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Vores Bamse / Hest
fylder 10 år

Som de fleste af os ved,

blev vores bamse/hest indkøbt på vores Islandstur i

2004 og siden har den haft
funktion som fidusbamse

Siden 2004 har følgende

opnået at få så mange bamsestemmer, at de er blevet
kåret til årets spiller

2004

Jens / Steen O

2005

Stig

2006

Teddy

2007

Steen O

2008

Torben

2009

Torben

2010

Tage

2011

Finn

2012

Vidar

2013

Michael

Kvartalets side 2 mand

Allan Gjøde

Jeg mødte Allan i 2009 på en ferietur til
Sicilien. Vi fandt hurtigt sammen, og da
han

var

fodbolddommer

foreslog

jeg

ham, at det ville være hyggeligt at han
dømte én kamp om året for superveteranerne.

Det lykkedes at overtale ham og første
kamp var starten på efteråret 2013, og
igen i år dømte han vores pokal kamp

den 29. juni. Flere spillere synes, at vi

skal bruge ham til alle kampe, men det er
nok svært, da han bor på Fyns land.
Allan

er

en

meget

kompetent

Fynsk

dommer med efternavnet Gjøde. Allan

har fået sin dommereksamen i 1979, og

han sluttede af som serie 1 dommer den
27. nov. 2007 pga. af aldersregel, som
siger 60 år. Han nåede at dømme 2485

kampe, og ud over det har han haft 683
jobs som sidedommer.

Jeg har 2 gange fået lov til at være pas-

sager i førerhuset på et ME lokomotiv
fra Odense til København sammen med

ham, i hans egenskab som lokomotivfører. Selv Siggi var med på sidste tur.

Ud over nu at være pensioneret lokomo-

tivfører, og tidligere formand i Ullerslev

badmintonklub, er han i dag formand for
Ullerslev grundejer- og antenneforening,
og

yderligere

sidder

han

også

i

Repræsentantskabet i Svendborg spare-

kasse. Så det er en erfaren herre vi har
med at gøre.
Vi

glæder

os

allerede

til

den

kamp

2015, som han skal dømme i Måløv.
MVH Erik Jørgensen.

i

Året med 7-mandsholdet
Sidste år ved denne tid skrev Kurt her i bladet at 7-mandsholdet havde en del
at lære, og resultaterne på 7-mandsholdet havde været skuffende.

Man må sige at vi da har lært en del og resultaterne er bestemt også kommet.

En af årsagerne til at det er gået bedre, er naturligvis også at vi har spillet
Grand Super i år, en aldersklasse der passer os bedre.

Vi har spillet en fantastik sæson og har vundet rigtig mange kampe, det har
medført at vi rent faktisk har vundet A-rækken meget overbevisende.

Vi har kun tabt 3 kampe ud af 20, en flot sæson, dette resultat betyder jo også
oprykning til mesterrækken, den ser en smule mere skræmmende ud, men
mon ikke vi i denne sæson har fået lagt et ekstra lag på, så vi kan klare en

hæderlig placering også i denne række. En af grundene til at vi har klaret os

så godt, er naturligvis også at flere spillere har været villige til at spille to
kampe på en uge, uden denne flexibilitet havde det nok set anderledes ud godt gået.

Kampen mod Farum skulle vindes før oprykningen var sikker, vi gjorde det temmligt
overbevisende med resultatet 1-6

Sommertur 2014 - Ribe

Igen i år var der bestilt godt vejr til vores
sommertur, som i år gik til domkirkebyen
Ribe.Vi startede som sædvanlig med frokost

på

skomagerhuset,

og

tog

derefter

toget til Ribe hvor vi ankom kl.17.

Lørdag skulle vi spille fodboldt mod Ribe,

men inden da deltog vi i vinfesten, som
foregik netop i denne weekend i Ribe. Det

blev til nogle hyggelig timer før vi til fods
drog mod Ribe stadion.
Fodboldkampen

startede

kl.

14,

og

her

mødte vi et lidt yngre ribehold som fra
start satte os under pres, og det blev hur-

tigt 2-0. Da kampen var færdig var resultatet

5-2,

aldrig

at

så

vi

vinde

holdt

på

statistikken

sommerturen.

med

Efter

kampen hyggede vi os med øl og pølser
med modstanderne.

Vi traskede nu tilbage til vandrehjemmet

og lørdagsfesten kunne begynde. Det blev
Ærmerne er rullet op, så nu er
der lagt op til fight.

en hyggelig dag/nat, det blev hurtigt søn-

dag og vi skulle tilbage til Måløv efter en
herlig tur.

På grund af de 5 mål
som Finn lukkede
ind, følte Ole

Lisberg trang til at

komme med denne
kommentar.

Alle målmænd tager
med hænder,

undtagen Finn

han er “blind”
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Leverandør af

Dryvit facadepuds systemer
www.sonsted.dk

Axel Helgason

telefon: 30 86 01 16

telefon:

30

86

.

e-mail: ah@sonsted.dk

Sven Johannsson
01

17

.

e-mail:

sj@sonsted.dk

11-mandsholdet
Vi

spillede

den

sidste

11-mandskamp

den

22.

september

mod

Rønneholtparken, en kamp vi helst skulle vinde for at slippe væk fra sidstepladsen i B-rækken. Det gik nu ikke helt efter planen og vi tabte 5-0 og slut-

tede derfor sidst i årets turnering. Det har nok været vores dårligste sæson i

mange år. Selvom vi har spillet mange lige kampe er det kun blevet til 8 point
og en enkelt vundet kamp. Sjovt nok blev det over topholdet Slangerup at vi
hev en sejr i land. 5 kampe er endt uafgjort og 8 er tabt, af de tabte er der kun

to nederlag som er en anelse for store, kampen mod Slangerup i foråret hvor

vi taber 6-1, og næstsidste kamp i efteråret mod HGI hvor vi taber 7-0.
Kampen mod HGI blev meget svær, de var bedre på alle pladser det var helt
sikkert det bedste hold vi har mødt i år.

Efter denne sæson presser spørgsmålet sig atter på om vi skal rykke et alders-

trin op til Grand Super. Måske det er på tide efter bare en enkelt sejr i år, men

vi må se hvad der sker på vores generalforsamling til november.

Årets sidste kamp for 11-mandsholdet, måske også sidste superveterankamp, før overgangen til grand super bliver en realitet.

Hører disse fødder hjemme

Tlf.:
mail:

6127

i et fodboldblad?

2060

Hvis svaret er ja, er de så

jon@nord-lys.dk

til damebold eller herrebold

Arrangementer

Kvartalets fødselsdage

Vintertræning hver mandag
kl.

Povl M. 60 år.................................. 5. okt.
Bent 66 år.....................................11. okt.
Jan W. 60 år..................................17. nov.

Generalforsamling / Julefrokost

Finn 64 år.....................................10. dec.
Erik J. 69 år...................................15. dec.
Anders 54 år................................ 31. dec.

7. november 2014

Knuds Cup 15. december

Bladets udgiver:

Superveteranerne i Måløv Boldklub . Oplag: 150

Bladet udkommer 4 gange årligt i begyndelsen af hvert kvartal

Redaktion: Carl Henrik Siegfred . e-mail: carl.henrik@siegfred.dk
og Erik Jørgensen . e-mail: eajoergensen@gmail.com

Ansvarshavende redaktør: Erik Sondrup .
www.mbsvet.dk

e-mail: torik@mail.dk

