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Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end

sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil
lave om på det.

Sommertræningen har jo altid været meget besøgt, så derfor er der ingen
grund til at tro, at vi ikke kan holde formen vedlige, til turneringen igen starter den 15. august.

Vel mødt til sommertræning, og det skulle undre om ikke Erik J., når vejret
tillader det, får gang i grillen.

GOD SOMMER

Kvartalets side 2 mand

Peder rykkede op til SVET fra veteranholdet
i 2008, men har været hos MB siden 1985

altså 26 år – og tænk han har altså haft 25 års
jubilæum sidste år, uden vi har vidst det.

I 2008 var han en særdeles velkommen forstærkning

til

holdet,

og

har

scoret

en

del

hovedstødsmål pga. sin højde. Peder er en

hyggelig fyr med lun humor, og han er en

mand af format må jeg sige – på en af vores
sommerture, jeg mener det var i Assens i

2009, da vi skulle samle ind til regningen for
aftenens restaurantbesøg, så betalte han sku
hele regningen, se det kalder jeg indkitning.

Peder er kvartals—spiller, hvilket vil sige at
vi stort set aldrig ser ham til træning, men
kun til kampe – og nu har han meldt ud, at vi

først ser ham til efteråret, han har nemlig
hentet sig en godte fra østen, og det tager lidt

tid inden hun kan integreres i det Danske

samfund, gad vide om han i det hele taget
kommer på banen i år?

Peder er som sagt en stille og rolig lun fyr, og
vi håber da virkelig at se mere til ham når

hans nye liv er på plads – vi savner dig Peder.
Siggi

Her er så lidt at lege med for
de kvikke

Den 13. april skulle turneringen have være startet, vi skulle have mødt B-73 Herlev, men

som så mange gange før, når den første turneringskamp skal spilles, så måtte den udsættes
på grund af vejret og de dårlige baner. Kampen blev spillet den 1. juni og vi tabte 1-4.
Måløv - Ølstykke 3 0-1

Så blev det den 18. april og vi skulle møde

Ølstykke 3 på vores hjemmebane, og her lykkedes det så at få gang i turneringen 2011.

Det blev en kamp hvor vi nok skulle have vundet , men så uforfortjent tabte 1-0.

Tæt på 1-1

Måløv - Værløse 4-1 - 2. maj
Selv om vi her på billedet ser Povl Madsen
pakket

helt

ind

lykkes

det

ikke

for

Værløse at vinde for vi havde jo Johnny til
at score. Det blev til hele to scoringer i

første halvleg. I anden halvleg blev det til
to mere, men her var det Jan J. der fik
lavet et mål og det sidste var et selvmål.

I det 18. min. i anden halvleg fik værløse
deres trøstmål til 4-1. Måløv vinder fuldt
fortjent - dejligt at få 3 point.

Madsen er pakket ind

Hvad kikker de efter, kun tilskuerne har ikke
forladt banen.

Slangerup - Måløv 4-1

Da vi tog til slangerup havde vi ikke de store forventninger om en sejr, da vi altid har haft de svært netop
der, og at de tilmed var nedrykkere fra A-rækken.

I første halvleg så det ellers ikke ud til at vi ville få det svært da vi tilspillede os rigtig mange chancer og
burde have afgjort kampen allerede der.

Sådan gik det desværre ikke, resultatet blev 4-1 til Slangerup, dumt efter vores gode 1. halvleg.

Jens brugte hele banen - og lidt til

Tæt på endnu et Slangerup mål

Ølstykke 4 - Måløv 1-1
Kampen startede godt for Måløv , med godt sammenspil og mange chancer.Men efter ca.15
min. får Ølstykke lavet mål til 1-0. Regnen silede ned på en meget våd bane. Efter ca. 20

min. sender jeg Ole Lisberg ind, som er meget sulten på at lave mål,da det kiksede flere
gange i Slangerup.

Straks efter laver Ole mål fra lang afstand, med en følt tådreng, så nu står den 1-1og vi våg-

ner lidt op og får lidt gang i spillet

Men i anden halvleg bliver Ølstykke igen temmelig farlige, men på grund af en række gode
redninger af Finn redder vi det ene point.

Erik J.

SB 50 Ishøj - Måløv 4-2
Efter en lidt dårlig start hvor vi er presset lidt i bund scorer Per pludselig til 0-1. Herefter går

det lidt bedre men på et langskud der rammer stolpen og derefter går i ryggen på Finn udligner Ishøj. Kort efter kommer vi dog foran igen da Jan J. scorer på hovedstød.

Ishøj kommer dog stærkt igen og bringer sig hurtigt på 4-2. Steen O. bringer os på 4-3, men
det er Ishøj der slutter festen med en scoring til 5-3.

Måløv - Brøndby Strand 1-4
Allerede i det 14. og 16. minut scorer
Brøndby, og 1. halvleg slutter 2-0.
Straks

i

anden

halvleg

bringer

de

sig

foran 3-0. I det 25. minut scorer Lars til

1-3 men glæden varer kort for allerede i
det 26. minut bliver det 1-4.

Vi har reelt kun 3 gode forsøg, som udføres af henholdsvis, Knud, Steen O. og
Per.

Jyllinge - Måløv 0-4
Vi tog til Jyllinge med en forventning om at få det rigtigt svært, for Jyllinge indtog andenpladsen i turneringen. Det gik også som forventet med et Jyllinge pres fra start.

Det fortsatte indtil det 23. minut da steen Olsen scorede, og det skete også i det 26. minut,

begge mål sat ind efter godt sammenspil. I det 28. minut rammer Steen stolpen og Jens føl-

ger den til dørs og nu står der 0-3. I anden halvleg scorer Jan J. til 0-4. Efter denne scoring
bliver kampen fløjtet af på grund af tordenvejr, så det er på bare 48 minutter vi vinder 4-0.

Måløv - B73 Herlev
Så blev forårets sidste kamp spillet, men i
virkeligheden

var

det

den

første

kamp

i

efteråret. Vi havde mødt B73 Herlev før,
nemlig den 1. juni.

Denne gang gik det meget bedre, vi fik da

spillet lidt fodbold og spillede faktisk en

rigtig god kamp. Men det var desværre ikke
nok mod de “unge” hurtigløbere fra Herlev.

Vi tabte 3-0, men det kunne godt være blevet mere, men også mindre, Steen og Jens
havde et par gode chancer foran mål.

I den anden ende havde Finn nogle gode
redninger og blev da også dagens spiller

Sommerfesten 2011

Som

det

ses

på

disse

sider

havde vi en meget vellykket
sommerfest med god mad og

forskellige underholdende tiltag i form af boccia og kongespil.
Hen på de sene timer blev
det hele lidt mere sløret.

Da

vejret

også

viste

sig fra den pæne side, gik alt
op i en højere enhed og der
kan

uddeles

arrangørerne.

et

superkys

Modelfoto

DER

SPISES

til

Hvemmon han holder
mest af?

Kort om formandens ½års beretning
ved sommerfesten 17. juni

Siggi havde en gennemgang af tiden fra sidste
generalforsamling og til nu.

Altid levering af frisk brød

De vigtigste ting var omkring vores sommer-

tur til Middelfart. I år vil vi blive indkvarteret

på hotel, da Middelfart ikke råder over et vandrehjem.

Han kom også ind på hans afgang som formand, og fortalte i den forbindelse at Torben

Nielsen er villig til at træde ind i bestyrelsen i
stedet for ham når den tid kommer, og hvis
han kan blive valgt.

Træningstidspunkt i sommerferien er kl. 18

Kvartalets fødselsdage
Arrangementer

Vidar 57............................................19. juli

Johnny (2), 49................................... 20. juli

Erik S. 63 ............................................9. aug
Kurt

Sommertur 2-4 september

52.............................................. 9. aug

Ole J. 71............................................. 9. sept
Len 64..............................................23. sept
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