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Ib Aage 80 år



Ib Aage Nielsen 80 år
Torsdag den 11. juni 2015 fyldte en levende legende 80 år.

Jeg plejer gerne at sige jeg kender tre der har fødselsdag på denne dato.
Prins Henrik, Fanden, og Ib.

Jeg har kendt Ib helt tilbage fra 70erne, og det meste af den tid vi har været
sammen har vi spillet fodbold, vi boede nemlig på den samme villavej i
Måløv. Jeg er flyttet, men Ib bor der endnu.

Tilbage i 70erne, nylig indflyttet til Måløv, blev jeg sat på hold med ”de
gamle” (jeg er selv fra 47) og ”de gamle” spillede fodbold mod ”de unge” på
en legeplads vi kaldte for trekanten - er man en lille smule opfindsom, kan
man nok forestille sig det frække i at spille på trekanten. På et tidspunkt stop-
pede dette jo for alle blev ældre og fik andre interesser, men Ib og jeg blev
ved med at spille fodbold. Efter et par års pause med trekanten fik jeg lokket
Ib til at spille i Måløv Boldklub (fremover MB) og her har han været medlem
siden 1998.

I mine år som erhvervsaktiv kan jeg huske at jeg har besøgt Ib på hans arbej-
de i København, og tænk han var dengang noget så kedeligt som redaktør af
statstidende. Hvem skulle tro det om en sådan jovial person, men et eller
andet sted skal man jo lade op. Grunden til jeg nævner det, er at på vores sam-
mentømrede fodboldhold i MB, valgte Ib i 2005 at trække sig som aktiv tur-
neringsspiller, og af frygt for han ville forsvinde fra holdet, modtog han hel-
digvis jobbet som redaktør af vores eget lille foreningsblad ”Super VETERA-
NERNE”. Ib startede bladet op den 1. april 2006, og han stod for redigering
og udgivelse af de første 16 blade, som udkom hvert kvartal. Bladet er hel-
digvis fortsat med andre kræfter, og pr. 1.juli 2015 vil blad nr. 38 komme på
gaden – men Ib startede det. 

Selvom Ib ikke ønskede at spille turneringskampe, er han fortsat med at
motionere idet han selvfølgelig kommer til træning hver eneste mandag, og
selv i en høj alder er han en hård hund, der absolut ikke trækker sig i en tak-
ling. 



I januar måned i år var der en artikel i MAGASIN-SEKTIONEN i
Berlingske, som omtalte en liga, SUPER –SENIORER der er for spillere fra
det 70. år og det er den ældste fodboldliga i Danmark – sågar i hele Europa.
Ligaen hedder ”Grand Veteran Masters” og er oprettet i 2013. I forbindelse
med hvervningen af medlemmer har der været bud efter Ib, og selvom trans-
fersummen var skyhøj, var vi nødt til at holde Ib uvidende om denne begi-
venhed for at sikre han ikke smuttede, heldigvis har vi ham endnu.

Ud over fodbold ved jeg også at Ib spiller badminton, eller har gjort det, og
selv i en høj alder kan han stadig tisse sit navn i sneen (Ib). Jeg ved ikke om
han har den endnu, men for ikke så lang tid siden havde han fritidsarbejde i
sin nyttehave, han har familie i både Sydafrika, Polen, Måløv og Vipperød.

Den mand er fantastisk, hvad han dog ikke kan nå – og vil, jeg ved f.eks. at
for at få det optimale ud af sit otium, stoppede han med at ryge engang i slut-
ningen 90erne – hvilken seriøsitet, jeg kender ingen som ham, samtidig er
han altid i godt humør, og altid en vits, han er slet ikke til at stoppe – heldig-
vis.

Sluttelig er der bare at sige - hjertelig tillykke til Ib Aage Nielsen med de 80
år, vi håber alle at du havde en god dag.

MÅLØV BOLDKLUBs GrandSuperVeteraner.                                   Siggi
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Torsdag den 11. juni 2015 fylder en levende legende 80 år.

Jeg plejer gerne at sige jeg kender tre der har fødselsdag på denne dato.
Prins Henrik, Fanden, og Ib.

Jeg har kendt Ib helt tilbage fra 70erne, og det meste af den tid vi har været sammen har vi
spillet fodbold, vi boede nemlig på den samme villavej i Måløv. Jeg er flyttet, men Ib bor der
endnu.

Tilbage i 70erne, nylig indflyttet til Måløv, blev jeg sat på hold med ”de gamle” (jeg er selv
fra 47) og ”de gamle” spillede fodbold mod ”de unge” på en legeplads vi kaldte for
trekanten - er man en lille smule opfindsom, kan man nok forestille sig det frække i at spille
på trekanten. På et tidspunkt stoppede dette jo for alle blev ældre og fik andre interesser,
men Ib og jeg blev ved med at spille fodbold. Efter et par års pause med trekanten fik jeg
lokket Ib til at spille i Måløv Boldklub (fremover MB) og her har han været medlem siden
1998.

I mine år som erhvervsaktiv kan jeg huske at jeg har besøgt Ib på hans arbejde i
København, og tænk han var dengang noget så kedeligt som redaktør af statstidende.
Hvem skulle tro det om en sådan jovial person, men et eller andet sted skal man jo lade op.
Grunden til jeg nævner det, er at på vores sammentømrede fodboldhold i MB, valgte Ib i
2005 at trække sig som aktiv turneringsspiller, og af frygt for han ville forsvinde fra holdet,
modtog han heldigvis jobbet som redaktør af vores eget lille foreningsblad ”Super
VETERANERNE”. Ib startede bladet op den 1. april 2006, og han stod for redigering og
udgivelse af de første 16 blade, som udkom hvert kvartal. Bladet er heldigvis fortsat med
andre kræfter, og pr. 1.juli 2015 vil blad nr. 38 komme på gaden – men Ib startede det.

Selvom Ib ikke ønskede at spille turneringskampe, er han fortsat med at motionere idet han
selvfølgelig kommer til træning hver eneste mandag, og selv i en høj alder er han en hård
hund, der absolut ikke trækker sig i en takling.

I januar måned i år var der en artikel i MAGASIN-SEKTIONEN i Berlingske, som omtalte en
liga, SUPER –SENIORER der er for spillere fra det 70. år og det er den ældste fodboldliga i
Danmark – sågar i hele Europa. Ligaen hedder ”Grand Veteran Masters” og er oprettet i
2013. I forbindelse med hvervningen af medlemmer har der været bud efter Ib, og selvom
transfersummen var skyhøj, var vi nødt til at holde Ib uvidende om denne begivenhed for at
sikre han ikke smuttede, heldigvis har vi ham endnu.

Ud over fodbold ved jeg også at Ib spiller badminton, eller har gjort det, og selv i en høj
alder kan han stadig tisse sit navn i sneen (Ib). Jeg ved ikke om han har den endnu, men for
ikke så lang tid siden havde han fritidsarbejde i sin nyttehave, han har familie i både
Sydafrika, Polen, Måløv og Vipperød.

Den mand er fantastisk, hvad han dog ikke kan nå – og vil, jeg ved f.eks. at for at få det
optimale ud af sit otium, stoppede han med at ryge engang i slutningen 90erne – hvilken
seriøsitet, jeg kender ingen som ham, samtidig er han altid i godt humør, og altid en vits,
han er slet ikke til at stoppe – heldigvis.

Sluttelig er der bare at sige - hjertelig tillykke til Ib Aage Nielsen med de 80 år, vi ønsker dig
alle en rigtig god dag.

MÅLØV BOLDKLUBs GrandSuperVeteraner.



Allerede i det første minut havde Steen Olsen en 100% chance, efter en super-assist fra Jan
Jørgensen, Steen skulle faktisk bare give bolden en inderside, men han hamrede den over
målet på en afstand mindre en 5 meter. 
I det 16. minut skete der en sjældenhed, nem-
lig den at Bent Bruun for første gang i år,
kom på scoringslisten – det skete ved et hjør-
nespark i højre side, bolden kom ind over der
opstod tumult foran målet, og Bent var der på
pletten – bang 0-1.
Efter 22. minutter udlignede Ølstykke des-
værre 1-1, men det var et flot mål en helflug-
ter, og Finn havde ikke en chance. I 2. halv-
leg skete der først noget i det 15. minut hvor
Ølstykke havde et flot skud på mål, men Finn
var på plads, selvom han måtte ud i fuld længde. 5 minutter senere var Ølstykke på færde
igen, et super hug som Finn nuppede med en fed redning, men desværre fik Ølstykke bolden
igen, og et sandt bombardement resulterede i to skud på overliggeren, men heldigvis ingen
mål. 
Afgørelsen faldt i det 29.minut hvor Anders lavede et diskutabelt straffe som desværre blev
omsat til mål, kampen endte således 2-1 til Ølstykke. 
Mvh Siggi (på gæsteoptræden)

Steen O. på måljagt i Ølstykke

Ølstykke  - Måløv 2-1

Måløv - Ølstykke 1-4

Den sidste kamp i foråret mod
Ølstykke skulle gerne vindes hvis vi
skulle gøre os håb om en plads mel-
lem de tre bedste. 
Det startede også godt, efter 5 minut-
ter blev Jan J. spillet helt fri på mid-
ten af banen og han tog et langt løb
og tog et træk forbi målmanden, og
så stod der 1-0.
Glæden blev desværre meget kort,
for på kort tid lavede Ølstykke fire
mål.

Vi formåede dog at spille o-o i anden
halvleg. 
Kampens resultat blev således 1-4.

Tæt på på tilskuerrekord på Måløv stadion til
Svets hjemmekamp mod Ølstykke.



Udover ovennævne kampe mod Ølstykke har vi spillet yderligere 8 kampe, det er blevet til
4vundne 1 uafgjort og 5tabte.

De største sejre har vi fået i kampene mod Skovlunde Old boys & Girls, her vandt vi 7-0 i
udekampen og på hjemmebane 8-2. 

Det har været et lidt vanskeligt forår, hvis vi kikker på evnen til at stille hold, vi har været
ramt af en del skader og sygdom, og i flere kampe har der været 4 til 5 afbud. Nu har vi så
spillet vores sidste kamp og fik en 5. plads, så derfor skal vi i efteråret mixes med de tre dår-
ligste i pulje 2. På trods af de de vanskeligheder der har været med at skaffe mandskab så må
man jo nok sige at vi har klaret rimeligt.

Sommertræningen er nu kommet godt igang og man må håbe at alle de skadede spillere tager
det med ro, så vi har alle spillere til rådighed når sommerferien er slut. 

Alle ønskes en god sommertræning, og mon ikke Erik J. finder grillen frem så vi får nogle
hyggelige stunder sammen, når træningen er forbi.

GOD SOMMER

Der gøres klar til 
karrierens sidste optræden

på Måløvs
Grand super veteran hold Så er det slut

Johnny Holm
Johnny Holm spillede sin sidste kamp for
Måløvs Grand super veteraner mandag
den 15. juni mod ølstykke.

Johnny kom på banen efter ca. 5 minutter
da Lars gik i stykker. 

5 minutter ind i anden halvleg blev
Johnny taget ud, og hans aktive karriere
var slut. Johnny blev klappet ud af banen.

Vi håber naturligvis at Johnny af og til vil
deltage i en let omgang træning, eller
ihvertfald kikke forbi til vores kampe og
deltage i holdets sociale liv uden for
banen.

Johnny nåede at spille 222 kampe for
svet, og han scorede 71 mål, så han har da
i den grad været en af støtterne hos svet.



Sommerfesten 2015

To jubilæer i MB:
Michael 10 år og Siggi 30 år

Den 12. juni afholdt vi sommerfest, og endnu en gang var det Markloddens
forsamlingshus der lagde lokaler til.

Formanden startede festen med at fortælle om begivenhederne i første halv-
år 2015. Der blev uddelt flasker til Michael og Siggi i anledning af 10 og 30
års jubilæer i MB.
Ib havde i anledning af hans 80-års dag sponsoreret vinen til sommerfesten,
tak for det Ib.

Valget af dato viste sig at være helt perfekt, da vi lige præcis ramte ind i årets
varmeste dag. Det fik alle 32 personer, som var tilmeldt, rigtig meget glæde
af. Der blev grillet spillet petang, kroket og kongespil til langt ud på aftenen,
så det blev en hyggelig og god aften for alle.



Den 22. juni kunne vi så fejre holdets “baby”.
LARS rundede omsider de 50 år, så nu mang-
ler han ikke så meget for at kunne kalde sig
Grand Super Veteran.
Efter træningen den 22. juni blev Lars fejret,
og han kvitterede med lidt godt til mave og
hals. TILLYKKE LARS

Her i foråret har vi haft to
flotte kampjubilæer

Knud og Steen B
har begge rundet de 250

kampe for SVET

Stort tillykke 

Som det ses på bil-
lede er der stadig en

slags fremdrift i
Lars når han spiller,
han virker nærmest

energisk, eller er det
bare godt fanget af

fotografen?
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Kvartalets fødselsdage

Vidar 61 år.....................................19. juli
Erik S 67 år.....................................9. aug.
Kurt 56 år.......................................9. aug.
Ole J. 75 år.....................................9. sept.
Len 68 år.....................................23. sept.

Arrangementer

Sommertræning hver mandag

Sommertur 4 - 6 september

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


