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Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er
foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs.

Hele vinteren har vi næsten hver mandag været delt i to hold, et træningshold
og et turneringshold, det har ikke været helt uden gnidninger.
Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturnerin-
gen, da der så kun kom få spillere til træning. Den mening har sikkert strej-
fet os alle på et tidspunkt, men os der deltog i vinterturneringen havde megen
fornøjelse af det. Mange kampe blev spillet sent om aftenen, det har selvføl-
geligt været surt at tage hjemmefra kl. 20.00, måske endda i regnvejr.

På trods af de sene tidspunkter stillede folk op med godt humør, og det var
kun i få tilfælde at det ikke lykkedes at blive 11 mand.

På det sportslige plan blev det en succes da vi sluttede på en fin 2. plads efter
Ølstykke.

Flere af vores hjemmekampe spillede vi hos vores modstandere, da de havde
bedre faciliteter i form af kunstgræs. Vi glæder os til at få vores egen på
Måløv stadion.

Efter vores 2. plads i gran super vinterturnering, så ser det lovende ud for
vores sommerkampe i samme række. Vi ser frem til at få lidt flere sejre end
sidste år, hvor vi spillede superveteran. 

Alle ønskes en god turnering 2015





I sommerturneringen 2014 var
vi med i 7-mandsturneringen for
Grand Super og det med stor
succes.

Ved sammenslutningens årsmø-
de som Torben og Erik J. deltog
i blev der uddelt præmier.
Som det ses på billedet var der
også præmier til SVET, en stolt
holdleder viser pokalen frem
ved forårsmødet den 23. marts.
Iøvrigt fulgte der også en kon-
tant præmie med på 1000,-kr.

Desværre får vi ikke lejlighed til
at forsvare det fine resultat da vi
i år ikke stiller med et 7-mands-
hold, på grund af spillermangel.
Vi ligger nu alt vores energi på
at lave et godt resultat på 11-
mandsholdet.



Turneringen i år er delt i to puljer, MB er placeret i pulje1. I foråret spilles
der både hjemme og ude. I Efteråret mixes med pulje to, afhængig af place-
ring.

På skemaet til højre kan du
se dem du kan risikerer at
løbe ind i, når du skal
træne.

Disse 9 spillere er ikke klar
til turneringskampe.





KVARTALETS JUBILARER
Steen B. Jubilæum med Sonja 25 år
Ole Jensen jubilæum med MB 40 år

Teddy 70 år og Poul 60 år.
Teddy og Poul markerede dagen med italiensk

pølsebord den 9. marts efter træning



Tillykke med de 40 år Annegrethe.

1. Januar 2015 havde Annegrethe 40 års jubilæum på Glostrup Hospital. Ja det var ikke fordi
hun fyldte 40 år selvom hun stadig holder sig godt nok til at kunne snyde os.  

Fredag den 16. Januar var der reception på Glostrup Hospital, og om aftenen fejredes det på
Cafe Skomagerhuset med familien. Det var her vi fangede hende og overrakte blomster og
chokolade fra fodboldtosserne fra MB SVET.

Annegrethe har i mange år lagt arbejde og hus til os, hvilket vi er meget taknemmelige for.
Hvert år laver hun sammen med manden Erik vores kamp-planer for sæsonen - hvem skal
spille hvornår, og hvem kan ikke den dato osv. Det er et stort pusle-spil som skal gå op med
lige mange kampe til alle. Og planen skal laves hurtigt i den korte periode mellem OBS49
mødet og vores forårsmøde, samt skrives ud i eksemplar til os alle.

Vi har i de sidste mange år brugt huset til vores generalforsamling og julefrokost. Når vi
ankommer har Annegrethe hundset med Erik i dagene forinden, så stuen er ryddet og der er
dækket op til alle. Lørdagen og søndagen er så gået med at rydde op efter os og stille møbler-
ne tilbage i stuen.

Vi har også tidligere holdt sommerfesten i huset og haven, første gang jeg var med var
ihvertfald hos Annegrethe og Erik. Nu har vi de sidste par år holdt den i Markloddens for-
samlingshus, hvilket vel letter lidt på arbejdsbyrden, men selv her møder Annegrethe op og
er altid i køkkenenet og laver maden.
Gemalen Erik er jo vores holdleder, men uden Annegrethe ville han have svært ved at nå det
hele. Annegrethe sørger altid for at IT systemet derhjemme virker sammen med Eriks tele-
fon, så Erik kan koordinere de sidste til og fra meldinger til kampene.

Vi siger et stort tillykke til Annegrethe og tak for de mange år du har leveret uvurderlig hjælp
til MB SVET.                                                                                   Formanden
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Kvartalets fødselsdage

Jens 61 år.......................................6. april
Johnny 65 år.................................. .4. maj
Steen B. 63 år...............................12. maj
Siggi 68 år.....................................16. maj
Michael 57 år................................21. maj
Jess 56 år.......................................25. maj
Ib Åge 80 år..................................11. juni
Steen O 58 år...............................22. juni
Lars50 år.......................................24. juni

Arrangementer

Sommerfest 12. juni

Axel Helgason
te lefon:  30 86 01 16  .   e-mail :  ah@sonsted.dk

Sven Johannsson
t e le fon:  30  86  01  17   .   e -mai l :  s j@sons ted .dk

Leverandør af 
Dryvit facadepuds systemer

www.sonsted.dk


