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Kvartalets fødselsdage
Vi ønsker tillykke til:
Vidar 54 år . 19. juli
Erik S. 60 år . 9. august
Ole 68 år . 9. september
Len 61 år . 23. september

Arrangementer
Sommerturen afholdes
den 5.- 7. september 2008 turen går til Svendborg
Sommertræning hver mandag med og
uden grillpølser.

9. juni 2008 . Måløv — Stenløse 2-4
Efter få minutter og 2 angreb havde Stenløse
desværre sendt bolden 2 gange i vores netmasker til 2-0. Hvordan skal det ende, tænkte jeg, men vi kom i gang og ved et frispark
blev bolden af en Stenløse spiller headet
bagover og den gik i kassen 1-2. Nu fik vi
blod på tanden, og kom godt i gang, ved et
af vores angreb fik de ikke sendt bolden
væk, så den havnede hos Knud, der scorede
til 2-2. Vi beholdt initiativet med gode chancer halvlegen ud. Vi havde lidt svært ved,
at finde takterne fra 1. halvleg, så det udnyttede Stenløse til stillingen 2-3. Spillet gik
ned i tempo, og det satte os i gang igen, med
nogle gode angreb, men det var Stenløse der
scorede kampen sidste mål til resultatet 2-4.
Det var en ganske udmærket kamp fra vores side, desværre havde vi en dårlig start
på kampen.
Fidusbamsen fik Knud
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På sidste generalforsamling startede Vidar et godt initiativ, han forelagde,
at bilforhandler ”helge Andersen” ville sponsere en ”ande cup”-turnering.
Teddy, Benth, Torben og Vidar tog sig af opgaven. De har lavet et stort
arbejde her i foråret, for at få arrangementet op stå. Datoen blev sat til den
21. juni med 4 hold fra klubber i nabolaget, alt var forberedt til mindste
detalje, så det kunne blive en succes. En god uge før meldte 2 hold afbud,
vi måtte så afblæse cuppen. Redaktionen takker de fire for deres store indsats, og vi håber, at de har lyst en anden gang, så vi kan få den ande cupturnering op og stå.

Energivej 2 . Ballerup . 36 30 55 55

www.helgeandersen.dk

Kvartalets side 2 mand

Benth har været i en menneskealder tilknyttet Måløv Boldklub lige fra sine unge dage,
hvor han var aktiv spiller, til i dag, hvor han
er involveret i bestyrelsesarbejde, er meget
engageret i 1. holdets ve og vel, og sidst, men
ikke mindst er han ”ansat” som massør hos
os – Superveteranerne. Benth kom til os for et
par år siden, da det daværende 1. hold gik i
opløsning. Han fik derved mere tid til rådighed, og sagde ja til vores invitation om at
assistere som massør ved vores kampe. Nu
består vores folk på holdet af hårde negle, så
mig bekendt har der aldrig været brug for
Benth´s kundskaber, men den dag behovet
kommer, er jeg sikker på, at han er der som
en mis. Udover jobbet som massør, er Benth
også den, der får vores lille blad trykt, og
efter et par gange med startvanskeligheder er
det mit indtryk, at det nu fungerer fint. Benth
er faldet til hos os, og deltager også til vores
fester, afslutninger, møder osv, og ved siden
af det, kender han alle på holdet særdeles
godt, og så er det jo rart at kende en i bestyrelsen. Jeg er overbevist om, at Benth har det
godt hos os, og han er helt sikkert vellidt hos
os alle.
Siggi

Mine herrer begynd dagen med et smil
- så er det overstået.

Her står hvis man ej sin vom sku’ fylde,
så ku’ man sin røv
forgylde

16.juni 2008 . Måløv—Ølstykke 2-8
Kampen var ikke ret gammel (2 min.), da
ØFC fik sin første chance – 2 mand var helt
fri, men chancen blev mesterligt forpurret
af Vidar. Som kampen skred frem, var det
åbenlyst, at ØFC havde grebet om kampen, og vi var sjældne gæster i deres målfelt, målene udeblev da heller ikke, og efter
20 minutter (11., 16. og 20. min.) førte ØFC
0-3. I det 23. min. havde vi et velfungerende angreb, der gav bonus, og Lars kunne
med indersiden sende bolden i mål til 1-3,
hvilket var halvlegens resultat. Overgrebet
fra ØFC fortsatte i 2. halvleg, og efter blot
4 minutter øgede de føringen til 1-4, og
videre gik det i 6. min. Til 1-5, i det 11.
min. 1-6, og i det 16. min. til 1-7. Selvom vi
nu var helt klar over, at kampen var tabt,
var der trods alt fighter-vilje, og efter 26
minutter fik vi reduceret til 2-7, og det var
Knud der sørgede for det. De sidste 10-12
minutter havde vi flere angreb, og var
meget jævnbyrdige med modstanderen,
men i kampens allersidste minut fik de
dog alligevel listet et mål ind til kampens
resultat 2-8. Selvom vi tabte kampen stort,
må jeg sige, at gutterne kæmpede ufortrødent videre, alle gjorde, hvad de kunne,
det fortjener de ros for.
Fidusbamsen fik Torben

Meget aktivitet i halvlegen fra kampen den 9. juni mod Stenløse …
men hvad de fleste ser efter er redaktionen uvidende om.

Efterårets kampe 2008

Måløvs Superveteranhold
Mandag den 11. august kl. 19,00 mod Skjold Birkerød,
på Måløv Stadion
Mandag den 18. august kl. 19,00 mod Skovlunde OB 1,
på Skovlunde Gl. Skole, Skovlunde klubhus, Torvevej 37,
2740 Skovlunde
Mandag den 25. august 2008 kl.18,45 mod Virum/Sorgenfri BK,
på Måløv Stadion
Mandag den 1. september 2008 kl. 18,30 mod Lyngby BK
på Måløv Stadion
28. maj 2008 . Farum - Måløv 1-3
Der var flot spil fra begge sider med gode
chancer til begge hold i 1. halvleg, desværre
fik vi PN til afkøling i 10 minutter. I det 8.
minut havde vi et godt angreb, som Steen O.
sørgede for det sidste stykke ind i kassen til 01. Vi havde fået overtaget, men som så ofte
før, de fik et angreb, hvor vi ikke var enig med
dommeren, han fløjtede ikke offside, så der
blev mål 1-1. Kun 3 minutter senere fandt Jens
deres netmasker 1-2. Farum havde nogle fine
chancer, men de blev ikke udnyttet, så i stedet
5 minutter før slutfløjt afgjorde Jens kampen
med et fladt skud ind foran mål. Målmanden
fejlede og bolden endte i mål til 1-3.
Fidusbamsen delte Torben og Jens

Fra kampen 4. juni mod Frederikssund

4. juni 2008 . Frederikssund – Måløv 4-1
I flot solskin blev kampen afviklet, og ikke
mange minutter gik der før Frederikssund
satte sig på kampen. Det var ikke fordi de
spillede i et hæsblæsende tempo, de forstod
bare at spille bolden rundt. Vi holdt stand i
15 minutter, hvor et skud langt ude fra gik i
mål til 1-0. 2-0 blev det, da en bold blev
sendt ind foran vores mål fra højre side og
med et flot hovedstød sendt videre i kassen.
3-0 efter et opløb fra venstre side. 2. halvleg
kom vi lidt bedre med i kampen, men det
kneb ofte med at ramme en medspiller. 4-0
til Frederikssund efter lidt misforståelser i
vores forsvar. Steen O. pyntede på resultatet
med en solo tur fra midten af banen, og lidt
før mål sendte bolden i mål uden chance for
målmanden til slutresultatet 4-1.
Fidusbamsen fik Teddy

Mandag den 8. september 2008 mod Brede IF 1,
på Måløv stadion
Mandag den 15. september kl. 18,00 mod Farum BK Vest
på Måløv Stadion
Mandag den 22.september kl. 18,00 mod Frederikssund IK
på Måløv Stadion

Mødetid ved klubhuset i Måløv:
Hjemmekampe ½ time før kampstart.
Udekampe 1 time før kampstart.
Vintertræningen begynder den 29. september 2008
Venlig hilsen - Erik Jørgensen

21. april . Måløv - Skovlunde OB 1-5
De første 20 minutter havde vi både spil og
chancer, men så skete det igen, at nogle af
afleveringerne ikke blev præcise nok. Spillet
dalede i kvalitet fra vores side, og da 1. halvleg var forbi førte Skovlunde med 4-0, og så
var det ligesom om, at motiveringen manglede. 2. halvleg var ikke meget bedre, dog fik
de kun et mål, og Jan W fik ændret nullet og
pyntet på resultatet med et mål i sidste minut – 1-5.
Fidusbamsen fik Poul N.

9. april 2008 . Ølstykke - Måløv 4-0
Årets første kamp har altid været lidt spændende – har det hold, vi skal møde fået forbedringer, og er en lang vinter pause på grus
svær at komme over. Vi fandt hurtigt ud af,
at de havde et højere gear end os. De sad på
kampen, og det var fortjent, at de vandt 4-0.
Fidusbamsen fik Finn

16. april . Skjold Birkerød – Måløv 4-1
Det var ikke ideelt fodbold vejr – regn og
blæst, og selv om vi prøvede, at skabe nogle
chancer, lykkedes det ikke rigtig. Det var en
dygtig modstander, der centrede lidt tilbage,
når det kneb. I det 19. minut fik de mål til 10, og i det 24. minut fik de mål via den ene
målstolpe til 2-0. I 2. halvleg kom vi højere
op på banen, men et retur løb, hvor vi mente,
der var offside, var dommerens fløjte tavs,
og det sagde de tak for og scorede til 3-0, og
få minutter efter scorede de til 4-0. I det sidste minut pyntede Steen O på resultat til 4-1.
Fidusbamsen fik Erik S.

7. maj 2008 . Virum/Sorgenfri – Måløv . 2-1

28. april 2008 . Stenløse BK – Måløv 3-0
I 1. halvleg spillede vi hinanden, og det resulterede også i, at vi fik en fin halvleg, desværre efter 3 minutters spil var Poul N for
langt ud fra sit mål, og et langt skud sejlede i
mål til 1-0. I de første minutter af 2. halvleg
havde vi nogle gode angreb, som desværre
ikke gav mål, bl.a. et langskud, der i sidste
øjeblik blev rettet af. Som det så ofte går – fik
Stenløse et kontra angreb i højre side, og en
høj bold blev sendt ind foran vores mål og
headet i kassen til 2-0. Vi havde nok nogle
angreb, men de var ikke skarpe nok, og i det
27. minut fik Stenløse et mål mere. Et fladt
skud i det det ene mål hjørne gav slutresultatet 3-0.
Fidusbamsen fik Torben.

Redaktionen
ønsker
alle en god sommer

Det gik lige så godt, vi havde næsten fundet
melodien, da et skud blev rettet af, så var
stillingen 1-0 til Virum, men 3 minutter senere blev et skud fra Erik rettet af, så var stillingen 1-1. Lige før halvleg fik Virum tilkendt
et frispark lige uden for mål feltet og dermed
en stor chance – vi klarede frisag. 2. halvleg
havde vi i flere perioder fat i dem, men så
kom de upræcise afleveringer, og Virum fik
et mål. Kampen sluttede 2-1 – det var en fin
præstation.
Fidubamsen fik Vidar

13. maj 2008 . Lyngby – Måløv 7-1
Vejret var høj solskin, og i 1. halvleg gik det
nogenlunde, men som kampen skred frem,
blev vores afleveringer meget upræcise og
dermed overtog Lyngby spillet, så inden 1.
halvleg var forbi, måtte vi samle bolden op 2
gange i vores netmasker. I 2. halvleg havde
vi ikke mange angreb, dog et som gav mål.
Johnny løb op langs venstre side og skød
bolden ind over, hvor Steen O snuppede den
og skød den flot uden for målmandens rækkevidde - 2-1. Nu tænkte vi, os der stod ude
på sidelinjen, at der nok kom gang i vores
spil, men ak, om vi havde fået meget sol i
øjnene, ved jeg ikke, men få minutter efter, vi
havde scoret, sprællede Vidar i målet med
gode redninger - det var desværre forgæves.
Da kampen blev fløjtet af, havde Lyngby
scoret 5 gange mere.
Fidusbamsen fik Vidar.

19. maj 2008 . Brede IF – Måløv 3-2
Det hele startede med en udsættelse på 10
minutter, idet det blev et forrygende haglvejr, og efterfølgende strålede solen, så det
var en sand fornøjelse. Kampen startede
også forrygende, da Brede i det første minut
havde et flot langskud på stolpen, få minutter senere havde Peder en meget stor hovedstøds-chance. I de første 10 min. havde Brede
det meste af spillet, og de pressede os det
meste af tiden dog uden at være farlige –
kampen bølgede frem og tilbage til det 28.
min. dog havde Brede bolden mest, og på
dette tidspunkt havde de et flot skud, der
ramte sammenføjningen, men den stod 0-0
ved halvleg. 2. halvleg startede rask fra vores
side, og vi viste for alvor tænder, hvilket
resulterede i at Torben Nielsen sendte et flot
skud af sted i det 5. min. der dog gik lige
forbi målet. Efter forvirring med klumpspil
foran Bredes mål, udnyttede Poul N forvirringen og sendte bolden i mål 0-1. Vi holdt
skansen indtil det 22. min, dog var der kamp
om bolden, og vi var meget jævnbyrdige,
men det lykkedes Brede at få udlignet til 1-1.
Herefter tabte vi pusten lidt og 4 minutter
efter måtte vi indkassere et mål mere fra
Brede 2-1. Heldigvis pressede vi atter på, og
allerede minuttet efter fik vi tilkæmpet et
straffe, da en af Brede – spillerne havde hånden på, og hvem andre end Finn eksekverede et flot skud til 2-2. Nu kom der gang i
sagerne, og vi pressede på, der var chance
for mindst ét point, og måske 3, men det gik
desværre anderledes fordi Brede i det 28.
min. fik held med at heade bolden ind på et
hjørnespark til 3-2, som blev kampens resultat. Desværre tabte vi lidt ufortjent, fordi vi
spillede en flot kamp.
Fidusbamsen fik Erik S.

