Mandag den 15. juni 2009
Måløv – Ølstykke FC . 1-0
Allerede fra kampens start kunne man
mærke, at der var noget i luften, i lang
tid bølgede kampen frem og tilbage, og
der var ikke tale om, som ved tidligere
kampe, at folk stod på banen og kikkede fodbold, næh alle kæmpede, og alle
hjalp hinanden. I løbet af kampen var
der mange chancer til begge hold, endda nogle så store, at man ikke fattede
scoringen udeblev. Til sidst kastede
Ølstykke alt frem for at score, men MB
stod sikkert i forsvaret, og var rigtig
godt spillende. Lige meget, hvad Ølstykke gjorde kom de ikke igennem, og det
mål som Jan Jørgensen scorede i 1.
halvlegs 19. minut, gjorde ham til
matchvinder.
Lars fik fidusbamsen

Kvartalets fødselsdage

Vi ønsker tillykke til:
Vidar 55 år . 19. juli
Erik S. 61 år . 9. august
Ole 69 år . 9. september
Len 62 år . 23. september

Super
Mandag den 22. juni 2009
Måløv - Farum BK . 5-2
Hvordan mon det kommer til at gå?
Farum var spilstyrende, men så efter 15
minutter fik Johnny en bold at løbe
med, og foran mål centrede han til Lars,
der omsatte afleveringen til mål 1-0. 5
minutter senere scorede Steen O. - 2-0.
Så blev det Farum, der scorede 2-1.
Resten af halvlegen pressede Farum,
men vores forsvaret var på plads. I 2.
halvleg var der spil på begge banehalvdele uden nogen mål i 23 minutter, men
det ændrede Poul N. og scorede til 3-1.
Farum pressede igen, og fik et mål ud af
anstrengelserne 3-2. 2 minutter senere
stod den 5-2 begge gange leverede fødselsdagsbarnet Steen O. bolden i målet
hos Farum, og dette blev resultatet af
kampen.
Steen O. fik fidusbamsen
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Det var en flot præstation af 1. senior holdet, som sørgede for oprykning
til serie 3. Stort til lykke til spillerne, til træner Finn og teamet omkring
holdet. - Superveteranerne består nu af 26 mand heraf 20 aktive. Det
var lidt af et puslespil for Erik J. inden sæson start, at få det til at gå
op, så alle fik lige mange kampe osv. - Træning for spillere, der var oversiddere på forårets kampdage, blev desværre ikke rigtig nogen succes. Af forårets kampe blev der hevet 3 sejre hjem, gør vi også det i efterårets
kampe, skal vi nok få fodfæste i række A.- ”Andecupen”, der ikke blev til
noget sidste år, vil der nu gøres et forsøg på at få afholdt den 16. august, nærmere information vil forelægge i nær fremtid.

Arrangementer
Sommertræning tidspunkt
Hver mandag kl. 18,00.
Med og uden grillpølser.

Energivej 2 . Ballerup . 36 30 55 55
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18. maj 2009 . Måløv – Slangerup - 2-7

Kvartalets side 2 mand

Turen som kvartalets side 2 mand er nu
kommet til Finn.
Finn Rasmussen, som han hedder, har
været på vores hold af 2 omgange, første
gang var i 1997, hvor han kun ville være
hos os i ca. 1½ år. Senere fandt han ud
af, at han ikke kunne undvære os, så
han kom tilbage i 2004, og har været hos
os siden. Han er så begejstret, at han fra
1. januar i år har været træner for 1.
holdet, og han har indtil videre gjort det
rigtig godt. Der skal bruges rigtig meget
tid til at føre et sådant hold frem, og det
har da også resulteret i, at Finn har valgt
at sige fra til alle SVET-kampe i efteråret,
måske han heller ikke spiller i 2010, men
det ved vi først til den tid.
Han vil holde en tæt kontakt til holdet, så
helt væk er han ikke. Finn vil blive savnet
på holdet, idet han er en solid støtte i
forsvaret, som vi nu må søge erstatning
for andetsteds. På det kammeratlige plan
er vi alle glade for Finn, han har en speciel måde at føre sig frem på, så man nogen
gange ikke ved om det er alvor eller sjov,
men det er altid sjov, og så griner han
som en flækket træsko.
Kære Finn vi ønsker dig held og lykke i
din trænergerning med 1. holdet, og vi
kommer og kikker på kampene, så tit det
lader sig gøre.
Siggi

Det blev en svær kamp for os, da vi brugte et
kvarter af kampen til, at få forsvaret til at fungere nogenlunde, og i det kvarter benyttede
Slangerup og kom foran med 3 mål. De første
25 minutter af kampen var en ensidig forestilling, der var ustandselig angreb på vores mål.
Det bedste vi præsterede i 1. halvleg, var et
skud fra Jens, som gav os et hjørne, men det fik vi ikke noget ud af, og 10 sekunder før halvlegen var forbi øgede Slangerup til 0-4. I begyndelsen af 2. halvleg tog
Jan J. sagen i egen hånd, og tog sig en ordentlig løbetur med bolden (flot) og lige
inden mål centrede han til Steen O., der scorede uden chance for deres målmand
1-4. I de næste 15 minutter var vi godt med i spillet med gode angreb, men det
var Slangerup, der scorede til 1-5 og 1-6. Vi fik pyntet lidt på resultatet ved Steen
O. 2-6, men lige før slutfløjt øgede Slangerup til 2-7.
Jan W. fik fidusbamsen

Var løgn latin,
var der mange lærde
folk

Her står at enkel er loven om antipati.
Det, man ikke forstår,
vil man ikke kunne li’

Foto før kampen
25. maj 2009
Hareskov IF – Måløv . 2-0
Spillet i 1. halvleg var meget på vores banehalvdel,
men da vores forsvar klarede sig noget bedre end i
den sidste kamp, holdt vi stand til et par minutter før
første halvleg var slut. Der var klumpspil foran vores
mål, og vi fik ikke bolden væk, så i stedet havnede
den i mål til 1-0. De angreb vi havde i første halvleg,
bød ikke på de store chancer. I starten af 2. halvleg var vi tæt på at udligne. Hareskoven havde så en periode med flere farlige angreb, men skuddene mod målet,
klarede Vidar med fine redninger. Desværre fik de mål efter 26 minutter til 2-0.
Lige før kampen var slut tog Steen O. en chance og skød langt udefra, den ramte
overliggeren og sprang i spil igen. Vi sluttede af med nogle gode angreb, men uden
at bolden kom i mål. Kampen endte med de 2 mål Hareskoven havde scoret..
Torben N., Jan J., Teddy og Finn fik fidusbamsen.

8. juni 2009 . Smørum – Måløv 7-1.
Hvis vi havde tænkt, at vi måske havde en chance mod Smørum, så blev vi hurtigt
sat på plads. Efter 10 minutter blev det 1-0, og de havde alt spillet. Det fortsatte
med pres på vores mål, og efter få minutter 2-0 og i det 20. minut 3-0. Vi havde
vores første egentlige angreb efter 25 minutter, Torben S. fangede bolden og spillede den hurtigt videre til Knud i venstre side af banen, der løb med bolden direkte mod målet og scorede til 3-1. Lige før halvleg, havde vi et nærgående angreb,
men ingen mål. 2. halvleg var en tro kopi af 1. halvleg med Smørum som de spilstyrende, og ikke langt inde i halvlegen havde de øget til 5-1. Desværre fik de mål
til 6-1 på en misforstået tilbagelægning. Et frispark til Smørum blev leveret til en
fri spiller - 7-1, og det
blev kampens resultat. Vi
havde en svært kamp, de
løb og spillede hinanden,
de var bedre end os på de
fleste pladser.
Torben N. fik bamsen.

11. maj 2009
Måløv-Herstedøster
IC. 4-7
Før kampen blev en
taktik lagt, at vi forsøgte os med hurtige
og korte afleveringer
til nærmeste mand,
og derved få modstanderne til at løbe
efter bolden, og få
dem gjort trætte. En
stor del af kampen
virkede pasningsspillet rimelig, selv om vi allerede efter 3 minutter og igen
efter 10 minutter kom bagud 0-2, så havde vi flere gode chancer. Desværre blev det 0-3 i 22. minut.
Inden halvleg fik Torben N.
reduceret til 1-3 efter et
godt angreb. Efter 2 minutters spil i 2. halvleg lavede
de mål til 1-4 og igen i det
15. minut til 1-5. Vi havde
også nogle forsøg, bl.a.
Jens med et godt langskud,
som gik lige over mål. Endelig i det 20. minut efter
et flot gennemspillet angreb
scorede Torben Stenius til
2-5. Desværre bare 1 minut efter stod den 2-6. Et
par minutter senere lavede
Steen O. et mål til 3-6, og lige efter havde Jens et godt skud, der gik lige
over målet på et frispark lige
uden for feltet. I det 28. minut scorede Jens et mål til 46 også efter et godt gennemspillet angreb. Lige før slut
scorede Herstedøster til slutresultat 4-7. Som helhed er
det for nemt at lave mål på
vores forsvar.
Torben N. fik fidusbamsen.

Foto: Knud Andersen

Efterårets kampe 2009

Måløvs Superveteranhold
Mandag den 17. august kl. 19,00 mod Værløse OB
Værløse Stadion, Stigager 6-8, 3500 Værløse
Mandag den 24. august kl. 18,45 mod Jyllinge FC
på Måløv Stadion
Mandag den 31. august kl. 18,30 mod Herlev IF
Herlev Hallen, Tvedvangen 200, 2730 Herlev
Mandag den 7. september kl. 18,15 mod Herstedøster IC
Herstedøster Stadion, Herstedøster Skolevej/Bymosevej,
2620 Albertslund
Onsdag den 16. september kl. 18,00 mod Slangerup
Slangerup Stadion, Idrætsvej 5, Slangeruphal,
3520 Slangerup
Mandag den 21. september kl. 18,00 mod Hareskov IF
på Måløv Stadion
Onsdag den 30. september kl. 17,45 mod Farum BK 1
Farum Boldklub, Idrætsvænget 2, 3520 Farum
Mandag den 5. oktober 17,30 mod Ledøje/Smørum
på Måløv Stadion

Mødetid ved klubhuset i Måløv:
Hjemmekampe ½ time før kampstart.
Udekampe 1 time før kampstart.
Vintertræningen begynder den 12. oktober 2009
Venlig hilsen - Erik Jørgensen

Mandag den 6. april 2009
Ølstykke FC – Måløv . 5-1
Der blev spillet rigtigt pænt fra
vores side i det første kvarter,
men vi havde svært ved at stille noget op over for et par af
Ølstykke spillerne, der nok
kun lige var rundet de 47 år,
fordi de var usandsynlig hurtige. Hvis vi kom for højt op på
banen, blev vi omgående straffet og det gik galt første gang
efter 9 minutters spil, og i det 22. minut havde de scoret det 4. mål. I det 25. minut fik vi lidt ud af anstrengelserne og reducerede til 4-1. I de sidste minutter af
1. halvleg pressede Ølstykke, men vi forsvarede os efter bedste evne. Vi startede
bedst i 2. halvleg og havde nogle gode angreb, hvor vi havde chancer til et par
mål. Som tiden gik fik Ølstykke mere og mere af spillet, men ind i mellem havde
vi nogle fine forsøg, men uden mål, og i det 20. minut fik Ølstykke scoret til 5-1.
Vi tabte ikke humøret, for lige efter havde vi et angreb lige efter bogen, men chancen blev misbrugt. Selvom vi forsøgte i de sidste minutter af kampen, fik vi ikke
bolden i mål.
Bent fik fidusbamsen

20. april 2009
Måløv – Værløse OB . 4-2
Som så ofte var vi lidt på
hælene de første 10 minutter. Værløse havde et frispark foran vores mål og et
gennemspillet angreb, men
vi klarede frisag. Så begyndte vi at røre på os, et godt
skud sendte målmanden ud
i fuld længde, og i resten af
halvlegen var vi godt med i
spillet med nogle fine angreb, dog uden at få bolden i
kassen. 5 minutter ind i 2. halvleg fulgte Johnny en bold, og snuppede den og scorede til 1-0. Efter en rodet affære foran vores mål fik Værløse scoret 1-1. Bare 2
minutter senere udnyttede Jan W. en
chance og scorede 2-1. Steen O. havde et
skud lige over mål. Selvfølgelig var Værløse ikke uden chancer, men Vidar vidste
klasse. Et skud fra Steen O. kunne målmanden ikke holde og det udnyttede Lars
til 3-1. I de sidste minutter var der gang i
scoringen, først Jan W. til 4-1, og få sekunder før slutfløjt reducerede Værløse til
4-2.
Torben N. fik fidusbamsen.

Mandag den 27. april 2009
Jyllinge FC – Måløv . 3-0
I begyndelsen af kampen var vi meget jævnbyrdige, men efterhånden fik Jyllinge
overtaget, og de spillede flot fodbold. I det 7. min. kom de meget tæt på, men Vidar leverede en flot redning. Det gik dog galt i det 17. minut, da Jyllinge bragte
sig foran med 1-0. Resten af halvlegen havde Jyllinge stadig overtaget, men de fik
ikke scoret. 2. halvleg gik i gang og mønsteret gentog sig, vi havde slet ikke noget
spil, og efter 10. min. bragte Jyllinge sig foran med 2-0. Ca. halvvejs i halvlegen
begyndte vi at få noget spil, der var sammenhængende, og vi kunne godt have
scoret et par gange, hvis vi havde været lidt mere skarpe – Steen O. var alene
med målmanden – men skød lige på, og Jan J. havde et rigtig flot skud med papegøjen, som målmanden desværre lige fik fingrene på, så bolden lige præcis gik
forbi målet. Jyllinge fik scoret et mål mere til kampens resultat 3-0. Vores indsats bar præg af dårlig boldbehandling og dårlige afleveringer - så er det jo svært
at vinde.
Jens fik fidusbamsen

4. maj 2009
Måløv – Herlev IF
2-3
Godt 2 minutter var
spillet, hvor et skud
fra Lars ramte overliggeren, og bolden
ramte græsset tæt på
mållinjen. I det næste
angreb havde Johnny
et skud, der gik lige
over målet. Så fik
Herlev et angreb, og
de var mere effektive,
de scorede til 0-1.
Vores næste angreb
var et solo løb af Jan
J., han løb med bolden fra alle sammen
og scorede til 1-1. Vi havde en god periode med nogle velspillede angreb, men ingen mål, men i stedet blev det
Herlev igen 1-2. Lige inden
halvleg vidste Jan J. igen sin
hurtighed og scorede til 2-2. I
hele 2. halvleg var spillet ligeligt fordelt, men efter 15 minutter var det desværre Herlev
igen, der scorede til 2-3 og dette blev også slutresultatet. Med
en smule held kunne det have
været vores sejr eller minimum
uafgjort..
Bent fik fidusbamsen.

