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Vintertræning tidspunkt   
kan være forskelligt - 
se dine e-mails 
 

Generalforsamling og julefrokost 
7. november kl. 18,30 
 

Knuds cup 
15. december kl. 17,45 
- mød op i god tid 

Nu har du prøvet at forklare det, og jeg 
har forstået det, men det var da bedre, 
du kom på banen og viste, hvordan det 
skal gøres mister Torben.. 
 
 
 
22. september 2008 
Måløv – Frederikssund IK  0-7 
Frederikssund var ret boldsikre og for-
stod at spille bolden rundt eller lidt 
tilbage, hvis det kneb, og da de samtidig 
også havde et par ”unge”, der var meget 
løbestærke, havde vi det ganske svært i 
de første 10 minutter. Det resulterede 
også i at de fik scoret to gange. Om 
gæsterne slappede af, eller vi var blevet 
vækket, kan jeg i forklare, men i de 
følgende 10 minutter havde vi nogle fine 
velspillede angreb. Frederikssund fik 
igen et mål i det 20. minut til 0-3, så 
sluttede vores gode angrebsspil. Selvom 
der blev skiftet flittigt ud i halvlegen til 
friske folk, blev resten af kampen en 
svær opgave og den endte også med et 
nederlag på 7-0. Jeg hørte en sige, det 
var den sæson, lad os glemme den og 
komme videre, vi træner lidt flittigt i 
vinter, så skal der nok komme gode 
takter frem.  
Fidusbamsen fik  Poul N. 

Kvartalets fødselsdage 

 

Vi ønsker tillykke til: 
Povl M. 54 år . 5. oktober 
Lasse 64 år . 7. oktober 
Bent B. 60 år . 11. oktober 
Jan W . 54 år . 17. nov. 
Finn 58 år . 10. december 
Erik J. 63 år . 15. dec.  

 

Sæsonen er slut og den sidste kamp mod Frederikssund, tabte 
vi, og nu er det kendsgerning, at vi næste sæson spiller i A-
rækken. Her i de sidste kampe viste vi gode takter, så kan vi 
bevare humøret og sammenhold og kampgejsten, vil det sikkert 
passe os bedre med den næstbedste række. Alderen for mange 
er efterhånden til grand veteraner, men det sammenhold, der 
udvises fra alle på holdet, vil det være synd at splitte. Kamme-
ratskabet skabes jo af alle de vellykkede 3-dages ture, arrange-
menter og generalforsamlinger, der har været i snart mange år. 
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Teddy er en af de rigtig gamle drenge i 
MB, hvor han startede helt tilbage i 
1962. 
I 1990, da det nuværende hold blev stif-
tet, var han med på holdet, han er stadig 
aktiv spiller, og er fast solid bak på hol-
det. Teddy har gennem tiden gjort sit for 
MB, idet han har deltaget og været aktiv 
i en del forskellige udvalg. Han har også 
leveret spillekraft til 1. holdet i kraft af 
hans afkom, der i flere år har haft plads 
på klubbens bedste hold. 
På vores hold har han også været en stor 
katalysator for både spillet og moralen, 
han er helt bestemt en af grundpillerne 
for sammenholdet, og ud over at spille 
har han ofte trådt til som dommer i vo-
res kampe, når dommeren er udeblevet. 
Teddy er helt bestemt en kammerat, som 
vi ikke vil undvære, ja han er lille, men 
har et stort hjerte, og glem ikke at hans 
tipoldefar, Detlev Ludvig Rogert, Born-
holms sidste landsdommer, også er kom-
ponisten til melodien ”Kong Christian 
stod ved højen mast”, han døde i 1813.  

Siggi 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Hellere et ryg i banditten 

end ti banditter 
på ryggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Her står - 
at folk med begge ben 

på jorden 
hænger ikke på træerne. 

 
 

 
 

Kvartalets side 2 mand 

15. september 2008 . Måløv - Farum BK Vest 2-2 
Kampen startede på en lidt usædvanlig måde, idet vi skulle have spillet på bane 2, 
men da vi ikke kunne komme til pga. træning, ja, så gik vi da ned på bane 1. 
Vi skulle vinde kampen for bare at få en lille smule ære, nemlig det at blive næst-
sidst. De første minutter var vi meget jævnbyrdige, og der var gode angreb fra begge 
hold, men i det 6. minut lykkedes det alligevel Farum at bringe sig foran med 0-1, 
som sædvanlig var der passivitet i forsvaret. I de næste mange minutter bølgede 
kampen frem og tilbage, vi var stadig jævnbyrdige, og der kunne ske, hvad som helst 
i begge ender af banen. Jens tog en solo tur og udlignede til 1-1, det var i det 23. 
minut. Det næste spændende, der skete, var et frisparksskud af Farum, der ramte 
overliggeren, og mere kunne det ikke blive til i denne halvleg.  
Resultatmæssigt skete der næsten det samme i 2. halvleg som i første, idet Farum 
bragte sig foran med 1-2 efter 7 minutter. Igen bølgede kampen frem og tilbage, og til 
tider var det faktisk rigtig spændende. Det er længe siden, vi har spillet en så god 
kamp, og dette var bestemt en af dem, men det skal jo samtidig nævnes, at det var 
de to bundhold, der dystede, så det var måske ikke så underligt. Jævnbyrdigheden 
blev cementeret i det 20. minut, da Jan Wrem havde bragt sig næsten helt alene 
foran Farums mål og udlignede til 2-2, som blev kampens resultat. 
Ønsket om at ende turneringen som næstsidst, lykkedes ikke i denne kamp, hvor vi 

havde størst mulighed, men det er ikke helt uden for rækkevidde endnu, da vi har én 

kamp tilbage mod Frederikssund - på mandag så ved vi besked. 

Fidusbamsen delte Torben og Len. 

Det er da en ny tilskuer? 



8. september 2008 . Måløv – Brede IF.  0-3 
I det første 20 minutter var spil og chancer lige fordelt, hvor den største chance tilfaldt os 
med et skud fra Jan W, som målmanden desværre klarede. Ligesom man tænkte, nu har 
vi fundet spillet, så scorede de til 0-1, og sådan endte den halvleg. I det 17. minut i 2. 
halvleg fik de yderligere et mål til 0-2. Ligesom tidligere kampe blev der scoret på os før 
slutfløjt til 0-3. Fidusbamsen delte Lars B., Johnny og Knud. 

Ledelsen holdt møde før 
afrejsen til Svendborg!? 

Sommerturen 2008 
 

Turen startede som sædvanlig på Den Danske Kro fredag den 5. sept. kl. 11:30. Fro-
kosten nydes her som det har været et fast ritual i mange år, jeg ved ikke lige hvor-
for. Det er sådan, men det kan Vidar måske svare på, da det er ham, der har startet 
det.. Efter frokosten, begav vi os til Hovedbanegården, hvor vi rejste med toget til 
Odense, afgang kl 14:00. I Odense steg vi så på lokaltoget til Svendborg. Da vi ankom 
her, var vejret strålende, og vi gik til vandrerhjemmet, hvor vi skulle være de næste 2 
dage. Middagen om aftenen blev indtaget på ”Børsen Bar”, som var et ganske fortrin-
ligt spisested. 
Lørdagen var så dagen, hvor vi skulle spille venskabskamp mod Tåsinge Forenede 
Boldklubber. Vi var i god tid på banen, og traditionen tro tabte vi en målrig kamp til 
hjemmeholdet 9-5, traditionen er, at vi ALDRIG vil tæve værten, højst spille uafgjort. 
De sidste par år har der altid været landskamp om lørdagen på vores tur, og denne 
lørdag var heller ingen undtagelse, og efter at have dineret på det gamle sejlskib 
”Oranjen” fik vi på et lokalt værtshus set landholdet spille 0-0 med Ungarn. 
Søndag skulle vi så hjem, og efter morgenmad forlod vi vandrehjemmet, og begav  os 
til stationen, hvor vi rejste med toget hjem igen. I Høje Taastrup, stod vi alle af kl. ca. 
13:30, og endnu en dejlig vellykket sommertur var afsluttet.. 

Sommertur-holdet  



11. august 2008 . Måløv – Skjold Birkerød 0-3 
Birkerød startede med et stormløb på vores mål, og efter 3 minutter måtte Vidar hente 
bolden i netmaskerne 0-1. Birkerød fortsatte med at have spillet, og vi skulle hen til 
slutningen af halvlegen, før vi kom ind i kampen og begyndte, at få etableret nogle an-
greb, der var lidt chance skabende, men mål blev det ikke til. I 2. halvleg spillede vi lige 
op med dem til der var spillet 15 minutter, hvor en bold blev sendt ind foran vores mål, 
og headet videre i kassen til 0-2. Efter deres andet mål havde Vidar nogle flotte rednin-
ger. Ved et angreb fik vi deres målmand på skovtur, desværre fik vi ikke udnyttet den 
chance, og det var nok det tætteste, vi kom på at score. 1 minut før slutfløjt blev et skud 
mod vores mål rettet af, og havnede i nettet – 0-3.                        Fidusbamsen fik Vidar 

19. august 2008 . Skovlunde OB 1 – Måløv 3-1 
Som kampen mod Birkerød kom vi bagud efter 3 minutter -1-0. Gudskelov kom vi i gang 
efter et kvarters spil, og fik etableret nogle gode gennemspillet angreb, der også gav re-
sultat i det 26. minut. Vi fik tilkendt et straffespark, som Jens udnyttede flot 1-1. Des-
værre var bolden kun lige givet op, før stillingen var 2-1. I 2. halvleg var spillet nogenlun-
de lige fordelt, dog fik Skovlunde et mål mere - 3-1.                      Fidusbamsen fik Erik S. 

25. august 2008 . Måløv – Virum/Sorgenfri BK 0-3. 
Kampen startede med en lille forsinkelse idet dommeren udeblev (nu kan man sku’ 
heller ikke regne med myndighederne mere). Heldigvis var Teddy dukket op, og han 
indvilgede i at dømme kampen. 
Efter 5 min. var Virum meget tæt på at bringe sig foran, de scorede, men det blev dømt 
offside. Virum havde i det meste af halvlegen spillet, men efterhånden som tiden gik, 
kom vi ind i kampen, og de var absolut til at tale med, lige indtil Erik Sondrup i det 25. 
min. satte hånden på bolden i straffesparksfeltet, og så var der jo straffe  0-1. I 2. halv-
leg startede vi bedst med gode chancer. I det 8. minut skød Knud en bold ind foran 
Virums mål, men desværre gik Steen O. forkert af bolden, så håbet om 1-1 udeblev. 
Midt i halvlegen mistede vi bolden lidt over midten af banen, og det udnyttede Virum til 
0-2. Lige før slutfløjt fik de et mål mere 0-3.                             Fidusbamsen fik Steen B. 

1. september 2008 . Måløv – Lyngby BK 0-1. 
Hele 1. halvleg viste vi flot fodbold med bl.a. to gode forsøg af Jan J. og gode redninger af 
Vidar, men bolden fandt ikke vej til netmaskerne. Efter de gode takter i hele første halv-
leg dalede vores spil i 2. halvleg, og efter 7 minutter måtte Vidar hente bolden ud af net-
maskerne 0-1. Vi fik lidt mere af spillet til sidst i kampen, men uden at score og dermed 
vandt Lyngby kampen.                                                     Fidusbamsen fik Jan Jørgensen. 


