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Forårsturneringen er i år blevet en mindre succes, ikke spillemæssigt, men
ser man på de point vi har skrabet sammen må man jo sige at resultatet ikke
er helt dårligt. Vi har 18 point og indtræder på en flot tredieplads. 
Vi har i år sideløbende med turneringen kørt træning for alle oversidderne,
også her er det gået godt, der er hver gang mødt et antal spillere op så to hold
var muligt.
Sommerfesten blev holdt hos Erik J. og ved den lejlighed fik Sveteranerne
nye vedtægter.
Den 19. juni blev Måløv Boldklubs jubilæumsfest afholdt, og her var mødt
18 personer fra Sveteraner. Det var faktisk 30% af deltagerne, så det var ret
flot af os halvgamle. God sommer.



Husk at der igen i år
er grilldage

efter træning
i sommerperioden

De endelige datoer vil
blive annonceret løbende,

da vejrguderne 
også skal informeres

Kvartalets side 2 mand

Steen er af den stille type, han blander sig
ikke i ret meget, han har et regelmæssig
adfærdsmønster, og han er en rar og beha-
gelig person at omgås – MEN TAG IKKE
FEJL han er nordjyde, og en god fodbold-
kamp tænder ham så det slår gnister.

Det ses tydeligt, når han er på banen hvor
han moser frem og tilbage, en virkelig
fighter.
Desværre lider han den samme skavank,
som flere andre af holdets forsvarsspillere
har – de glemmer at komme hjem efter et
angreb, men bortset fra det, er han en solid
spiller.

Steen har skam også gjort sig som som-
mertursarrangør. I 1996 gik sommerturen
til Aalborg, og her var det Steen som var
arrangør, og det var bestemt en af de bedre
ture (de har jo også jomfru ane gade).

Steen er som sagt en gemytlig person, og
altid klar til at hjælpe, og så falder der ofte
en vits af.

Steen er en vi alle holder meget af, gemyt-
lig men bestemt, som han er.

Mvh Siggi

Altid levering af frisk brød
også på grilldagene



Lyngby - Måløv den 14/4.

Kampen er startet og Måløv kommer godt i gang og presser Lyngby godt i bund. Efter få
min. får Teddy en fibersprængning i låret og Bent B kommer ind.

Efter 6 min kommer Måløv foran 0-1. Johnny afleverer for en gang skyld bolden første gang
og Jess scorer. Måløv spiller rigtig godt sammen og presser Lyngby godt, og dette giver
resultat efter 13 min. Knud scorer til 0-2 med et flot skud. Det er lige som om Lyngby er ved
at få mere spil, først et skud på stolpen som Vidar aldrig ser. Derefter har Lyngby et farlig
skud lige forbi mål. Efter klumpspil scorer Lyngby til 1-2. Første halvlegs resultat.

Fra 2 halvleg start må Poul M og Jan Jørgensen p.g.a. skader blive ude. Erik S og Poul N
kommer ind. 

Måløvs spil hænger ikke mere sammen, det er lidt tilfældig hvad der foregår. Der mangler
ca 6 min og Steen O får scoret til 1-3 .ca. 1 min. senere scorer Jess til 1-4. I sidste min. sco-
rer Lyngby til 2-4, opdækningen i Måløvs forsvar var simpelhen for dårlig.
Kampen slutter 2-4 til Måløv.

Erik J.

Måløv - Brøndby Strand 19/4

Kampen startede med spil frem og tilbage,Brøndby S pressede Måløv lidt, men efter 13 min.
besluttede Jess sig til at tage et sololøb fra midten af banen, igennem hele Brøndby S forsva-
ret og scorer til 1-0, meget  flot. Det satte Måløv lidt igang og efter 17 min.sørgede Torben
T N med et flot skud uden for feltet til 2-0 for Måløv. Herefter var det ligesom Måløv
begyndte at slappe af og Brøndby S kom igen efter ca. 25 min til 2-1. Herefter sluttede før-
ste halvleg.

Erik Jørgensen satte i 2 halvleg 3 friske spillere ind og troede at han havde styr på det, men
Torben Stenius var også gået ud, så vi startede de første 2 min. med 10 mand.

Efter 5 min kom gæsterne på 2-2 og efter 8 min havde Jens et godt skud på overlæggeren.
Steen Olsen havde nogle kæmpe chancer men uden held. Efter 15 min kom Brøndby S på  2-
3 og  Måløv var presset godt i bund. Jens har et godt skud på målmanden der halvklarede,som
Steen O. omsætter til mål efter ca. 17 min. 3-3. Kort før tid har Finn 2 superredninger efter
to Brøndby S  frispark lige uden for feltet.
På et af de sidst angreb får Steen Olsen scoret til 4-3 på en ripost og alle Brøndby spillerne
råber offside, men en klog tilskure (Siggi) råber nej , den kommer fra en rød, godt vil spille-
de i grønt netop idag.
En fantastisk medrivende kamp slutter 4-3 til Måløv.                                                Erik J



SB 50 - MÅLØV, 26 April
Referatet er rimeligt enkelt idet MB igennem hele
kampen havde overvægt i spillet, med en del
chancer som dog ikke blev udnyttet, egentlig burde
vi havde haft en føring på 2-3mål i første halvleg.

I  2. halvleg var samme mønster gældende. I løbet
af kampen havde modstanderen dog også nogle
angreb, og det tætteste de kom, var et skud på stol-
pen.
Kampen blev dog afgjort til MB’s fordel, da Jess i
2. halvlegs 20. minut fik prikket bolden i mål efter
Knuds ihærdige forarbejde hvor han jagtede en
bold der var på vej mod deres mål, målmanden fik
blokeret bolden, som dog kom i spil igen, og Jess
var der på plettet, og scorede 0-1 til MB
Kampens resultat.
Vi har nu maksimum point i de første 3 kampe. 

SiggiPoul N. og Jhonny prøver at samarbejde

Næsten 1-0

Ølstykke FC 4 - Måløv BK, 3 Maj

Alle Måløv spillerne har fået det forkerte ben ud af sengen.

Efter 10 min. klumpspil og fumlen 1-0 til Ølstykke. 3 min. senere sparker en Måløv spiller
ind i ryggen på en Ølstykkemand, bolden kommer retur og går lige i mål - 2-0.
Efter ca. 15 min. sparker Ølstykke på mål i en fin bue over Finn, så står der 3-0. Tage har
et godt langskud efter 20 min.i 1 halvleg, men uden resultat.

2. halvleg
5 min. efter pausen kommer Ølstykke på 4-0, da vi glemmer at løbe med tilbage efter en
tabt bold. Efter 7 min bliver det 5-0 efter samme recept.
Steen O har haft 3 store chancer, Knud 3 store og Jess 1 i 2 halvleg. Ølstykke kommer på
6-0 efter 28 min,og Erik Sondrup slutter kampen af med et skud på overlæggeren.

Ølstykke var klart det bedste hold.

Efter så ringe en indsats, skulle vi måske sende bud efter gode gamle kræfter,som f.eks.
kunne være, Ole Jensen og Ib Åge. (henholdsvis 70 og 75 år)                   

Erik J.



Kampen starter som måske forudset, Allerød starter som lyn og torden, inden Måløv kom-
mer igang. Det ser ud til at det bliver en svær kamp. Efter 5 min laver Erik en smart tunnel
i forsvaret, knapt så godt, men heldigvis sparker Allerød ved siden af. Efter ca. 7 min. går det
galt, Allerød har et flot gennemspillet angreb hvor bolden kommer godt ind over og der bli-
ver scoret på hovedet til 0-1.

Kun 3 min senere gentager situationen sig, 0-2. Få min. senere har Måløv et godt gennem-
spillet angreb, men Erik har en total kikser. Lige efter har Måløv igen et godt angreb hvor
Steen Brogaard afslutter med et superskud, desværre tager Allerøds målmand bolden. Efter
20 min løber Allerød nemt igennem Måløvs forsvar 0-3, ingen bevæger sig særlig efter bol-
den. Allerød har påny et godt angreb som Finn klare, Måløv har store problemer men 1 halv-
leg slutter 0-3. Steen Olsen, Len og Poul Nielsen kommer ind i 2halvleg. Steen Olsen har i
hele første halvleg stået og sagt, at nu har han set hvordan man ikke skal gøre. Måløv kom-
mer mere ind i kampen i 2 halvleg hvor der bliver kæmpet noget mere.
Kampen bølger frem og tilbage resten af kampen. 2 halvleg slutter 0-0
Det er dejligt med et stort hjemmepublikum som overværede det meste af kampen,alt udsolgt
10 pladser. Nu mangler vi kun snart at se vores massør til kampene.
Nå, men han skulle nok hjem at spise.                                                                      Erik J

Måløv - Allerød FK, 10. Maj 

Ølstykke FC 3 - Måløv, 17 Maj

Denne kamp blev nok vores dårligste til dato. 
Vi havde bolden ca. 75 % af kampen og alligevel
lykkedes det os ikke bare  at lave et enkelt lille mål.

Denne egenskab var Ølstykke ene om, så vi tabte 
kampen meget ufortjent 1-0.

Mere er der ikke at sige om den kamp. Men vi var tæt på 



Måløv - Rønneholtparken, 31. Maj

Måløv kom rigtig godt fra start, med rigtigt godt sammenspil, og allerede efter 5. min. sco-
rer Steen Olsen til 1-0. Kort efter er Steen O. igen på pletten, men skyder over.

10 min. er gået og Lars får scoret til 2- 0 - 5. min senere scorer Steen O. til 3-0, så vi er nu
godt på vej til en forventet sejr over bundholdet. Sidst i halvlegen har Poul Nielsen et skud
over mål og et hjørnespark der går bag om målet. 

Straks efter at 2. halvleg er fløjtet op får Måløv tilkendt et tvivlsomt straffespark - Jens
scorer sikkert til 4-0. Herefter går Måløv lidt istå og Rønneholtparken kommer på 4-1, lidt
bøvsen af bare utilfredshed, spreder sig fra Jan Jørgensens mave. 
Midt i halvlegen får Jan Wrem gult kort og må ud i 10. min, men det mærkes ikke, for
kort efter scorer Jens til 5-1. Vi føler os nu sikre på sejren og sover et øjeblik, så står der
5-2.

Af billederne fremgår det
meget tydeligt at det er en
af de kampe hvor vi har en
del spil, og samtidig er i
stand til at omsætte det til
mål.

Øverst til venstre scorer
Jens på straffespark og
nederst til højre et stem-
ningsbillede fra tilskuer-
pladserne. På billede
nederst til venstre får 
Ole L. scoret sit debutmål,
godt at se endnu en mål-
scorer på listen.

På de andre billeder er vi
kun lige ved at få puttet
den i kassen. 

Med en lidt mere aktiv sek-
ser på billede 4, havde
man måske kunne have
haft endnu en målscorer.

Et par oversiddere - et klogt valg



Herlev - Måløv, 9. juni  -  Måløv - Herlev, 21. juni

Disse to kampe mod Herlev viser hvor svingende vores hold er, når man kan tabe en kamp
med 6-1 om onsdagen og om mandagen mod samme hold vinder 2-1.
I den første kamp bliver vi i store dele af kampen løbet over ende, og Herlev kommer hur-
tigt foran med både 1-2 og 3 mål, kort før pause bliver det 4-0.
Efter pausen og en opsang fra træneren samt et par tilskuere, kommer vi godt igang med 2.
halvleg. Men ak, det holder kun kort og det bliver 5-0.
Kort efter får Steen O. en kæmpe chance, midt for et tomt mål lykkes det ham ikke at sco-
rer. 
Efter 20. min har Jens nogle fine driblinger og sender bolden direkte i hoved på Steen O. der
denne gang formår at scorer, 5-1. I sidste minut scorer Herlev til kampens resultat 6-1.

Så blev det mandag og vi møder Herlev igen. Herlev starter med samme spil som i forrige
kamp, men Måløv er nu bedre forberedt.
I kampens start har både Lars og Kurt nogle
gode førsøg.
Vi tilkæmper os en del chancer, men der
kæmpes godt i Herlevs forsvar, så stillingen
forbliver 0-0. Den stilling holder i ca. 17
minutter, men der er det Herlev som bringer
sig foran med 1-0.
Kort efter kommer Knud fri og med med et
forkølet spark, bringer han med lidt held
balance i regnskabet, da Herlevs målmand
laver en Robert Green. Tak for det.
Straks i 2. halvleg bliver Måløv snydt for et straffe,
men får istedet et frispark lige uden for feltet, men
det bliver der ikke noget ud af.
Efter ca. 15 minutter spiller Knud Steen O. helt fri,
og han scorer sikkert til 2-1.
I de sidste sekunder af kampen er Finn lige ved at
bringe os på 3-1, men dommeren fløjter kampen af
umiddelbart før bolden passerer mållinjen.

Ølstykke 5 - Måløv, 21. juni
Som sædvanlig startede Måløv dårligt.
Ølstykke havde mange chancer og gudske-
lov kunne de ikke ramme målet.
Lidt inde i kampen kom Måløv godt med
og i det 13 min. scorede Knud et flot mål.

Steen Olsen havde en kæmpe 
afbrænder og fik derefter et gult kort for
At brokke sig. Da Steen kom på banen
igen, røg Jan Wrem ud efter et groft 
frispark. Kampen endte 1-0og tre gode
point til Måløv.                            Erik J



Bladets udgiver:
Superveteranerne i Måløv Boldklub . Oplag: 100

Bladet udkommer 4 gange årligt i begyndelsen af hvert kvartal
Redaktion: Carl Henrik Siegfred . e-mail: carl.henrik@siegfred

og Erik Jørgensen . e-mail: a_ejoergensen@mail.dk
Redaktør: Erik Sondrup . e-mail: torik@mail.dk

Kvartalets fødselsdage

Vidar 56 ........................................ 19. juli
Erik S. 62....................................... 9. aug.
Ole 70 år..........................................9. sept.
Len 63 år........................................23. sept.

Arrangementer

Husk sommertræning hver mandag
kl.18.00

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

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. juni 2010.

Formanden ½ årsberetning:
Begivenhederne siden generalforsamlingen i november, er følgende.
Forårsmødets leverandør af det kulinariske var Rico’s madcirkus, mon han bliver den fore-
trukne fremover?
Johnny Holm blev 60år den 4. maj, vi ønsker ham tillykke med rødvin
Ib Aage Nielsen bliver 75 år i dag, vi ønsker ham tillykke med rødvin
1. juni blev Erik Sondrup opereret – vi ønske ham held og lykke fremover, vi har besøgt
ham, og han har fået rødvin som et plaster på såret.
Ole Lisberg ønskes velkommen som ny spiller.
Senere i 2010 fylder Ole Jensen 70, og Finn bliver 60.
Turneringen forår 2010.
8 kampe er spillet:  4Vundne  0 uafgjorte 4Tabte. Vi har 12 points og ligger på en 5.plads.

Sommerturen 2010, Bornholm.
Alt er arrangeret, og vi skal af sted fra den 3. til den 5.september.

Godkendelse af de udsendte vedtægter.

På forårsmødet den 29. marts blev de skrevne vedtægter uddelt, og efter 3 måneders læse
og betænkningstid, blev de fremsat til vedtagelse på denne ekstraordinære generalforsam-
ling. Selvom det ikke havde nogen betydning, skal det nævnes at ca. 80% af den kommen-
de forenings medlemmer var til stede, og det må siges at der var stor enighed, da vedtæg-
terne herefter blev godkendt, af alle tilstedeværende medlemmer. 

Således vedtaget på SVET’s ekstraordinære generalforsamling
Den 11. juni 2010.


