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Kvartalets fødselsdage 

ArrangementerArrangementerArrangementerArrangementer    

Vi ønsker tillykke til: 
Carsten 55 år . 13. juli 
Jan 54 år . 15. juli 
Vidar 52 år . 19. juli 
Erik S. 58 år . 9. august 
Stig 49 år . 28. august 
Ole 66 år . 9. september 

Len 59 år . 23. september 

Sommerturen afholdes 
den 1.- 3. sep. 2006 
- denne gang går turen 
til Viborg, og vi skal bo 
på 2 mands værelser.  

Sidste forårskamp 
21. juni 2006 
Skovlunde OB 1 - Måløv 0-0. 
Den sidste kamp blev på mange 
måder en atypisk kamp, men vig-
tigst af alt vi fik et hårdt tiltrængt 
point. I kampens start havde vi en 
god chance ved Steen O, men det 
blev ikke til mål.  Kampen bølgede 
videre, og efter ca.10-15 min. be-
gyndte Skov-lunde, at få overta-
get, og det havde de faktisk resten 
af kampen. I hele kampen havde 
vi 3-4 målchancer, og Skovlunde 
havde en del mere, heraf et flot 
skud, som ramte overliggeren, 
men der blev ikke scoret. I be-
tragtning af de var ca. 10 år yng-
re, og meget hurtigere end os, 
spillede vi vores spil med hårdt 
arbejde og med et godt sammen-
hold, således set vil jeg sige, at vi 
havde størst fortjeneste af resulta-
tet, som også skal ses i lyset af, at 
vi kun var 11 mand og uden mu-
lighed for udskiftning. 
Til slut vil jeg rose dommeren, der 
dømte en ganske god kamp med  

kun én fejl: 1. halvleg 35 min. – 2. 

halvleg 30 min. Teddy fik bamsen.   

 

Da foråret lod vente på sig og vejret ikke artede sig, således at sæ-
sonen kunne komme i gang med kampe på græs til tiden, blev der 
trænet flittigt videre på grusbanen, og den blev endda ordnet, som 
vidst ikke er sket i nyere tid her i Måløv. Kampen den 3. april mod 
Skovlunde er således blevet udsat til efteråret den 2. oktober. Den 
12. april blev så sæson start for vores vedkommende, og første 
kamp blev spillet mod Frederikssund i Frederikssund. Jeg kikke-
de ind i omklædnings-rummet før kampen, alle havde højt humør 
og flere havde indkøbt nye støvler, så det var nogle flotte fyre, der 
løb ind på banen. Den kamps resultat og de øvrige forårskampe 
med lidt kommentar kan læses inde i bladet.  
I sidste blad efterlyste jeg frie ytringer med og uden tegninger. 
Indlæg til bladet har ligget noget på den lade side, men PM har 
sendt mig nogle striber, som måske er tænkt til at peppe holdet 
lidt op – hermed den første af dem. Med håbet om, at vejret vil stå 
på sol og varme, ønsker redaktionen alle en rigtig god sommer.   
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VETERANERNE 



 

Jeg som ankermand skal nok 

holde mig fra, at fremture at 

fodbold er en yderst interessant 

videnskab, da set her fra 

 sidelinien forekommer det mig, 

at der er en del fejltagelser 

 forbundet med det spil. 
 

Her står, at jeg Finn skulle 

have sagt, at dommeren var en 

gammel nar. 

- Det sagde jeg ikke, jeg sagde, 

han var gammel og rar. 

 
Erik Jørgensen – så er det sagt. 
Erik Jørgensen er simpelthen vores alle 
sammens ankermand, han er der altid, 
når man(d) har brug for ham, han er al-
tid i godt humør. Han har altid et svar på 
rede hånd - uanset problematikken. 
Erik er også den, som altid er engageret i 
alle vores kampe. Det er ham, som sørger 
for  fodbold tøjet, og sætter holdet - det er 
ikke altid et taknemmeligt job. Det er 
også ham, der i høj grad er med til at 
styrke kammeratskabet på vores hold. 
Erik har en stor aktie i den holdning, der 
præger holdet, og jeg er sikker på, at det 
ville se meget anderledes ud, hvis ikke 
han havde ydet den signifikante indsats, 
han nu engang har. 
Det dejlige er, at han af natur er sådan -  
tusind tak for det. 
Erik har været hos os i langt over 10 år, 
og mit håb er selvfølgelig, at han fort-
sætter i mange år endnu, og det ser da 
heldigvis også sådan ud. 
Sluttelig vil jeg sige, at jeg er sikker på, at  
jeg deler ovennævnte med resten af hol-
det. 

Siggi 
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Efterårets kampe 2006 
 

Måløvs Superveteranhold 
 

Mandag den 7. august kl. 19.00 mod Frederikssund IK 
på Måløv Stadion  
 

Mandag den 14. august kl. 19.00 mod Allerød FK 
Ravnsholtskolen, Søparken 1, 3450 Allerød 
 

Mandag den 21. august kl. 19.00 mod Lyngby BK 1 
på Måløv Stadion  
 

Mandag den 28. august kl. 18.45 mod SB 50 - Ishøj 
på Måløv Stadion 
 

Mandag den 4. september kl. 18.30 mod Ølstykke FC 1 
på Ølstykke Stadion, Tranekærvej 3, 3650 Ølstykke 
 

Mandag den 11. september kl. 18.15 mod Skjold Birkerød 
på Måløv Stadion 
 

Mandag den 18. september kl. 18.00 mod Virum/Sorgenfri BK 1 
på Virum Stadion, Kaplevej 46 A, 2830 Virum 
  
Mandag den 25. september kl. 17.45 mod Brede IF 1 
Bredebro Idrætshus, Bredebovej 2-4, 2830 Virum 
 

Mandag den 2. oktober kl. 17.30 mod Skovlunde OB 1 
på Måløv Stadion. 
Efter kampen er der spisning i ”Cafe Skomagerhuset” 
på Måløv Hovedgade  
 
 

Mødetid ved klubhuset i Måløv: 
Hjemmekampe ½ time før kampstart. 
Udekampe 1 time før kampstart. 
 
Vintertræningen begynder mandag den 9. oktober 2006 
 

               Venlig hilsen - Erik Jørgensen 
 



Referat fra kampene foråret 2006 fortsat: 
 

15. maj 2006 - Måløv – Ølstykke FC 1-6 
Efter bare 9. minutter førte Ølstykke 3-0 og så var det ligesom, at den kamp 
var slut for vores vedkommende. Selvfølgelig kæmpede vi, men de var en del 
bedre end os, specielt havde de en fin boldbehandling, og spillede bolden 
rundt i trekanter. Der var stilstand i scoringen til 28. minut og så var 4-0 en 
kendsgerning. I 2.halvleg havde vi vidst ikke mange angreb, dog i det 12. mi-
nut skød Steen B. resolut et stykke udefra og bolden gik i mål til 1-4. Bolden 
var kun lige givet op, da den igen lå i vores net til 1-5. I det 28. minut blev der 
scoret på hovedstød efter hjørnespark til slutresultatet 1-6. – Stig fik fidus-
bamsen. 

 

22. maj 2006 - Måløv – Virum/Sorgenfri BK 1-6 
I de første 8 minutter gik spillet frem og tilbage, men så scorede gæsterne til 1
-0. Et par minutter senere var de tæt på igen efter frispark og igen efter et 
hjørne. Vi kom lidt ind i kampen, dog var vores boldbehandling ikke af sam-
me kvalitet som modstanderens, og sidst i halvlegen brændte det på igen, som 
resulterede i, at vi kom bagud med 2 mål. 2. halvleg klarede vi os lidt bedre i 
de første kvarter, men så stod der Virum på resten af kampen, dog scorede 
Steen O i det 17. minut vores eneste mål., og gæsterne skød sig ind på mål-
tavlen med yderligere 4 mål. - Erik S fik fidusbamsen. 

 

1. juni 2006 - Skjold Birkerød - Måløv 5-0 

Desværre blev det en af disse kampe, hvor Erik J. havde svært ved at stille 
fuldt hold, da flere var på skadeslisten eller havde andet gøremål. Hele starten 
af kampen var en gang nervøst rod, som måske kan skyldtes, at vi spillede på 
kunstgræs, der gør boldens opspring noget hurtigere. Målene faldt jævnt for-
delt over begge halvlege. Vi havde dog lidt af spillet, men ikke chancer til mål, 
dog et forsøg i det 28. minut af 1. halvleg. I de sidste 15 minutter af kampen 
var Jens udtømt for kræfter, så jeg måtte overdrage kuglepennen til holdleder 
Erik J, og træde i aktion, Erik skrev, at jeg forsøgte at presse mod-standeren 
lidt, og han håbede, vi fik øl efter kampen. - Stig fik fidusbamsen. 
 
12. juni 2006 – Måløv – Brede 0-4 
5. minut stor chance til Måløv, men desværre lå bolden i det 8. minut i vores 
netmasker og allerede i det 10. minut igen, så var stillingen 2-0 til Brede. Når 
Brede havde bolden spillede de hinanden, men vi havde i lange perioder svært 
ved at finde hinanden. I det 26. minut 3-0 lige før halvleg fløjtet til 4-0. 
I 2. halvlegs 5. minut klarede PN i flot stil et straffe, og da bolden ikke kom 
rigtig væk måtte selv samme PN klare igen. Det satte Måløv i gang med nogle 
en del chancer, der ligeså godt kunne have givet mål. Det var ligesom et andet 
Måløv hold, der spillede 2. halvleg. Erik S fik fidusbamsen. 

 

21. juni 2006 – Skovlunde OB 1 - Måløv 0-0. 

(se referatet af kampen på bagsiden af bladet) 

Referat fra kampene foråret 2006: 
 

12. april 2006 - Frederikssund – Måløv 2-0 
Frederikssund sad på det meste af spillet i 1. halvleg, men de kom ikke til de 
helt store chancer, dog havde de et nærgående skudforsøg i 27. minut. I 2. 
halvleg kom vi bedre med i spillet, Knud havde et skud efter et frispark og 
Steen O. havde et skud på målstolpen. Desværre gik vores spil i stykker, da 
de midt i anden 2. halvleg fik tilkendt et straffe, som de udnyttede. Ikke 
mange minutter efter fik Frederikssund et mål mere, og så var den kamp 
forbi. - Poul M. fik fidusbamsen. 
 

24. april 2006 - Måløv – Allerød 6-0 
I det 10. minut havde Allerød et skud som Vidar klarede i fin stil. Det satte 
os i gang – flot frispilning af Steen O. som Knud udnyttede til 1-0. Nu sad vi 
på den halvleg med gode forsøg fra Steen O. og Jens. I begyndelsen af 2. 
halvleg havde Allerød et nærgående hovedstød, men få minutter efter score-
de Jens til 2-0. Vidar måtte ud i fuld længde for at redde, men desværre slog 
han skulderen. 3-0 af Erik, og lidt senere på hovedstød til 4-0 af  Johnny. 5-
0 af Steen O. og igen Steen O. til 6-0 som blev kampens resultat. Et godt 
spillende Måløv mandskab. – Steen B. fik fidusbamsen. 
 
1. maj 2006 - Lyngby – Måløv 0-1 
1. halvleg blev spil til Lyngbys mål, dog uden at bolden kom i rusen, og lige 
før halvleg havde Lyngby et hjørne, hvor de var lige ved at score. I det 10. 
minut i 2. halvleg afsluttede Johnny resolut, og 1-0 var en kendsgerning. 
Resten af kampen havde vi flere gode forsøg, men uden at score. Lyngby 
havde ikke meget at byde på overfor vores gode spil. – Poul N. fik fidus-
bamsen. 
 

8. maj 2006 - SB50, Ishøj – Måløv 6-1 
I 1. halvlegs 7. minut havde Steen O. en stor chance, men desværre snuppe-
de Ishøjs målmand skuddet. Havde han scoret, var kampen måske blevet en 
anden. Som jeg vurderer det, kom der et vendepunktet ca. 15 minutter inde 
i kampen, herefter dominerede Ishøj kampen, og overtog spillet fuldstændig. 
Som det nu engang er, når man er bagud, så har humøret det ikke for godt, 
og desværre begyndte spillerne at bebrejde hinanden for deres fejltagelser. I 
stedet for at stå sammen og heppe hinanden op, det medførte at Knud i det 
27. minut havde fået nok og forlod banen, men han kom dog tilbage senere i 
kampen. I 2. halvleg fortsatte det med at gå skidt, og hjemmeholdet scorede 
næsten, som det passede dem. Det eneste positive i den halvleg, som kunne 
have løftet humøret lidt, var i det 19. minut, da Stig og Keld havde en dob-
beltchance, men havde de scoret havde det jo pyntet lidt på resultatet. 
Kort sagt vi havde desværre alt for lidt spil, og dermed fik vi jo heller ikke 
nogle muligheder til at skabe nogle chancer – en skidt kamp. 

Ovennævnte 6-1 er jo et kedeligt resultat, og desværre var det fortjent, at 

Ishøj vandt, men jeg ved, at det kan vi sagtens gøre meget bedre. – Teddy fik 

fidusbamsen. 



Skjold Birkerød 

Ishøj 

Måløv—Allerød 

Lyngby - Måløv 

… gad vide, hvad Finn tænker på? 

… gad vide om bolden er limet til hans fod? 

… gad vide om Jens
holder Øresunds
trafikken tilbage

Skjold Birkerød - Måløv 

Frederikssund - Måløv 

Ølstykke - Måløv 

Ishøj - Måløv 

… gad vide, hvor Erik og Kjeld skal hen? 

… gad vide, hvor den bold kommer fra? 

… gad vide om Jens 
holder Øresunds- 
trafikken tilbage 


