Super
Den er godt nok
blevet stor?!

VETERANERNE
Nr. 12

Januar 2009

årgang 4

Forårets træningskampe:
Farum – Måløv
Onsdag den 21. januar kl.20.30.
Afgang fra Måløvhallen kl.19.30

Dan hotel Svendborg

Kvartalets fødselsdage
Vi ønsker tillykke til:
Monrad 60 år . 18. januar
Jan J. 50 år . 29. januar
Keld 66 år . 27. januar
Knud 55 år . 30. januar
Poul N. 54 år . 4. marts
Teddy 64 år . 17. marts

Melby – Måløv
Mandag den 2. marts kl.19.00.
Afgang fra Måløvhallen kl. 17.45.

Så er årstallet 2009, jeg tror ikke, der var mange superveteraner, der
opdagede det. ”Hvad mener du?” Jo, når jeg tænker på den intensitet,
der er blevet trænet med, lige siden sidste kamp blev spillet. Selv den
22. dec. og den 29. dec., og da skulle man tro, det var en 8 stykker, der
ville møde frem - nej det var 20 mand, så hele grusbanen blev benyttet.
Det lover godt til den kommende sæson, alle vil være i en fantastisk
form. Hvor mange superveteran klubber i Danmark træner udendørs i
alt slags vejr. Til slut ønskes alle i Måløv boldklub et godt nytår fra Superveteranerne.

Arrangementer
Vintertræning tidspunkt
Hver mandag kl. 18,30.
Helst omklædt, da vi kan risikere,
at andre skal benytte banen 19,30

Energivej 2 . Ballerup . 36 30 55 55

Mærkedage 2009:
Sommerfest 12. juni.
Sommertur: 4.-6. september.
Generalforsamling 6. november.
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Kvartalets side 2 mand

Ja, så blev det Johnnys tur til at blive omtalt i vores blad. Johnny kom til holdet i
1995, men han startede i MB allerede i
1988. Han er en del af grundstammen på
SVET – ham vil vi ikke undvære. Johnny er
en meget godmodig og tilbageholdende type, som dog blomstrer op ved festlige lejligheder, og selvfølgelig når vi spiller bold – så
bliver han næsten helt euforisk, og tænker
kun på at lave mål, og det så intenst, at
han helst ikke vil af med bolden, og for ikke
at blive opdaget løber han og kikker ned i
jorden det meste af tiden (strudseteknik)
Før han løb den IRONMAN, hvilket var en
stor bedrift i hans alder, var han hurtig og
driblede rimelig sikkert. Den knækkede
ham, så nu er han ikke en døjt hurtigere
end som mange andre. Johnny er socialpædagog, men når han er sammen med os,
glemmer han helt sine færdigheder, også i
så svær en grad, at han bliver sur, når han
udsættes for udskiftning i kampene. Nå,
spøg til side, Johnny er bestemt en af os,
og han holder sig flittigt i form, bl.a. ved at
løbe Erimitage-løbet,
og det er ganske
sandt, han har fået sit billede i avisen.
Johnny hører til på Sveteranholdet, er en
del af fællesskabet, og vi holder meget af
ham, kender jeg ham ret, bliver han heldigvis ved mange år endnu.
Siggi

Ja, gamle ven,
du bærer din byrde
med et smil!

Steen og Johnny
flest kampe 2008

Poul N
årets flovert 2008

Her står at det første man
taber ved en slankekur
- er humøret

Hædersbevisninger 2008
Torben
årets spiller 2008

Knuds Cup
15. december 2008
4 hold dystede om
præmierne og alle fik
nogle gode kampe

Efter at Siggi havde klaret formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. nov., fik Erik
J. ordet til uddeling af ”Årets
personlige høst”, og som det ses
på billedet på modsatte side, var
han ganske glad for jobbet.
Johnny glemte at smile til de
17 kampe, han deltog med.
Poul N fik årets julegave, fordi
han vidste antallet af MacDonalds
i Svendborg, men om det var den
samme, han så flere gange, ved
redaktøren ikke.

Øverst: Steen B., Steen O.,
Erik S. og Knud.

Til venstre: Siggi, Poul M.,
Torben og Vidar

Til højre: Jan J., Jan W.,
Poul N. og Finn.

Steen O. og Jens
årets topscorere 2008

Nedenfor: Johnny, Lars,
Len og Jens.

På sædvanligvis blev der på årets
generalforsamling den 7. november
uddelt hædersbevisninger.
På billedet oven for ser Torben på
vandrepokalen. om der nu er
indgraveret hans navn.
På billedet til højre kikker
Steen O. på sin præmie, som han
har nogle stykker af fra tidligere år.

Efter kampene og et
varmt bad gik turen til
”Skomagerhuset”,
hvor traditionen tro
blev serveret flæskesteg og Risalamande.

