Som det kunne læses i referatet fra
generalforsamlingen
har Erik S. påtaget
sig hvervet som den
næste redaktør.
Med Knud som fotograf, Poul M. som
trykker og de to
medredaktører Erik
J. og Siggi er jeg
ganske sikker på at
bladet er i bedste
hænder.

Nye medlemmer til holdet
som vi byder velkommen
Kurt Karlsen
Tage Nielsen
Jess Svendsen
Lindy Larsen

Super
Jeg siger tak til
læserne. Måske
kommer jeg med et
indlæg en dag.
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Ved julemødet blev afstemningen om
afholdelse af sommerturens dato:
27.– 29. august:
2 jastemmer og 18 nejstemmer.
3.-5. september:
18 jastemmer og 2 nejstemmer.

ønskes alle vore læsere

Arrangementer
Kvartalets fødselsdage
Vi ønsker tillykke til:

Vintertræning tidspunkt
Hver mandag kl. 18,15.

Monrad 61 år . 18. jan.
Tage 48 år . 18. januar
Keld 67 år . 27. januar
Jan J. 51 år . 29. januar
Knud 56 år . 30. januar
Poul N. 55 år . 4. marts
Teddy 65 år . 17. marts

Mærkedage 2010:
4. maj Johnny 60 år
11. juni sommerfest
Sommertur: 3.-5. september
9. sep. Ole 70 år
5. nov. generalforsamling
10. dec. Finn 60 år
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Ole Jensen, som han rettelig hedder, har været
medlem af MB siden 1974, og har været tilknyttet Sveteranholdet siden 1991. Han var en
af de 9, der medvirkede på vort holds første
sommertur til Rønne samme år. Ole spiller ikke
turneringskampe mere, men deltager ”kun”
aktivt på træningsaftener, hvis han ikke er i
Indien, eller andre steder i verden. Efter Ole er
gået på pension, er han nemlig næsten altid ude
at rejse. Ole har gennem årene udgjort en af
grundspillerne på holdet, og fornøjet os alle på
det sociale plan, idet han jo er en jovial og lun
personage. Ole er revisor af uddannelse, og har
haft opgaver for MB, i det han i nogle år har
været klubbens revisor. I sin revisorgerning har
han lært at være nøjagtig i sin omgang med alle
midler både penge og øvrige værdifulde ting.
Som eksempel kan nævnes, at når Ole, i forskellige anledninger giver en omgang øl, ja så
er der altid, hvad der skal være, ikke for mange,
men heller ikke for få, og flaskerne tages selvfølgelig med hjem. Dette har et par gange kostet
ham store besværligheder, når han til en festlig
lejlighed har medbragt en kasse øl, for derefter
at fragte den hjem igen – tom, og på cykel – det
har været meget faretruende at være vidne til,
men der er heldigvis aldrig sket noget alvorligt.
Ole er som sagt en rigtig hyggelig fyr, som vi
alle holder meget af, og jeg er sikker på, at han
vil være tilknyttet holdet så længe bentøjet holder, hvis altså ikke han er ude at rejse.
Siggi
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Som gammel revisor
er det på tide at sige,
at alt blev mig givet …
men intet må jeg tage
for givet!

Her står at jo før des bedre vi får
den redaktør til at
lægge pennen!
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Mangler holdet en maskot er
jeg til rådighed?

Tre vigtige faktorer ... før og
i halvlegen og efter kampen ...
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2009
Årets spiller
Årets topscorer

Det hjalp med det taktikmøde alle er nu i
bevægelse, det lover godt for de kommende
taktikmøder?

Sikkerhedspræmier
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Næsten alle Måløvs Superveteraner

Knuds cup julemiddag
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Bolden er i de bedste
Hænder!

Måske er det Erik J´s. nye værktøj for
at komme spillerne i tale fra
sidelinien i den kommende sæson.
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