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Kvartalets side 2 mand

Jens kom til MB i 2003 og har spillet hos os
lige siden.
Jens er folkeskolelærer af guds nåde, at
bestride en sådan post kræver meget engage-
ment og temperament, og det har han bragt
med sig til vort hold hvor han er altid er
100% med i spillet, og har altid en løsning
på hvordan spillet skal spilles. 

Den iver han lægger for dagen i turnerings-
kampene kan vi alle lære meget af. Han spil-
ler en rigtig god midtbane og han scorer fra
tid til anden rigtige gode mål, og når han så 
bliver tacklet af modstanderen, er han
bestemt ikke bleg for at fortælle at synderen
er et kvaj. 

For at vende tilbage til hans engagement, så
husker jeg engang hvor han på en sommertur
blev taget ud af kampen til afkøling, hvilket
han bestemt ikke følte var rimeligt, og der
gik lang tid inden han faldt ned på jorden
igen, men hva, han fik da fidusbamsen, og
man kan jo godt forstå ham, det er jo ham der
plejer at dele ”svedere” ud.
Jens er en af vore drenge, og han er bestemt
en vi alle holder af.

Siggi  

Altid levering af frisk brød

Knuds Cup 2010

Knuds Cup blev afholdt den 20.
december. 
I år var det blevet til 4 hold med 5
spillere på hver.
Vi mødtes kl. 17.15 og fik tildelt
spille trøjer og en lille starter.
Første kamp blev sat igang kl.
17.30, og så gik det slag i slag til
vinderen var fundet.

Vinderholdet bestod af Steen O.
Vidar, Per, Johnny og Keld

Nr. 2 blev Teddy, Erik S, Tage, Lars
og Ole L.

Dagens dommer var Jess.



Årets spiller blev
Tage

Årets topscorer
Steen Olsen

Det foregående kvartal har ikke været særlig begivenhedsrigt, men en vores
helt store dage ligger i dette kvartal, nemlig generalforsamling / julefrokost.
Den blev afholdt hos Finn den 5. november 2010.
Her blev der som sædvanlig uddelt årets præmier, nogle stykker af dem er
omtalt nederst på siden.

Datoen på vores sommerfest er nu blevet endelig vedta-
get, reserver derfor allerede den 17. juni, så du ikke går
glip af denne fest.
Sommerturen forløber som sædvanlig, første weekend i
september 2011.

Flest kampe
Steen Olsen og Torben Nielsen

I Anledning af julen har Tage, Steen O og Torben taget sit juletøj på

Glædelig Jul og Godt Nytår,
med ønsket om et godt SVET år 2011
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Kvartalets fødselsdage

Tage 49 år...................................18. januar
Monrad 62 år..............................18. januar
Keld 68 år....................................27. januar
Jan J. 52 år...................................29. januar
Knud 57 år..................................30. januar
Poul N. 56 år.................................4. marts
Palle B. 56...................................13. marts
Teddy 66 år..................................17. marts
Torben N. 50 år...........................23. marts

Erik J. var blevet et år yngre i sidste nr.
han blev ikke 64, men 65 år, altså folke-

pensionist.

Vores gamle ven, svenskeren Hans Theisen,
bliver 60 år den 30. januar

Arrangementer

Husk vintertræning hver mandag
kl.18.00

Vinder af Knuds Cup 2010


