Sangen fra Assens-turen:
Meloldi: Såd´n var det ikke i halvfemserne …

Professionelle sportsfolk de findes over alt.
Det er utroligt, hvad de kan, når blot de bli´r betalt
Og ikke mindst i fodbold bli´r mangen spiller solgt,
og tjener mange penge ved at spille bold.
Og hver gang AFC Old-Boyserne,
nu går til kamp i fodboldrøjserne,
får de to Vestfyen-øl pr. mand, hvis de har sejret,
mens uafgjort bli´r med en enkelt pilsner fejret!
Men - går de hen og får et nederlag,
så har belønningen en anden smag:
Hvis sådan,
så må alle mand
nøjes med en sodavand!

Dagens
fidusbamse ..

4. oktober 2009 . Måløv-Smørum 0-2
Det meste af 1. halvleg blev vi presset, og efter 8 minutter fik Smørum et
mål 0-1. Vi havde også nogle chancer, men ikke af de store. I 2. halvleg
fik vi fat i lidt mere af spillet, og Steen O havde stor chance midt i halvlegen, men målmanden klarede. I det 22. minut fik Smørum deres andet
mål og kampen endte med sejr på 0-2 til Smørum.
Torben N fik fidusbamsen

Kvartalets fødselsdage
Vi ønsker tillykke til:
Povl M. 55 år . 5. oktober
Lasse 65 år . 7. oktober
Bent B. 61 år . 11. oktober
Jan W . 55 år . 17. nov.
Finn 59 år . 10. december
Erik J. 64 år . 15. dec

Super
VETERANERNE
Nr. 15

Oktober 2009

årgang 4

Der har virkelig været aktivitet i dette kvartal med Ande Cup, der var
en stor succes, sommertræning, der var flittigt besøgt og med Eriksgrill-pølsevogn og rart socialt samvær, sommerturen til Assens var
som sædvane en hyggelig affære. 8 turneringskampe er blevet spillet
og sæsonen er slut, og vi må konstatere, at næste år spiller vi en
række længere nede. For mit vedkommende er jeg blevet en gammel
knark, og tiden er kommet til, at jeg stopper som bladneger. Januar
nummeret bliver mit det sidste, og det har jeg tænkt som et tilbage
blik, på de 4 år jeg har lavet bladet.
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Hver mandag kl. 18,00.
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Måløv -Hareskov IF

Kvartalets side 2 mand

2

Lasse Karlsson er manden, han har
været medlem i MB siden 1968, han var
24 år, og i disse dage fylder han såmænd 65. Lasse har været medlem af
MB i 41 år, noget af en præstation. Lasse kom til vores hold i 1990, men for et
par år siden valgte han at blive passivt
medlem, hvilket han stadig er. Lasse
har givet os mange oplevelser, både på
banen og udenfor. På banen har han
været en habil spiller med et meget skiftende temperament, hvor han flere gange har været oppe i det røde felt, men
det har man vel lov til, når man er engageret. Udenfor banen er han en rigtig
god kammerat, og han har deltaget på
adskillelige af vores sommerture, hvor
vi har haft megen glæde af ham – Lasse
er udover sit fag som kobbersmed, også
musiker og han er en tro kopi af Billy
Cross, jeg husker tydelig engang hvor vi
var i Fåborg, hvor alle ville have hans
autograf, og han var lige på nippet til at
give et nummer, på den beværtning,
hvor de ”opdagede” ham. I dag er Lasse
som sagt passivt medlem, og han bruger næsten al sin fritid på musik, og
hvis der ikke er noget lokalt, rejser han
bare ud. Jeg gætter på, at det er derfor,
vi ikke ser ham så tit, men han kommer
da fra tid til anden og besøger sine
gamle venner til kampene. Når der er
komsammen, er han der stort set hver
gang, og måske gir han et musik nummer – ”... den glade kobbersmed” en
skønne dag.
Siggi

Livet er herligt,
men intet er dog som
et stort glas velskænket øl!

Torben uddeler
præmier og samtidig
takker alle holdene for
en fin eftermiddag

Harreskov IF Værløse OB

Her står at hvis dumhed gjorde ondt,
ville mange skrige
dagen lang!

Ingen kom til at
sulte eller tørste alle Måløv spillerne
stod på skift i udsalgs-boden.
Et flot arrangement
på en solskinsdag
og alle var
tilfredse
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Ande Cup Søndag den 16. august 2009
3 klubber deltog: Værløse OB, Hareskov IF og Måløv
Kampene blev afviklet med 20 minutter i hver halvleg.
Kamp 1: Værløse OB – Måløv . 0-0
Måløv havde flere gode tilbud i 1. halvleg, bl. a. havde Jes en god chance,
som deres målmand klarede med besvær, og Steen O et skud lige forbi
målet. Værløse havde også deres chancer. I begyndelsen af kampen havde Vidar to fine redninger, men halvlegen blev målløs. I halvlegen skiftede vi ud på nogle pladser, og det bevirkede, at Værløse i starten af 2.
halvleg fik overtaget, men vi kom bedre med, som tiden gik – kampen
endte uafgjort 0-0.
Kamp 2: Værløse OB – Hareskov IF 0-1
Værløse kom bedst fra start med nogle gode angreb. Det var i begyndelsen af kampen svært at se, at de lige havde spillet i 40 minutter mod Måløv, men som tiden gik, meldte trætheden sig hos Værløse. Hareskov IF
fik nu flere farlige angreb, der til sidst gav bonus til et mål. Til sidst forsøgte dog Værløse med de sidste kræfter, at vende kampen, men det var
for sent. Hareskov IF hev sejren hjem.
Kamp 3: Måløv – Hareskov IF 1-0
Da 1. halvleg var forbi stod den 0-0, og spillet var nogenlunde lige procentvis fordelt med besiddelse af bolden, og det gjaldt også chancer til
begge hold. I halvlegspausen skiftede vi ud, med friske spillere, som i
første kamp. Denne gang var der ikke start vanskeligheder. Allerede i 2.
minut havde Jan J et hårdt skud mod mål, men det blev klaret. Minuttet
efter havnede en contra bold for fødderne af Johnny, der fik sparket bolden i mål til 1-0. Hareskoven pressede for at få udlignet, bl. a. havde de
et frispark som strøg lige over målet, men de fik ikke scoret, og vi konstaterede at sejren var vor, samtidig med sejren blev vi også vinder af
”Ande cup.
Slutstilling:
Nr. 1
Måløv
4 point
Nr. 2
Hareskov IF 3 point
Nr. 3
Værløse OB 1 point
I dejlig solskinsvejr blev stævnet afviklet.
Helt igennem et godt arrangement og det var fint tilrettelagt. Kampene
blev afviklet i en rar atmosfære, og ingen mislyde var der at spore. Både
under og efter spillet var der mulighed for at købe noget at drikke og spise og alle Måløv spillerne deltog aktivt i det nødvendige arbejde, så den
eftermiddag gik med stor succes. Der blev uddelt præmier, som var
sponseret af Helge Andersen, automobiler i Ballerup. En stor tak til
alle der fik arrangementet til at blive en succes.
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19. august 2009 Værløse – Måløv . 4-6
Nu vil jeg håbe, at I ikke kommer bagud med et par mål, inden, der er
gået 10 minutter, sagde jeg til Jan W. Desværre havde vi kun et angreb i
de første 10 minutter, men i de minutter havde Værløse været effektive.
Tre gange hentede vi bolden i eget net. Det var en kedelig start, at være
bagud med 3 mål. Men efter et kvarter kom vi i gang, først et indlæg fra
Steen O som Jan W headede til, men forbi målet. Næste angreb Steen O
pressede og fik fat i bolden, og centrede til Jan W., der scorede til 3-1.
Nu sad vi på de fleste angreb, og ved et hjørne blev bolden sparket forbi
målet til den modsatte side, hvor Steen O var hurtig og leverede den til
Jan J, der scorede til 3-2. Nu forsøgte Værløse i de sidste minutter af
halvlegen at presse os i bund, men en lang aflevering til Steen O ændrede stillingen til 3-3. Dommeren havde fløjten i munden, da Værløse fik
scoret til 1. halvlegs resultat 4-3. I starten af 2. halvleg havde vi stadig
væk fat i spillet, og de contra angreb som Værløse fik etableret klarede
Vidar i stor stil. Nu begyndte vi også at spille bolden rundt, og i et fint
gennemført angreb endte bolden hos Steen O, der skyder, desværre fik
målmanden pareret med foden. Vores næste angreb fører Poul N bolden
op i venstre side, og sender den ind foran mål til Jan W, der sparker den
i mål til 4-4. Ja, nu blev der kamp om bolden, og det udløste også lidt
hårdere spil. En fra Værløse og en fra os fik en påtale fra dommeren. I
det 20. minut havde Steen O en stor chance, men hans skud blev reddet. Fem minutter før slutfløjt sparker Torben S fra midten af banen bolden direkte i kassen lige under overliggeren – årets mål i Værløse. Nu var
stillingen 4-5. Lige efter sparker Torben S efter det lange hjørne, men
forbi. Torben S rykker sig fri og leverer bolden til Steen O, der scorer til
slutresultatet 4-6.- Det var en flot og meget spændende kamp.
Jan J fik fidusbamsen
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Mandag den 24. august
2009
Måløv – Jyllinge FC . 1-3
I de første 10 minutter
var det os, der sad på
spillet, men ved Jyllinges
første angreb fik de mål 0-1. Efter 15 minutter gik det galt igen, to spillere fra Jyllinge var helt fri foran mål, og der blev til scoret 0-2. Det
samme skete blot tre minutter senere - helt fri med Vidar som den sidste skanse, men han brændte. Vi kom lidt bedre med i spillet, og lige
før halvleg havde vi tre gode angreb, men uden mål. I 2. halvleg fik vi
sat nogle angreb i gang, men de største chancer tilfaldt Jyllinge, men
Vidar holdt buret rent med nogle gode redninger. 5 minutter før tid
snuppede Jan J bolden, og så gik det stærkt mod målet, hans skud
blev halvklaret – Jan J.var hurtig igen, og sørgede for at bolden havnede i nettet. Desværre gik det galt ved noget klumpspil foran vores mål,
og Jyllinge fik scoret til slutresultatet 1-3.
Jan J fik fidusbamsen

31. august 2009 Herlev IF – Måløv . 4-1
I starten af kampen havde vi bolden det meste af tiden, vi spillede bolden
fra mand til mand, og Herlev kom først i angreb efter ca. 5 minutter.
Selvom vi havde spillet kneb det med at bevare bolden i angrebet, og så
skete det som det plejer, Herlev kom i angreb og fik spillet sig til en målchance som de udnyttede og scorede til 1-0. Vi mistede dog ikke modet,
da vi i lange perioder var spilstyrende, og i det 17. minut udlignede Jan
J til 1-1. Resten af halvlegen var spillet mere jævn fordelt, stadigvæk
med gode takter fra vores side. I 2. halvleg blev spillet mere og mere
overtaget af Herlev, og i det 5. minut brød de igennem på en klar offside,
men det blev ikke dømt 2-1. Herefter havde begge hold store målchancer,
men Herlev var mere boldsikre, og i det 20. minut bragte de sig foran 31. Så havde vi 2 meget store chancer, som vi burde have scoret på, ved
Jan J og Steen O. men deres målmand nappede begge forsøg. 4 minutter
senere lige før slutfløjt opstod en misforståelse mellem Finn og Vidar,
hvilket resulterede i, at Finn headede bolden bagover og over Vidar i mål.
4-1, som blev kampens resultat. Vores spil var af god kvalitet, men Herlev var mere boldsikre, og var derfor bedre end os i de afgørende situationer, så sejren var fortjent nok. Knud fik fidusbamsen
Siggi
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7. september 2009
Herstedøster IC–Måløv . 5-1
Efter 4 minutters spil fik vi set en hurtigløber hos Herstedøster, der scorede til 1-0. 2 minutter efter sørgede Steen O. for balance i regnskabet 11. I det 20. minut var deres hurtige mand på spil igen, 2-1, og 2 minutter efter var den gal igen 3-1. I slutningen af halvlegen kom vi ind i kampen, og sådan fortsatte vi også i 2. halvleg, hvor Torben N forsøgte med
mandsopdækning af deres hurtige mand. Det hjalp også, så vi fik nogle
gode angreb og chancer med skud mod målet. Et enkelt angreb fra Herstedøster var nok til at score til 4-1, og lidt senere igen og så var stillingen 5-1, som blev kampens resultat.
Torben N fik fidusbamsen.
16. september 2009 . Slangerup–Måløv 1-1
I første halvleg var spillet jævnt fordelt med chancer til begge hold. Jan J
havde et godt skud lige før pausen, men det endte i sidenettet. Slangerup
havde også et par forsøg, dem tog Vidar sig af, og dermed sluttede 1.
halvleg 0-0. Fra 2. halvlegs start satte vi os på kampen med rigtig godt
sammenspil. Stenius et godt forsøg og vi blev ved med at presse. Det gav
bonus efter 20 minutters spil, og igen efter godt sammenspil, hvor Jens
spillede Peder helt fri og scorede til 0-1. I slutningen af kampen pressede
Slangerup os i bund, og 6 minutter før tid blev det 1-1, da der manglede
2 minutter sparkede Slangerup bolden på stolpen, men vi slap med
skrækken, kampen sluttede 1-1. En flot kamp af MÅLØV.
Torben fik fidusbamsen.
Erik J
21. september 2009 . Måløv-Hareskov . 2-4
I starten af kampen pressede Hareskoven med flere farlige angreb, men
ved vores første angreb modtog Peder bolden, og efter to træk affyrede
han kanonen og bolden sejlede ind i trekanten til 1-0, det var et flot mål,
der var spillet 10 minutter. Hareskoven pressede videre, og ved deres 4.
hjørne gik det galt, bolden blev headet over Finn og ind i mål til 1-1.
Finn var Vidars afløser, og han havde flere fine redninger, men i det 20.
minut måtte han kapitulere 1-2. I det 30. minut sørgede Peder igen for
balance i regnskabet 2-2 ved at gentage kunststykket fra 1. halvleg. I det
17. minut i 2. halvleg fik Hareskoven mål og igen 7 minutter senere til
kampresultatet 2-4.
Finn fik fidusbamsen.
30. september 2009 . Farum-Måløv . 2-2
I flere af de kampe jeg har overværet, bliver vi presset i starten, og sådan
var det også i denne, men Steen O ville det anderledes, han driblede med
bolden til foran mål, og spillede Peder, der takkede og scorede 0-1. Det
gav lidt mere spil til os i resten af halvlegen. På et langskud efter 7 minutter ind i 2. halvleg scorede Farum 1-1, og i det 18. minut fik de et
mål mere 2-1. Vi fik tilkendt et frispark i det sidste minut, det blev sparket ind foran mål, og her sørgede Jan W for at kampen endte 2-2.
Torben fik fidusbamsen.
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Manden bag teksten på side 5

Flere billeder fra Assens-turen:

Vi venter på toget!

Nu er det sidste gang du
får lov at låne min mobil
for at du kan ringe
til din mor!
Siggi, det er da ham, der
har lånt den!

Siggi fortæller om
Veteran-holdet fra
Måløv

Tak til Knud for
alle billederne!
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Sommertur til Assens 4.-6. september 2009
Fredag: Vi startede på Café Skomagerhuset kl. 11.30 til nogle dejlige hakkebøffer, og efter spisning og rygning, blev der uddelt lommepenge af formanden/kasseren.
Så gik turen i 2 taxaer til Høje Taastrup, hvor vi kom med toget til Odense,
da der var alt for mange med, fik vi først siddeplads efter Roskilde. Der blev
uddelt øl, Gl. Dansk og Ga-Jol, så stemningen blev løftet en smule. Vi kom
senere til Odense end beregnet, hvor vi hurtigt måtte finde den rigtige bus
til Assens. Efter kort køretur med bussen, blev der råbt på tissepause og
intet hjalp. Midtvejs til Assens skulle der mange med bussen, så dér røg to
af vore ud til nærmeste hæk, de nåede kun lige akkurat at komme med
bussen igen. De havde også været helt i blå i hovederne. Vi ankom til Assens og fandt hurtigt vandrehjemmet.
Aftensmaden var bestilt på Marcussens Hotel. Efter middagen var aften til
fri disposition.
Lørdag: Der var Høstmarked i Assens fra kl. 9 – 14.
Fodboldkampen mod Assens blev fløjtet i gang kl.14,30.
Årets sværeste kamp, hvorfor nu det? Jo, der var 11 mand til startopstillingen, og stor snak om Vidar kunne stå på mål, men det kom han til. Så var
der Erik Sondrup hans støvler var glemt på vandrehjemmet, men gudskelov
var Len i bil, og fik hurtigt fat i støvlerne og kampen kunne komme i gang.
Nu var det min tur til at lave lidt sjov, jeg gik hen til Johnny og spurgte
ham, om han var oversidder i 1. halvleg. Reaktionen udeblev ikke han så
hel forkert ud, men selvfølgelig skulle han spille, vi var jo kun 11 mand.
Kampen bølgede frem og tilbage i det meste af 1. halvleg, der var en kraftig
blæst, og vi startede med vinden i ryggen, og dog i modvind med hensyn til
mål. Hurtigt var vi bagud med 2 mål, inden Peder fik lavet et flot mål til 2-1.
Få minutter senere fik Johnny udlignet til 2-2, og nu var han ikke til at skyde igennem. Vidar havde noget besvær med at fange bolden, så det blev
hurtigt 3-2. Steen Olsen fik udlignet til 3-3, og inden pausen fik Assens scoret til 4-3.
I 2. halvleg havde vi modvind med hensyn til blæsten, men medvind med
hensyn til modstanderne, da de nu kun spillede med 9 mand. Jan Jørgensen fik hurtig indstillet kanonen til 4-4, og Steen Olsen og Peder sørgede for
en sejr til os med et slutresultat 4-6.
Siggi gjorde det godt som fotograf kampen igennem, lige bortset fra 2. halvleg, hvor han glemte at fotografere Måløvs mål, men OK han klappede, når
vi scorede.
Efter taler fra begge holdledere blev der stemt, på bedste spiller, og vinderen
blev fortjent Peder, der ydede en kanon god indsats. Han fik 13 stemmer
imod Torben N 1 stemme.
Inden vi forlod Assens Stadion blev der sunget klubsange: Først den fra Måløv og så den fra Assens. Den kan læses andet sted i bladet.Vi spiste aftensmad på vandrehjemmet, og det smagte ganske godt. Om aftenen så vi VM
kamp Danmark–Portugal på vandrehjemmet, hvor vi havde lejet et 55”
fjernsyn.
Søndag: Turen gik tilbage til Måløv efter et par hyggelige dage.
Erik J.
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En kratlusker?
- Jeg har
et spørgsmål?
Taktikmøde

Øverst: Assens hold

Præsentation
overflødig

Vimpler udveksles

Der blev ikke mål

Steen O prøver

Jan J - en træt herre!
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