
S U P E R V E T E R A N E R N E
NR. 17                                 APRIL 2010       ÅRGANG 5

Vi er nu kommet godt igang med 2010, vintertræningen er ikke helt gået som
det plejer, da vejret jo i ny og næ har drillet os lidt.

På trods af dette har tilslutningen til træningsafterne været over middel, der
har været et par enkelte dage hvor vi ikke har kunnet spille, enten på grund
af is eller manglende lys. På disse dage blev aftenen brugt på kammeratlig
samvær i omklædningsrummet.

Jeg håber at den kommende sæson bliver rigtig god, og at de mange nye
“unge” nu for alvor slår til og skaffer holdet rigtige mange point.



Kvartalets side 2 mand

Keld Nørregård er i dette nummer af bladet,
udset til at være side 2 mand.
Keld kom til MB i 1977, hvad han spillede den-
gang ved jeg ikke, men i 1990 tilgik han vores
hold, som dengang var et Old Boys hold. 
Gennem alle årene har Keld spillet trofast for
holdet, og engang blev han spurgt hvilken plads
han spillede for holdet, og han svarede ”over
hele banen”. Dette bevirker jo at han ad den vej
kommer i kontakt med alle modstanderens spil-
lere, hvilket igen betyder at han af og til, kom-
mer til at rode sig ud i konflikter af forskellig
art, og der ser man at Keld har temperament –
men han er jo også pædagog.
Keld har de senere år, ligesom de fleste andre
gamle drenge på holdet, været hjemsøgt af slid-
tage i bentøjet, herunder knæene. Og for nylig
har han gennemgået en operation i knæet, som
gerne skulle bevirke at han kan rende rundt
”over hele banen” igen, i den nye sæson.    
Af natur er Keld en rolig gemytlig person, og
han er utrolig hjælpsom, f.eks. kan nævnes, at
han samler ”snaplåse” fra dåseøl (og vand) som
er af en speciel metallegering der anvendes til
produktion af proteser. I flere år har han stået i
gæld til undertegnede i form af en flaske rød-
vin, han bliver ved med at huske mig på det
selvom vi ikke kan huske hvorfor, men det er jo
også uvæsentligt, bare jeg får rødvinen.
På den måde vil jeg afslutte beretningen om
Keld, og lur mig om ikke alle de andre på hol-
det holder af Keld – jeg har aldrig hørt andet.

Siggi



Revancekampen mod Strandgårdsparken 28. marts 2010
Straks fra start kom Måløv godt igang med godt sammenspil, og efter 12 min. gav det også
resultat, 0-1 til Måløv efter et hjørnespark,sat ind af Steen Olsen.

Strandgårdsparken kommer mere med i kampen og får udlignet 5 min. før halvleg, med et
godt gennemspillet angreb. Tre min. senere scorer hjemmeholdet igen -  2-1.

Tage var også med på holdet i dag, så der var igen te med rom i pausen.

2 halvleg.
Måløvs spil går lidt i stå,men efter ca. 10 min. sparker Jess på et godt angreb bolden i side-
nettet. Med ca.15 min tilbage kommer Strandgårdsparken foran 3-1 på en flot flugter. Kort
efter kikser Stenius en bold så hjemmeholdet var ved at komme foran 4-1, men en lånt
målmand (Henrik Stenius) klarede i fin stil. Kampen sluttede 3-1.

Redaktionen håber at der deltager flere når foråret kommer.                                     Erik.J.

Træningskamp mod Strandgårdsparken 24 januar 2010
Måløv startede godt med fint sammenspil i hele første halvleg. Først efter 10 min måtte vi
give hjemmeholdet hjørne.Måløv svarede godt igen, selv om banen så svær ud og bolden
kom meget hurtigt. Jess scorede til 1-0 for Måløv på et flot langskud efter 15 min. Efter 20
min kommer Ishøj mere ind i kampen med nogle gode angreb,og et Ishøj langskud klarede
Finn i stor stil.
Efter 26 min og med godt sammenspil af Måløv scorede Kurt til 2-0. Ishøj fik et frispark lige
uden for feltet i det 27 min. og  scorede til 1-2 for hjemmeholdet, som var pausestillingen.

Som noget nyt, serverede Tage te og rom i pausen.

2 halvleg
Spillet bølgede frem og tilbage i starten af 2 halvleg, men det var som om Ishøj fik mere af
spillet, jeg ved ikke om der var for meget rom i teen. Pludselig blev der glat i de bagerste
rækker, så Erik faldt som sidste mand og Ishøj scorede til 2-2. Pludselig kiksde det også på
højre backplads, så Teddy bad om at blive skiftet ud da Ishøj fik scoret til 3-2, som blev kam-
pens resultat. Men alt i alt en god kamp.                                                                             

To træningskampe set med Erik Jørgensens øjne
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Kvartalets fødselsdage

Jens 56 år ...................................... 6. april
Johnny 60 år ................................. 4. maj
Peder 54 år ................................... 8. maj
Steen B. 58 år ............................. 12. maj
Siggi 63 år ....................................16. maj
Ib Aage 75 år ............................... 11. juni
Steen O. 53 .................................. 22. juni
Lars 43 år .....................................24. juni

Arrangementer

Sommerfest............................11. juni
Måløv Boldklubs jubifest........19 juni

Sommertur...........................3-5 sept.

Forårsmøde i Måløvhallen den 29. marts 2010

V i startede med en gang stegt flæsk og persillesovs, og da alle var mætte gik vi over til
selve mødet. Steen Olsen blev valgt til dirigent og Erik til referant.

Siggi startede med en orientering fra Oldboys Sammenslutningens årsmøde som blev holdt
den 15. marts.
På mødet blev der fortalt om en disiplinærsag, hvor tre spillere havde overfaldet en dom-
mer, men ingen var blevet straffet da navnene på mystisk vis var forsvundet. Som alle ved
blev Sammenslutningens  jubilæumsfest aflyst på grund af manglende tilslutning, og i den
anledning blev der en del penge i overskud som vil blive brugt til et anden formål.

Med hensyn til det nye klub modul hvor man skal tilmelde sig holdet, gjorde Siggi
opmærksom på at der på nuværende tidspunkt kun var 11 spillere tilmeldt - HUSK ingen
tilmelding ingen kampe. Vi er nu 31 personer tilknyttet holdet, 24 spillere - 2 holdledere
og 5 passive. 4 nye spillere er kommet til - Tage - Lindy - Jess og Kurt.

Nu var det Eriks J. tur til at orientere om turneringen. Der vil i den kommende sæson blive
10 oversiddere hver gang, men for dem er der arrangeret træning. Se iøvrigt på det udleve-
rede skema. Sommerfesten bliver afholdt hos Erik J. den 11. juni. Her vil der også blive
afholdt en ekstraordinær generalforsamling da vi skal have vedtaget nogle vedtægter.
Hvis nogle har forslag til vedtægterne skal de være bestyrelsen i hænde senest 31. maj.
Under eventuelt havde Povl M. et forslag om at lægge Sommerfesten sammen med MBs
jubilæumsfest den 19. juni. Det blev ikke umiddelbart godtaget.

Sommerturen går til Bornholm og løber af stablen fra den 3. til den 5 sept. - 19 tilmeldte.


