hurtigt frem

- lav den afgørende aflevering i stedet for den nemme
Der er ikke altid noget i vejen med de ting; men mangler der ikke noget?

Når ilten går ned i benene, så mangler den et andet sted, og det betyder, at

vores muligheder bliver dårligere for at vinde. Den kloge narrer den mindre
kloge.

Hvorfor er det bedre at sparke fodbold end at spille fodbold - specielt i vores
alder ?

Jeg synes ikke, at det er sjovt, når vi spiller kampe på den måde. Det er sjovere at træne på grusbanen om vinteren- ??

Bortset fra at det kun er om sommeren, der er grillpølser.
Venlig hilsen
Jens
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TILLYKKE TIL VIDAR

jon@nord-lys.dk
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Kvartalets fødselsdage

kampe for Svet

Arrangementer

Vidar 60 år....................................19. juli
Johnny Hansen 52 år....................20. juli

Sommertræning hver mandag
kl. 18

Erik S 66 år....................................9. aug.
Kurt 55 år.......................................9. aug.
Per 61 år.......................................26. aug.
Ole J. 74 år.....................................9. sept.

Sommertur 5-7 september

Len 67 år.....................................23. sept.
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