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Stemningsbillede fra Nakskov

Kvartalets side 2 mand

Turen til Nakskov

Der gives gode råd før kampstart
Lars Beyer rykkede op som Superveteran,
fra Veteran i 2007.

Lars er normalt midtbanespiller, men kan
dog også spille andre pladser.

I 2007 kom han som virkelig forstærkning
til holdet, han var ung, hurtig, og

udholdende. Han tilførte holdet en tro på
at vi gik mod tider der betød

oprykning, og medaljer. Det der med tiden
rent faktisk er sket, er at holdet

En glad mand på tur

blev stabiliseret, og at vi, i dag, stort set
ligger på den placering der passer

holdets formåen. Lars er helt undskyldt, da
én mand jo ikke kan afgøre det hele, selvom man er den yngste i flokken, har et

godt humør, og altid er rar og kammeratlig.

Lars’s attitude passer til holdet, og han er
stadig ivrig på banen, selvom han med

tiden er blevet lidt gumpetung, er alt som

det skal være, han er en god kammerat, og
vellidt på holdet.
Siggi

En træt mand på tur
Se mere fra turen på side 4 og 5
+

www.mbsvet.dk

Måløv - SB-50 Ishøj 1-1

Denne kamp havde vi ventet på lige siden vi tabte til SB-50 på udebane i foråret. Vi har

tør-

stet for at få revance, for vi spillede en rigtig dårlig kamp på deres bane, vel nok den dårligste nogensinde, her tabte vi 2-1.

Nu kom der gang i efterårets første kamp og vi skulle have 3 point, og det hele startede da

også rigtigt godt, men efter 15 minutter gik det lidt i stå og Ishøj tilspillede sig nogle store
chancer. I halvlegen stod der 0-0.

Kort inde i 2. halvleg scorer vi til 1-0, Johnny 2 får lavet et meget fint mål hvor bolden ram-

mer begge stænger og går i mål. Efter han i flere kampe har haft mange chancer lykkedes det
så

endelig for ham, måske fordi han er blevet rigtig Sveteran og netop fyldt 50.

Kampen fortsatte med overvægt i spillet til Ishøj, men da kampen sluttede stod der fortsat
1-1. En lille revance blev det da til.

Slangerup - Måløv 2-2

Den 15.august tog vi til Slangerup
med

en

forventning

om

sejr,

for

vise

sig

at

forårets kamp vandt vi med cifrene
5-1.
Det

skulle

dog

Slangerup havde fået samlet nogle
andre spillere til denne kamp.

Kampen blev derfor denne gang en
meget lige kamp, så da Steen O.

havde bragt os foran 1-0 efter 25.
min. slog Slangerup igen minuttet

efter, 1-1. Hele seancen gentog sig
i 2. halvleg, vi var igen nået til det
25. min. da Steen O. endnu engang
bragte

os

foran

til

2-1,

men

så

skete det igen, Slangerup scorede i

det næste angreb. Kampen endte
dermed 2-2, meget ærgeligt, men
måske nok retfærdigt.

formanden varmer op

Sommerturen 2012 gik i år til Nakskov, og her var vi rigtigt kommet på landet, vi boede 4

km uden for Nakskov og måtte i høj grad benytte os af Nakskov Taxa. Her i udkants
Danmark havde vi ventet en lidt død by, og det var det også, men vi formåede selv at lave
det til en fornøjelig fest som altid.

Sædvanen tro startede turen på Cafe Skomagerhuset i Måløv. Menuen stod igen på hakke-

bøf med bløde løg og skønsang (SVET sangen). Skovlunde busser hentede os direkte ved

Skomagerhuset, så efter at have fyldt bussen med øl og folk gik turen sydpå i højt humør. Vi
blev kørt direkte til vandrehjemmet, hvor vi blev indkvarteret ifølge værelsesplanen.

Da vi skulle spise fredag aften på Cafe Sarajevo i Nakskov, tog vi tidligt ind til byen med

taxa. Allerede der blev vi spredt og startede på forskellige værtshuse, men det lykkedes os
da at samles klokken 19 til fælles mad og senere hygge i byen.

Lørdag formiddag tog vi igen til Nakskov by og slappede af på Axeltorv med lidt mad og

drikke i strålende solskin. Tidligt på eftermiddagen begyndte gåturen ud til Nakskov fodboldbaner, hvor vi skulle mødes med superveteranerne fra Nakskov boldklub. Efter lidt
tumult omkring spillepladserne endte det med at Siggi tog over som stand-in målmand i ste-

det for Vidar, som gerne ville spares til den vigtige kamp om mandagen mod Jyllinge FC
(som vi forøvrigt vandt 3-2).

Selve kampen mod Nakskov blev velspillet og spændende, selvom Nakskov hurtigt kom
foran 3-0. Men Måløv kæmpede sig tilbage i kampen til 3-2. Nakskov førte dog undervejs
hele

tiden

og

vandt

5-4.

Efter

kampen

så

begge

hold

Døllefjelde-Musse, som Nakskov tabte med samme cifre.

Nakskovs

1.

hold

spille

mod

Finn Laursen fra Nakskov superveteraner havde bagefter sørget for mad og drikke samt stor-

skærm til Danmark-Tjekkiet kampen om aftenen. Så det blev en rigtig hyggelig eftermiddag
og aften sammen med vores modstandere, hvor der blev snakket igennem så jeg ved ikke
hvor meget vi fulgte med i landskampen.

Efter morgenmad og oprydning på værelserne hentede Skovlunde busser os igen, lidt forsinkede, søndag formiddag. Vi endte alle hele og ved godt mod på parkeringspladsen ved
Måløvs klubhus søndag omkring kl. 14, hvor en vellykket tur sluttede.

Formanden

Så idyllisk boede vi i Branderslev

Her er

Jens ved at forklare den kommende brud alt om

ægteskabets faldgrupper. Sted: Axeltorv - Nakskov

Jess har scoret

kammeratligt samvær
efter kampen

Måløv - Smørum 0-2

Så blev det tid til at møde topholdet fra Smørum, og efter forårets kamp som vi tabte 5-2,

vidste vi at det skulle blive en svær kamp. Vi blev også fra første fløjt sat under pres, og i
det 10. minut kom vi bagud 1-0.

Herefter fik vi mere og mere gang i vores spil, og fik da også nogle store chancer, Jens havde

bl.a. en hvor han var helt fri foran mål men brændte hele to gange på samme chance. Det
blev desværre istedet 2-0 efter 25 min.

I 2. halvleg tilspillede begge hold sig til store chancer, dog med Smørum som den domine-

rende part, men Vidar havde en af sine gode dage så vi klarede 0-0 i denne halvleg.

Efter kampen var vi temmelig tilfredse med kun at tabe 2-0.

Strandparken - Måløv 1-1
Kampen

mod

Strandparken

blev

i

første halvleg en lidt rodet affære,
hvor vi både havde solen og dom-

meren imod os, og efter en lidt kikset aflevering kommer vi bagud 1-0.
Kort

tid

efter

får

heldigvis

vores

“lånespiller “ Michael scoret et flot

mål hvor han med et fint spark løfter bolden indover målmanden, 1-1.

Efter pausen har begge hold en del
chancer for at afgøre kampen, men
resultatet 1-1 holder til sidste fløjt.

I pausen diskuteres taktikken for 2. halvleg

HGI- Hillerød - Måløv 0-1
Dagen før vores sommertur spillede

vi kamp mod Hillerød, og dette med
stor succes for vi vandt denne vigtige
kamp med 0-1.

Efter at spillet havde gået frem og til-

bage, med masser af store chancer til
begge hold, sluttede 1. halvleg 0-0.

I anden halvleg fik vi overtaget og

Østerhøj Bygade 123 B . Ballerup
Telefon 44 66 13 73

www.ladyogvagabonden.dk

efter at have brændt en del chancer

lykkedes det Jess at score kampens
enlige mål. Et vigtigt mål da det formenligt

bragte

ningsfaren.

os

uden

for

nedryk-

Jyllinge - Måløv 2-3

Kampen mod Jyllinge blev en af de bedste kampe vi har spillet i sæsonen. Vi havde et hav

af chancer, men kom alligevel bagud med 1-0, men chancerne blev ved med at komme og

Jess bringer balance i regnskabet 1-1. Vi kommer igen bagud, men kort tid efter udlignes der
og første halvleg ender 2-2. I anden halvleg bliver vi ved med at have mest spil, og vi kom-

mer på 2-3, som også bliver kampens resultat, et resultat der formentlig giver en samlet 5.
plads. De tre flotte mål bliver scoret af Jess - Kurt og

Steen O.

Da det på nuværende tidspunkt ser ud til at Brøndby Strand har trukket sit hold ud af turneringen, blev kampen mod Jyllinge derfor den sidste i år - Vel mødt til vintertræning
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City Murer Aps
www.citymurer.dk
Mågevej10 . 3550 Slangerup . telefon 21 34 91 50
Udførelse af facadeisolering i samarbejde med Hefa Facadeisolering.dk

I Skrivende stund er der desværre

ikke styr på vores træningstide til
vintersæsonen.

Boldklubben

har

bortdømt os fra vores sædvanlige
tid mandag kl. 18, som vi har haft

gennem mange år. Vi håber at det

vil ordne sig således at vi kan få
vores

gamle

tid

tilbage,

andre

løsninger vil være en dårlig løsning for os superveteranerne.

Alt

Ring

Malerarbejde

eller

skriv,

U.

Olafsson

Tuborgvej

Maler

266 B

.

og

og

fornuftig

email:

NV

Kvartalets fødselsdage

Lasse 68 år..................................... 7. okt.

finder

.

v/

Kea

Telefon

Finans

2171

Aps

6607

Arrangementer
Generalforsamling fredag d. 2. nov

Bent 64 år.....................................11. okt.

Knuds Cup Mandag d. 17. dec

Jan W. 58 år.................................. 17. nov.
Finn 62 år..................................... 10. dec.

Vintertræning

Erik J. 67 år.................................. 15. dec.
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København

Povl M.58 år................................... 5.okt.

vi

mm.

løsning

Entreprenørfirma
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