Oplysninger:
Du kan ud over i vores blad hente
oplysninger om os og boldklubben
på hjemmesiderne:
mb-boldklub.dk,
og går du ind under ”Holdoversigt”
finder du Superveteranerne. Ligeledes under Oldboys Sammenslutningen af 1949:
obs49.dk

Træningskamp
21. januar 2008
Farum—Måløv 1-1
I begyndelsen af kampen vekslede
spillet meget. Vi havde nogle gode
chancer, hvor vi godt kunne have
scoret. I det 6. minut kom Farum
foran 1-0 på en forsvarsfadæse. Vi fik
spillet højere op på Farums banehalvdel og dermed pressede vi for at få
udlignet, men første halvleg sluttede
1– 0 til Farum. Vi fortsatte 2. halvleg
med at presse Farum. Efter ca. 10
minutter lykkedes det. Lars løb fra
Farums forsvar og bankede bolden
fladt i Farums mål til 1–1. Måløv fortsatte det gode sammenspil og med
flere gode chancer for et mål mere,
men ak, da der manglede 7 minutter
lavede Johnny straffe. Det var godt, vi
havde Vidar på mål, han klarede i
fin stil straffesparket. Kampen sluttede 1–1. Torben Stenius, der er ny på
holdet, gjorde det godt i det bagerste
forsvar sammen med Erik S.
Erik J.

Kvartalets fødselsdage

Arrangementer

Vi
siger
velkommen
til
Torben
Stenius

Vi ønsker tillykke til:
Jens 55 år . 6. april
Johnny 59 år . 4. maj
Peder 53 . 8. maj
Steen B. 57 år . 12. maj
Siggi 62 år . 16. maj
Ib Aage 74 år . 11. juni
Steen O. 52 år . 22. juni
Lars . 44 . 24. juni

Sommertræning tidspunkt
Hver mandag kl. 19,00.
Med og uden grillpølser.
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Så er foråret på trapperne, og dermed skal vi spille på baner med græs,
og samtidig begynder forårsturneringen. Det er A-rækken, vi skal spille
i, og den består af mange hold, som vi kender fra tidligere år, så det
bliver en spændende sæson. Til vintertræningen har der uanset vejret
været mange til træning hver mandag, så vi tror, at modstanderne må
hente bolden i kassen mange gange. Fra marts i år er Måløv Boldklub
blevet en del af ”måløv sport”, så der kan vi nu også følge med, hvad
der sker i klubben. Vores del af web-siden er nu også blevet rigtig god
med alle tidligere udgaver af ”Super Veteranerne” og vores profiler. Vi
fra redaktionen ønsker alle en god sæson 2009.

Energivej 2 . Ballerup . 36 30 55 55

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

Denne gang er det Povl Madsen, der er
udset til at være side 2 manden. Povl
Madsen begyndte sin fodboldkarriere
hos MB allerede tilbage i 1962 kun 8
år gammel, og så vidt vides har han
holdt ved lige siden. I 1996, blev han
en del at SVET, og har kæmpet trofast
for vores hold i ca. 13 år, så man kan
vist roligt sige, at han er en af de faste
på holdet. Povl har en fortid som politibetjent, og det afspejler sig tit i hans
spil og opførsel på banen, det er nemlig
sådan, at han spiller bak på holdet, og
det er jo lige netop her, at man stopper
de fremstormende tropper, der vil
”skade” vores hold. En anden ting ved
Povl er også, at han passer sin opgave
fortrinligt, og der er aldrig tale om, at
temperamentet løber løbsk. Povl er og
bliver MB’er, og i de senere år har han
sponseret holdet ved at levere præmier
til SVET’s årlige five á side turnering,
og ligeledes vores blad bistår han ved
trykningen. Povl er bestemt en af vennerne, som vi alle holder af, og han har
stadig mange år i benene endnu.
Siggi

Forårsmøde den 30. marts 2009 i
Cafe Skomagerhuset i Måløv.

Om ålens vandring
ved man bestemt,
at den går fra havet til røgeriet!

Her står at en god samvittighed
tit skyldes en
dårlig hukommelse.

Siggi startede mødet med at byde alle velkommen, og sagde at det var som sædvanligt en flot mødeprocent. Traditionen tro sang vi Superveteran-sangen. Derefter blev der
serveret biksemad, og da vi alle havde fået stillet sulten,
kom der gang i dagsordenen. Steen O. blev valgt til dirigent og undertegnede til referent.
Siggi begyndte sit indlæg med at byde Torben Stenius
velkommen til holdet, og fortalte videre, at nu var der 26,
der var tilknyttet holdet, hvoraf de 20 var aktive. Den 19.
marts 2009 afholdt OBS 49 – ”Old Boys Sammenslutningen” sit årsmøde. Der blev orienteret om ændringen i § 1 ”Såfremt en kamp ikke
kan afvikles på græs, må den gerne spilles på en kunststof bane, men modstanderne skal underrettes om dette senest 48 timer før kampen”. Vinderne i hver
række får 1000 kr. og 2’erne får 500 kr. Der blev henstillet til klubberne at skaffe
en hjertestarter (Siggi vil henstille til Måløv Boldklub at anskaffe en). 7. november 2009 holder OBS49 60 års jubilæumsfest, der afholdes i Ølstykke hallen, der
kan rumme 900 personer. Alle kan være med til festen, ligeledes kan konen deltage. Prisen er 250 kr. pr. deltager. Siggi fortsatte - at nu var det A-rækken i denne sæson, vi skulle spille i, turneringen starter den 6.
april mod Ølstykke. Vores ven Hans fra Sverige har ønsket at se os til kamp i Strömsnäsbruks 26. juni til 27.
juni 2009, men om dette senere.
Da der ikke var nogen, der havde spørgsmål til Siggis
beretning, blev den vedtaget med applaus.
Steen O. gav ordet til Erik J., der skulle fortælle om
”Hvem skal spille Hvad og Hvornår”: Erik startede med at
uddele den traditionsrige matrix, skema med dato og mødetid og adresseliste. Der vil være 6 oversiddere pr.
kamp, men jeg tror, der vil komme afbud hen af vejen,
fortsatte Erik. Hvis man ikke kan stille op til kamp, må man kontakte mig så
hurtigt som muligt. Erik sluttede med, at håbe at oversidderne og de passive
mødte frem og lavede bølge til kampene, og som en bedre julemand uddelte han
trøjer, bukser og strømper. Igen blev der uddelt klapsalver.
Steen O. gav Siggi ordet, der fortalte, at sommerfesten bliver afholdt den 12. juni
2009 med damer, og hvis ingen melder sig som arrangører, vil Erik J. og undertegnede undersøge muligheden for afholdelse i Måløv Boldklubs lokale på 1. sal.
Så gjaldt det ”Sommerturen” 4.-6. september 2009, alle foreslåede byer fra generalforsamlingen blev fremlagt, men man enedes om tre byer, og der blev så afstemning: Assens fik 14 stemmer, så den blev valgt.
Under eventuelt spurgte Finn på klubbens vegne, om der var nogle, som ville give
et nap på ”Superdagene” ved 1. holdets kampe. Det vil blive måske højst en enkelt gang i en sæsonen.
Steen O. afsluttede mødet med at takke de fremmødte for en god ro og orden.
Ib Aage

Forårets kampe 2009

Måløvs Superveteranhold
Mandag den 6. april kl. 18,30 mod Ølstykke FC 2
på Ølstykke Stadion, Tranekærvej 3, 3650 Ølstykke
Mandag den 20. april kl. 19,00 mod Værløse OB
på Måløv Stadion
Mandag den 27. april kl. 19,00 mod Jyllinge FC
Baunegårdsvej 80, 4040 Jyllinge
Mandag den 4. maj kl. 19,00 mod Herlev IF
på Måløv Stadion
Mandag den 11. maj kl. 19,00 mod Herstedøster IC
på Måløv stadion

TIL ALLE DANSKE FODBOLDFANS !

Mandag den 18. maj kl. 19,00 mod Slangerup
på Måløv Stadion

Efter det sidste nederlag har D.B.U.
besluttet
at købe nye spillere – således:

Mandag den 25. maj kl. 19,30 mod Hareskov IF,
Birkevang 17, Hareskovby, 3500 Værløse

ANGREB:
2 jøder, fordi de ikke må forfølges
MIDTBANE:
1 neger, 1 kineser,1 indianer,
således at spillet
bliver mere farverigt

Mandag den 8. juni kl. 19,00 mod Ledøje/Smørum,
Ledøje/Smørum Idrætscenter, Flodvej
Bemærk de smukke blomster
på billederne ...

FORSVAR:
2 bøsser,således, at der kommer
mere tryk bagfra.

Mandag den 22. juni kl. 19,00 mod Farum BK 1
på Måløv Stadion

PÅ MÅL:
50-årig nonne, fordi, der de sidste
30 år ikke er gået noget
ind hos hende.
De sidste 3 spillere kommer
fra rocker miljøet — nogle
med et godt skud

*

Mandag den 15. juni kl. 19,00 mod Ølstykke FC 2
på Måløv Stadion

Mødetid ved klubhuset i Måløv:
Hjemmekampe ½ time før kampstart.
Udekampe 1 time før kampstart.
Her er
dog et
uden
blomst

Sommertræningen begynder den 29. juni 2009
Venlig hilsen - Erik Jørgensen

