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Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slag-
sen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på hol-
det, så nu skal man selv ligge overtrækstrøjer sammen efter træning, og i
kampene bruger han sig selv som indpisker og alle spillere får et ord med på
vejen som f.eks. aflever ordentligt - vend ikke ryggen mod bolden - hvorfor
løber du den vej - gå til ham - dårligt udspark - dæk ordenligt op - osv. osv.
osv. men trods alt tror jeg folk lytter lidt til ham. Mon han freder os i som-
mertræningen - jeg tror det næppe. Så var det lige det med at øllet som skul-
le være dyrere, så langt er han alligevel ikke nået. 

Måske har den nye tiltaleform bekommet os vel, for vi har jo allerede opnå-
et 12 point her i foråret. God sommer til alle også til Torben.



Kvartalets side 2 mand

Bent Bruun kom til SVET i dec. 2007,
og var allerede på holdet i turnerigen 2008.

Jeg mener at have hørt at han tidligere har spillet
i MB – for mange år siden, men jeg er ikke sik-
ker, har han det, kan man jo sige at han er vendt
tilbage, til sin ungdomsklub.
Bent er en stille og rolig person med begge ben
på jorden, og har et meget besindigt gemyt, der
gør at han er relativt nem at have med at gøre.
På fodboldbanen er han meget arbejdsom, og
kommer til gode chancer fra tid til anden, men i
sine 53 kampe, er han ikke endnu kommet på
måltavlen, og det er yderst sjældent at han laver
frispark. Til det kan man sige at man kunne
ønske at han ”trykker den af” noget mere på mål,
fordi han har et udmærket spark, og da han er
som han er, er han næsten umulig at blive
uvenner med på banen.
Når det så er sagt, er han en god mand for
holdet, og kan stort set spille alle pladser,
han er derfor en drøm at have som udskift-
ningsspiller.
Han en god kammerat, vi er alle glade for
ham, og forhåbentlig bliver han hos os
længe endnu.

Siggi

Johnny H. 200 kampe for SVET
21. maj 2012

Jess 25 kampe for SVET
18. juni 2012

Torben 75 kampe for SVET
25. juni 2012



Sæsonen 2012 blev skudt igang den 16. april, Dronningens fødselsdag, her
mødte vi Ølstykke i det der skulle vise sig at blive en forholdsvis god start
på sæsonen.
Ølstykke bragte sig hurtigt foran med 2-0, men gennem en god fight og hold-
moral kæmpede vi os tilbage i kampen, og med to mål af Jan J. og Jess
blev det 2-2. Vi kunne endda have bragt os i front, da Steen O. havde en fri-
løber direkte mod mål, men han brændte desværre. Kort før pausen bringer
Ølstykke sig igen foran til pause resultat 2-3.
I anden halvleg overtog vi hele spillet og tilspillede os flere store chancer, og
efter 10 min. bliver det Jess der udligner til 3-3. Vi havde rigtig godt fat i
Ølstykke så derfor var det meget ærgeligt at de fik lov til at score endnu et
mål blot 2 min. efter. Endnu engang rejste vi os da Jess igen var på pletten og
udlignede til 4-4. Så troede vi at det kunne lade sig gøre at få det ene point,
men kort før tid kikser det i Måløvs forsvar og Ølstykke vinder kampen 4-5.

SB 50 Ishøj - Måløv 2-1
Det var så det.

Måløv - Slangerup 5-1
Vi får en rigtig god start og tilspiller os straks
en stor chance, men Jess brænder. Efter 15. min
scorer Jan J. til 1-0 og det bliver startskuddet til
et par hurtige mål, på 2 min sidst i halvlegen
scorer Jess 2 mål og 1. halvleg ender 3-0.

I 2. halvleg fortsætter vi det gode spil og Ole L.
scorer til 4-0. Slangerup får herefter et trøstmål
da Erik træder i bolden og en slangerup spiller
bliver helt fri og får puttet bolden i mål til 4-1.
Jan J. slutter det hele af med endnu en scoring
og et gult kort. 

Johnny passer godt på vores få fans



LSF-Måløv 5-2
På trods af resultatet spil-
lede vi faktisk en rigtig
god kamp. 
LSF startede som lyn og
torden, og efter 10 min.
får de et straffespark efter
at Erik havde haft hånd på
bolden. 1-0. Herefter gik
det stærkt og pludselig
stod det 4-0, og vi frygte-
de det værste, men vi fik
mere og mere spil og
halvlegen endte 4-1 efter
en scoring af Steen O.
I starten af 2. halvleg 

Til kampen mod smørum havde vi mange tilskuere, et halvt
hold af skadede spillere

havde Johnny en meget stor chance for at bringe os på 4-2, men brændte, og  desværre fik
LSF scoret på det næste angreb og det blev 5-1. Jess får heldigvis lavet et mål senere i kam-
pen og det hele ender 5-2. 

Måløv-Strandgaardsparken 2-0

I kampen mod Strandgaardsparken fortsatte vi det gode spil fra kampen mod LSF. Vi spille-
de en lige 1. halvleg som endte 0-0. 2. halvleg startede godt for os, og vi havde overtag i spil
og chancer, og det endte da også med vi kom foran med 1-0, da Jan W. scorede et flot mål.
Herefter fik Strandgaardsparken 2 store chancer, men Vidar nappede alt hvad der kom.
Midt i halvlegen blev Steen O. spillet helt fri og det skabte lidt ro, da det så blev 2-0, dette
blev også kampens resultat. Vores anden sejr i år var i hus

Måløv - HGI Hillerød 2-1

Måløv startede lidt svagt og vi var presset godt i bund, så det så ud til at blive en svær kamp,
men vi fik da tilkæmpet os nogle få chancer, bl.a. havde Jens et godt frispark på mål men
desværre lige på målmanden.
Efter 20 min. gik det så galt og måløv kom bagud med 1-0.
I halvlegen skiftede Erik J. 3 mand ud for at få mere gang i angrebsspillet. Det gav straks
bonus da Tsage opdagede at målmanden var lidt langt ude, og med et flot langskud sendte
han bolden i mål 1-1. Vi kunne kort efter være kommet foran da Jan J. havde et godt forsøg
mod mål, men vi måtte vente til 10 min. før tid, da Steen O. bragte os foran med 2-1 efter et
godt og flot udført angreb.



Stor chance til Steen O.

Måløv - Jyllinge 0-1

Måløv startede kampen rigtig
godt og fik nogle store chan-
cer til at bringe sig foran,
men bolden ville ikke ind.
Som kampen skred frem blev
der også mange chancer til
Jyllinge, men heller ikke de
formåede at bringe sig foran på deres store chancer takket være en god præstation af Vidar,
så god at den indbragte ham 6 bamsestemmer. I anden halvleg fortsatte spil og chancer med
at være ligeligt fordelt, og vi skulle helt hen til 3 minutter før tid før det lykkedes for Jyllinge
at komme foran, på et ærgeligt, men flot, selvmål af knud. 

Brøndby Str. - Måløv 2-6
Det blev en af de kampe hvor
vi hurtigt kom foran med 0-2,
og havde hele spillet, men
som så ofte før går vi i stå og
det bliver 1-2. Kort efter får
Brøndby straffe, men heldig-
vis skyder de over mål.

Heldigvis får vi kort før pausen lavet et til 1-3. Efter pausen over-
tager vi igen spillet og vi får lavet yderligere 3 mål, men kort før
tid får Brøndby endnu et straffe, og scorer, kampen ender 2-6.

Steen laver 4 mål, Jess 2 og  Jan J. fik et gult kort.

0-1

Tre ben havde været
at foretrække

Ølstykke - Måløv 4-1
Som den sidste kamp i foråret, som faktisk også
var den første efterårskamp, mødte vi Ølstykke
og desværre måtte vi se os slået med 4-1.

Ølstykke var klart bedst og efter 15 min. stod det
2-0, men Jess fik kort efter scoret til 2-1. Med
lidt held var vi kommet på 2-2, men sådan skul-
le det ikke være, det blev istedet 3-1 og kort før
tid 4-1.

Så sluttede foråret på en rigtig efterårs-
dag med regn og blæst 



City Murer Aps
www.citymurer.dk
Mågevej10  .  3550 Slangerup  .  telefon 21 34 91 50
Udførelse af facadeisolering i samarbejde med Hefa Facadeisolering.dk
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Steen Brogaard blev 60 år den 12. maj, og i den
anledning havde han inviteret hele holdet til brunch på
skomagerhuset den 17. juni.
Her havde vi en hyggelig dag, så tak for det Steen.
Desværre udeblev 4, og en enkelt havde taget fejl af
datoen, og var der en  hel måned for tidligt til fødsels-
dag. 
Uden at nævne navne så må man sige at Ib for en gang
skyld var holdets hurtigste mand.



Sommerfesten som blev afholdt den 8. juni, blev
igen en stor succes. Vejrguderne nåede lige akkurat
at få lukket for vandet så vi kunne grille i tørvejr.

GOD SOMMER

En pølse for meget



Bladets udgiver:
Superveteranerne i Måløv Boldklub . Oplag: 150

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

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

www.mbsvet.dk

Kvartalets fødselsdage

Vidar 58 år.....................................19. juli
Johnny (2) 50 år................... .........20. juli
Erik S. 64 år.....................................9. aug
Kurt 53 år........................................9. aug
Per 59 år........................................26. aug
Ole J 72 år......................................9. sept
Len 65 år......................................23. sept

Arrangementer

Sommertur 7-9 september

Alt Malerarbejde udføres mm.
Ring eller skriv, og vi finder en

fornuftig løsning

email: info@uolafsson.dk
U. Olafsson Maler og Entreprenørfirma v/ Kea Finans Aps
Tuborgvej 266 B . 2400 København NV . Telefon 2171 6607


