Hr.”holdleder” Hvem og Hvad er

SUPERVETERANERNE i Måløv Boldklub?
Lad mig starte min beretning i 1990-91, hvor jeg for alvor blev involveret i
holdet, som det er i dag. I 1990 var jeg ”almindelig” spiller på holdet, der dengang var et oldboyshold. Den daværende holdleder ønskede ikke at fortsætte,
og på et møde blev jeg valgt til holdleder, men jeg betingede mig, at jeg ikke
skulle være alene om jobbet. Vidar Birgisson meldte sig, og derved blev vi de
to personer, som jeg ønskede. Siden kom Erik Jørgensen til, og han har været
min uvurderlige støtte lige siden. På nuværende tidspunkt er jeg ”Holdleder”,
og han er ”Coach”, men disse betegnelser er mere for sjov, idet vi deler de opgaver, der er nødvendige for, at holdet fungerer, og i dag udgør vi et virkelig
godt og uadskilleligt team.
Året igennem ses vi fast en gang om ugen, enten til turneringskampe eller til
træning, der for det meste afsluttes med lidt socialt samvær.
Ved siden af det sportslige afholdes der forårskomsammen, sommerfest, julefrokost/generalforsamling, og da vi alle efterhånden er oppe i årene, er der
også komsammen ved runde fødselsdage, kobber- og sølvbryllupper, så vi er
virkelig tæt på hinanden. Årets højdepunkt er vores ”sommertur”, som altid
afvikles den første weekend i september, og for lige at nævne det, har vi hvert
år været forskellige steder i landet, hvor vi har spillet venskabskamp med et
lokalt fodboldhold.
Vi har besøgt følgende byer:
Rønne 1991, Fåborg 1992, Idestrup 1993, Sønderborg 1994, Silkeborg 1995,
Aalborg 1996, Svendborg 1997, Aabenraa/Flensborg 1998, Herning 1999,
Bornholm/Nexø 2000, Kerteminde 2001, Odense/Næsby 2002, Århus/Skovbakken 2003, ISLAND 2004 og Esbjerg 2005.
Vi tager af sted fredag middag, og er hjemme søndag. For at få råd til dette,
betaler alle mand 20,-kr. pr uge, og det dækker rejse, ophold og endda lidt til
lommepenge.
På det sportslige plan spiller vi ikke i SBU, men i en forening, der hedder ”Old
Boys Sammenslutningen af 1949”, og her har vi to gange fået sølvmedalje og
en gang guldmedalje i turneringen.
Hvad fremtiden bringer for holdet er ikke godt at vide, men når bentøjet ikke
kan mere, finder vi sikkert på noget andet, vores gennemsnitsalder er, 55,11
år, den yngste er 45 og ældste er 70. Hvad vi ellers bedriver, vil man kunne se
på Måløv Boldklubs hjemmeside, og har nogen spørgsmål, kan vi også kontaktes samme sted.
Carl H. Siegfred (Siggi)
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Så er det første nummer af Måløv Super Veteranernes eget blad
en realitet, selvfølgelig har det ligesom andre blade haft sine besværligheder. Der har selvfølgelig været mange redaktions-møder
om, hvad bladet skulle indeholde og hvor stort et antal sider, og
ikke mindst hvem kan levere stof til bladet. Vinter er jo agurketid
for fodboldkampe og dermed for reportager af kampene, men her i
dette nr. bringes den forestående turneringsplan lige til at tage ud
og hænge på opslagstavlen. Til de kommende numre vil et stort
ønske fra redaktøren være nogle gode læserbreve. Bladet skal være et supplement til det store arbejde og materiale som Erik Jørgensen altid har leveret med stor elegance, og de mange e-mails
m.m. som Siggi har klaret med bravur. Hvor mange af de forskellige medier bladet skal udføres på - ud over på tryk, må fremtiden
give svar på. Nu er bladet på gaden, og skulle der komme ros, fortæl det til andre, men ris kun til redaktøren, han lader ikke sludder gå videre. Husk det er Jeres blad, og der vil altid være plads til
frie ytringer både med og uden tegninger.

Kvartalets side 2-mand

OFFSIDE
Det er ikke strafbart i sig selv at være i offside-position.
En spiller er i offside-position, hvis han - i det øjeblik bolden spilles af en medspiller - er nærmere
modspillernes mållinje end både bolden og næstsidste modspiller. Dog ikke, hvis han er på egen
banehalvdel, eller bolden kommer direkte fra indkast, målspark eller hjørnespark.
En spiller skal kun straffes for offside, hvis han befinder sig i offside-position og efter dommerens
skøn deltager aktivt i spillet ved at
indvirke på spillet (dvs. spille en bold, som er spillet af en medspiller. At spille bolden vil sige at
røre eller blive rørt af den.)

Jeg som holdleder skal nok
holde mig fra fremmedord selv
om sagen er nok så enigmatisk
– ej heller lade sig forlede til en
jeude bouche, men jævnt holde
mig til hypobasenolde.
Mandens fulde navn Carl Henrik Sigfred, men lyder også navnet ”Siggi”.
Han udviser store egenskaber som for
-mand, kasserer og sparekassedirektør og meget mere for Super veteranerne. Lige siden han tiltrådte i 1992 har holdet haft en unik.
formand, der
styrer alle møderne
med bravur. Forårsmøde, sommerfest
og general-forsamling har i store perioder af aftenen holdt Siggi stående til
et altid fyldestgørende formandens
beretning, forlæggelse af regnskab og
meget andet. Når et medlem har inviteret til festivitas er en tale parat, og
ikke et øje er tørt. Kun en enkelt
smutter i sin lange talerække har Siggi haft, men den tale gav han videre –
”Jeg skal til et vigtigt møde ude i byen”, var hans velvalgte ord. Vi er en
del, der husker i en af de sidste efterårskampe deltog Siggi med et hovedstød, så mange havde fået hovedpine
bagefter. Manden er 100% til det hele
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genere en modspiller (dvs. at forhindre en modspiller i at spille eller kunne spille bolden, f.eks.
ved klart at spærre for målmandens udsyn eller bevægelser - eller med en placering i boldens
bane at gestikulere eller bevæge sig og derved distrahere en modspiller.)
opnå en fordel af sin offside-position (dvs. at spille en bold, som springer tilbage fra en målstang, overligger eller modspiller).
Ved to af strafbarhederne - indvirke og opnå fordel - er det således et krav, at angrebsspilleren
rører bolden (med den ovenfor nævnte praktiske undtagelse ved 'indvirke'), mens der ikke behøver være fysisk kontakt med modspilleren, for at man generer ham.
Det er et grundlæggende princip, at enhver tvivl skal komme angrebsspilleren til gode.

Angriberen A1 afleverer skråt fremad mod A2, som befinder sig i offside-position. Bolden passerer imidlertid videre over til A3, som kommer løbende fra en onside-position.

I sidste kamp var Johnny lige
ved at score i første halvleg –
men her står at det var i anden
halvleg - så nu må hele artiklen skrives om.

Med den nuværende fortolkning ville A2 blive straffet for at indvirke på spillet - med
den nye fortolkning fra sæsonstarten skal spillet fortsætte og A3 have lov til at fortsætte mod mål, da A2 ikke rører bolden og heller ikke generer en modspiller.

Træningskampe

Forårets kampe 2006

Den udsatte træningskamp mod Grantoften blev
spillet den 27. februar, selv om grusbanen var
ganske frossen, og dermed uegnet til fodbold. Vi
kom foran i de første minutter af kampen med to
scoringer af Steen Olsen, derefter gik vi i stå, og
Grantoften kom ind i kampen. De overtog mere og
mere af spillet og selv om vi strittede godt imod fik
de scoret lige før halvlegs fløjt. I begyndelsen af anden halvleg bølgede
spillet lidt frem og tilbage. Efter en flot solo tur af Poul Madsen fra vores
målsparksfelt og til skud på deres mål, kom bolden hurtig retur til vores
banehalvdel, og selv samme Madsen var igen på færde, men desværre
lagde han bolden i eget net. Inden kampen blev fløjtet af fik Grantoften et
mål mere, og dermed vandt de med 3-2.
Måløv – Melby 5-2 Med en skrattende dårlig forbindelse fra Måløv Stadion til Serrakunda i Gambia den 20. marts lykkedes det mig dog at opfatte, at vi i store perioder af kampen mod Melby spillede ganske pænt,
og vandt en sikker sejr på 5-2. De fem scoringer: Jens 1, Steen B. 1,
Poul N 1, Johnny 1 og Steen O. 1, sidstnævnte brændte et straffespark.

Kvartalets fødselsdage

Årets spiller 2005

Vi ønsker tillykke til:

Mandag den 3. april kl. 18.15 mod Skovlunde OB 1
på Måløv Stadion
Onsdag den 12. april kl. 19.00 mod Frederikssund IK
på Frederikssund Stadion, Kalveøen, Kalvevej 9,
3600 Frederikssund
Mandag den 24. april kl. 19.00 mod Allerød FK
på Måløv Stadion
Mandag den 1. maj kl. 19,00 mod Lyngby BK 1
på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 61, 2800 Kgs. Lyngby
Mandag den 8. maj kl. 19.00 mod SB 50 - Ishøj
på Ishøj Idrætscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj
Mandag den 15. maj kl. 19,00 mod Ølstykke FC 1
på Måløv Stadion
Mandag den 22. maj kl. 19.00 mod Virum/Sorgenfri BK 1
på Måløv Stadion
Torsdag den 1. juni kl. 19,00 mod Skjold Birkerød
På Birkerød Stadion, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød

Jens 52 år . 6. april
Johnny 56 år . 4. maj
Steen B. 54 år . 12. maj
Siggi 59 år . 16. maj
Steen O. 49 år . 22. maj
Ib Aage 71 år . 11. juni

Mandag den 12. juni kl. 19,00 mod Brede IF 1
på Måløv Stadion
Onsdag den 21. juni kl. 19.00 mod Skovlunde OB 1
På Skovlunde Gl. Skole, Skovlunde klubhus, Torvevej 37,
2740 Skovlunde

Mødetid ved klubhuset i Måløv:

Arrangementer
Sommerfesten afholdes
den 9. juni 2006
- tid og sted var ikke
bekendt ved
redaktionens slutning

Måløvs Superveteranhold

Hjemmekampe ½ time før kampstart.
Udekampe 1 time før kampstart.

Stig Jensen
blev valgt til årets spiller
med 35 stemmer.
Han deltog i 14 kampe.

Sommertræningen begynder den 26. juni 2006
Venlig hilsen - Erik Jørgensen

