Kvartalets fødselsdage
Vi ønsker tillykke til:
Povl M. 52 år . 5. oktober
Lasse 62 år . 7. oktober
Finn 52 år . 10. december
Erik J. 61 år . 15. dec.

Arrangementer
Turneringsafslutning
med spisning . 2. oktober
Vintertræning starter
9. oktober kl.18,00
Generalforsamling og
julefrokost
3. november kl. 18,30
Knuds cup
18. december kl. 17,45
- mød op i god tid

25. september 2006
Brede IF – Måløv . 5-1
Kampens første kvarter var rimeligt jævnbyrdig, dog med en lille
overvægt til Brede, og efter 18 min.
bragte Brede sig foran med et flot
skud helt ude i venstre side af
målet uden for målmand Poul Nielsens rækkevidde – 1-0. Her efter
gik det ned ad bakke, og et velspillende Brede hold gjorde det til
2-0 i det 20. minut, og 3-0 i det
24. minut. og sådan sluttede 1.
halvleg. Efter 14 min. i 2. halvleg
øgede Brede til 4-0. Efterfølgende
skete der ikke ret meget, og vi kom
til lidt mere spil, men alligevel øgede Brede i det 25. min. til 5-0. I
slutningen af kampen havde vi dog
mere pres på deres mål end i hele
1. halvleg, og det lykkedes da også,
at få et rigtig godt angreb til at give
resultat, Jens reducerede i det 34.
minut til kampens
resultat 5-1.
Brede var et meget velspillende
hold, og det bevirkede, at vores
spil blev meget langsomt og ofte
med dårlige afleveringer.
Poul N. fik ”Fidusbamsen”.
Sidste kampreferat kommer til jul…
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Ja, så gik den sommer, og var man til sol og varme, så har den
været rigtig dejlig, og selv om det har været varmt at træne om
mandagen, har der været stort fremmøde. Erik J. har tre gange
efter sommertræningen stillet grillrist op som belønning til de svedige gutter, og dermed sørget for at vi kunne smovse os med grill
pølser og hygge (øl) og selvfølgelig socialt samvær. Sommer-turen
til Viborg var godt tilrettelagt af Siggi og med det sædvanlige høje
humør, blev det en stor succes – se billederne fra turen inde i bladet. Nu har Måløv Boldklub taget konsekvensen af de dårlige resultater som 1. holdet har opnået, og ladet holdet rykke ned til
serie 5, jeg håber det bedste for klubben, og samtidig med den nye
vision: ”at klubben skal være stedet, hvor alle kan spille fodbold,
uanset niveau ’alder’ og køn”. Ja, så kan jeg kun glæde mig til at
se mine ligemænd, jeg er årgang 35, men ellers er jeg godt tilfreds
med træningen hos superveteranerne. Superveteranerne har klaret sig ganske pænt her i de første kampe af efteråret. Måske gik
det lidt skævt de sidste kampe med de mange skadede spillere…

4. september 2006 . Ølstykke FC – Måløv 3-1
Kampen startede i regn og blæst og med vinden i ryggen til os, og bolden var dårlig
givet op før Jens løb af sted med bolden, og da Ølstykkes målmand var gået for langt
ud af målet, skød Jens bolden op over målmanden og i mål. Selv om Ølstykke var
kommet bagud, centrede de stille og roligt til hinanden og flere gange havde de chance for udligning. I hele første halvleg havde Ølstykke bolden for det meste, og i de 25.
minut var en mand fra Ølstykke helt alene med Vidar, men jeg tror, at Vidar har magiske evner, mandens skud var fuldstændig forfejlet. I det næste angreb blev bolden
ikke sparket ordentlig væk, og bolden havnede hos en Ølstykke spiller, der omsatte
afleveringen til stillingen 1-1. Allerede i det første minut af 2. halvleg scorede Ølstykke og dermed kom foran 2-1. Nu havde Ølstykke den stærke blæst i ryggen, og vi
havde svært ved at få bolden ud af vores banehalvdel, og først efter et kvarter kom
der lidt gang i vores angrebsspil, og i en periode spillede vi os til et par gode chancer.
Desværre fik de i et kontra løb op langs den ene side, og ingen kunne stoppe manden, han scorede til 3-1, som også blev slutresultatet.
Jens og Kjeld delte ”Fidusbamsen”.

Kvartalets side 2-mand

Vidar er vores mand nr. ”1”, han er født på
Island, og han er også holdkaptajn. Jeg tør
ikke sige, hvor længe Vidar har været medlem
af MB, men jeg ved, at vi sammen har været på
hold siden 1990. Ligesom jeg, har Vidar deltaget på alle vores sommerture som startede i
1991, og vi var sammen holdledere 1992-93.
Efter dette har han været fast nr.1 for holdet –
på trøjen altså, og han har derfor altid været
vores sidste redningsplanke. Vidar er en charmerende glad dreng, som altid vil holdet det
bedste. Han går meget højt op i spillet og dets
resultater, og hans engagement bevirker, at
temperamentet kan løbe løbsk, men det er helt
ok, for han kommer jo ned på jorden igen.
Kaptajn for holdet har han været flere gange,
der er valg til posten hvert år. I denne sæson
har han bestridt hvervet sammen med Knud.
Han er en fortræffelig rejseleder, det beviste
han i september 2004, da en del af holdet
valgte at afvikle sommerturen på Island. Som
privatchauffør for den islandske ambassadør i
Danmark har han udviklet en fortræffelig diplomatisk kunst, hvilket har givet benefit til
vores hold. Et sponsorat på 10.000 kr. til nye
spilledragter. Sponsoren er Citroen i Ballerup.
Qua dette har han bevist, at han brænder for
holdets trivsel og beståen. Vidar lever fuldt ud
op til vort kammeratskabs beståen, og jeg er
sikker på, at vi alle vil ønske, at vi har ham i
vores kreds, så længe holdet består.
Siggi

Jeg bringer her en hjertelig tak
til min anfører kollega af holdet,
for en god præstation i
den forgangne sæson.
Jeg hører gerne om,
der er nogen, der tør have en
anden mening end mig.

11. september 2006 . Måløv - Skjold Birkerød 3-7.
Kampen startede ganske fornuftigt, men i det 5. minut, begik vi en forsvarsfadæse og
– og svup 0-1. Vi fortsatte, som vi startede, og i det 15. min. fik vi tilkendt et straffespark. Det blev sparket af Jens – i første omgang ramte han stolpen i venstre side, og
bolden sprang ind foran målet, og i tumulten fik Steen O. sendt bolden i mål, men ak
målet blev underkendt. Dommeren bekendtgjorde, at der var omspark, da en af modspillerne var løbet ind i målfeltet før Jens havde sparket. Anden gang lykkedes det 11. I det 20. minut præsterede Poul Nielsen, der var vores målmand, at sparke bolden
ud til en modstander, der takkede og scorede til 1-2. Med mange upræcise afleveringer resten af halvlegen var vores spil faldet i kvalitet. 2. halvleg startede som 1. halvleg sluttede og i det 5.min. scorede Birkerød til 1-3 og igen i det 9.min. til 1-4, og i
10. min. var den gal igen, der blev scoret til 1-5. I det 26. min blev vi tilkendt et frispark lige udenfor målfeltet. Det ekspederede Finn til stillingen 2-5, og sandelig om
ikke nøjagtig det samme gentog sig i det 28. min. - 3-5. Der opstod nu et spinkelt
håb, der jo var 2 min. tilbage – og hvem ved? Men ak, vi var desværre slidt op – så i
det 30. og 31. minut spillede Birkerød sig uhindret igennem til hhv. 3-6 og 3-7, som
blev kampens resultat. Det var ikke vores dag – med bedre pasninger og lidt hurtigere
spil var resultatet måske blevet et andet.
Finn og Teddy delte ”Fidusbamsen”.

Sommerfesten
9. juni
2006
Her står, at forskellen på
Dansk Folkeparti og
hæmorroider skulle være …
- at Dansk Folkeparti hænger
folk ud af halsen!

18. september 2006
Virum/Sorgenfri BK
–Måløv 11-0.
Vi har spillet mange
kampe, men ingen,
hvor vi var så lidt
opsat på at spille
fodbold, og det
bevirkede også, at
resultatet blev
derefter.
Teddy og Steen O.
delte ”Fidusbamsen”
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Viborg-turen
1.-3. september
2006

Måløv – SB 50 – Ishøj . 4-1

Vil du
ikke bytte
trøje?

… smil til fotografen
28. august 2006 . Måløv – SB 50 Ishøj 4-1
I begyndelsen af kampen løb vi meget efter SB 50-spillerne, der havde flere nærgående chancer –
f.eks. en bold der ramte målstangen og trillede langs mållinien - et skud, der strøg lige over målet. Ligesom man tænkte nu får vi ikke fat i noget i den kamp, kom vores spil i gang. To gange løb
Steen O. op i højre side, første gang fik Jens bolden, men det resulterede ikke i mål. Anden gang
blev bolden spillet helt over til Keld i venstre side, i kamp om bolden trillede Keld den igennem
benene på SB 50-spilleren, og var dermed fri foran mål, og scorede i det lange hjørne til 1-0. I det
17. minut blev Keld spillet fri med en bold fra højre side, Keld så den fremstormende målmand og
loppede elegant bolden over ham til 2-0. Lige efter vores andet mål brændte det på foran vores
mål, i første omgang fik de skudt – Vidar klarede og Poul M. headede bolden til hjørne, i anden
omgang var Vidar på tæerne igen, og hurtigt sparkede bolden ud i højre side Til Steen O., der tog
et par træk og centrede til, som han havde gjort nogle gange før til Keld i venstre side, der i stedet
for selv at skyde, spillede bolden retur til en fremstormende Steen O., der scorede til 3-0. Nogle
minutter senere centrede Poul N. til Steen O., der løb rask af sted med bolden for til sidst at aflevere til Poul N., der havde taget turen med op, og placerede sig, og så stod det 4-0 til Måløv. I
pausen blev med rette Keld rost for de flotte mål og fine centring, der gav mål. Erik J. havde sine
store problemer med udskiftninger, da flere mente, at holdet havde fungeret godt i første halvleg.
2. halvleg startede med, at SB blev lidt mere nærgående i deres spil, og det resulterede også i, at
de fik et mål til 4-1. Måløv trak sig tilbage på egen banehalvdel, det bevirkede at bolden ikke i de
første 15 minutter var på SB 50’s banehalvdel, og det siger sig selv, at de i den periode kom til
flere store målchancer, dog havde Jens et sololøb mod deres mål, han holdt på bolden længe, for
at nogle af vore spillere skulle komme, men de udeblev. SB 50 havde igen nogle nærgående skud
og hovedstød. Forsvaret kæmpede og Vidar klarede i fin stil. Der blev udskiftet på midtbanen, og
Bo kom ind og fik sat fut i angrebet, hvor bl. a. Jens havde et udmærket skud, men som gik lidt
over målet. Dommeren tålte ingen pro-tester, det fik en SB 50 spiller at mærke, han protesterede
over en kendelse - værsgo rødt kort. Vi lod nok dem få spillet i anden halvleg, men de forstod
ikke at udnytte de chancer de fik.
Keld fik ”Fidusbamsen” efter en flot indsats.
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… den bedste?

Her takker Jens med næsten tårer i øjnene for den store tillid.
Viborg – Måløv . 5-2
Kampen startede med lidt kaos fra vores side, inden der var gået 10 minutter førte Viborg med 3-0. Først et velplaceret skud, så et hovedstød, og så en tilbage lægning til
Vidar, der imidlertid var løbet ud af målet. Vi har ikke været vandt til at have kvindelig
dommer i fuld ornat, og hun virkede streng, så Erik J. så ikke anden udvej end, at Jens
måtte ud og blive afkølet lidt på bænken. I starten af 2. halvleg måtte Knud forlade
kampen med en fibersprængning i låret. Steen fik i det 12. minut driblet sig uden om to
mand, og så var der kun målmanden tilbage, og vi tænkte han svigter ikke, men målmanden klarede. Der blev gået til makronerne, så midt i halvlegen måtte en Viborg spiller udgå med en skade. Den tur på bænken Jens havde haft, fik virkelig sat gang i
Jens, og da han fik chancen, blev der mål, og nu var stillingen 3-1. Så blev det Viborg
tur til at score til 4-1, bolden var dårlig nok givet op før Keld centrede til Steen O., der
denne gang ikke svigtede, stillingen blev nu 4-2. Lige før dame-dommerens sidste fløjt
scorede Viborg til slutresultatet 5-2.
Fidus”bamserne” gik til Jens for en temperamentsfuld indsats.
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21. august 2006 . Måløv – Lyngby 2-1
Som i mange kampe begynder vi med flot spil, og det var også tilfældet i den kamp. Allerede
efter 8 minutter centrede Knud bolden videre til Jens, der forsøgte sig med et skud, skuddet så
ikke særlig farlig ud,, men Lyngbys målmand fumlede, og det udnyttede Steen O. til 1-0 til
Måløv. I det meste af første halvleg havde vi godt fat i Lyngby - en aflevering ind foran mål serveret af Knud, headet lige over målet. Selvom de fik et straffespark begået af Erik S. og udlignede til 1-1, tabte vi ikke modet, og ikke længe efter var Knud igen på færde endda et par gange, den ene gang var bolden spillet fra mand til mand op af banen for til sidst at ende hos
Knud, der resolut skød og desværre ramte bolden overliggeren og gik til målspark. I starten af
anden halvleg var Knud der igen og scorede på hovedstød til 2-1. Så kom der en lang periode,
hvor Lyngby pressede os i bund, og i den periode fik vi udvist Jan J. Vi fik Bo på banen de
sidste 10 minutter, og det stabiliserede vores spil lidt. Da dommeren fløjtede kampen af kunne
vi notere os 3 point, som var vigtige for holdet.

7. august 2006 . Måløv – Frederikssund 1-4
30 minutter spillede I de første vi ganske flot fodbold med korte afleveringer, og allerede
efter 5 minutter havde vi et skud, der gik lige over målet. 2 minutter senere måtte Frederikssunds målmand vise sine evner. Efter ca.15. minutters spil havde Frederikssund et
hoved--stød efter et hjørnespark, der gik lige over vores mål, og ved det efterfølgende målspark blev bolden erobret af Steen O., der tog en flot løbetur mod Frederikssunds mål og
scorede til 1-0. I det 20. minut fik Frederikssund udlignet på hovedstød efter et hjørne
uden nogen chance for Vidar. Desværre 4 minutter senere lå bolden i vores netmasker
igen til 1-2. I de næste minutter havde vi et par gode chancer – Steen O. havde et fint
skud, der blev reddet til hjørne. Jan J. havde et flot solo løb, der desværre løb ud i sandet.
En misforståelse i vores forsvar udnyttede Frederikssund 1-3. De første 10 minutter af
anden halvleg var bolden kun på vores banehalvdel, vi havde travl nok med at forsvare os.
PM spillede en bold op af banen til Steen O., desværre ikke præcist nok, men alligevel forfulgte Steen O. bolden og fik tilkendt et frispark ca. 20 meter fra målet. Jan L. trillede bolden, og Steen O. skød et hård skud, som gik få cm over målet. Vi kom lidt med i spillet
igen, og havde et par gode chancer for at lave mål, men det var ikke vores dag, og i stedet
fik Frederikssund hjørnespark 2 minutter før slutfløjt, hvor de scorede direkte på hjørnesparket til slut-resultatet 1-4.
Finn fik ”Fidusbamsen” efter en solid indsats i forsvaret.

Måløv – Lyngby . 2-1

Allerød - Måløv . 0-2

Jeg bringer her en hjertelig tak til min anfører kollega af holdet, for en
god præstation i
den forgangne sæson.
Jeg hører gerne om,
der er nogen, der tør have en anden mening end mig.

14. august 2006 . Allerød - Måløv 0-2
Efter 3 minutters spil centrede Jan J. bolden ind over fra højre side, Steen O. fik ikke fat i afleveringen,
der endte hos en Allerød forsvarer. Han fumlede og sendte bolden i eget net, så vi kom på måltavlen til
1-0. I de første 20 minutter var der ingen rigtige målchancer til nogen af holdene, spillet bølgede frem
og tilbage mest på midtbanen. I det 21. minut fik Allerød en stor chance, kun med godt forsvarsspil af
Finn klarede vi frisag. Lige før halvleg havde vi en god chance efter en aflevering fra Steen O. til Jan J.,
der resolut skød, desværre havde han ikke rigtig sigtekornet fremme – den gik en meter ved siden af
målet. I begyndelsen af 2. halvleg havde vi et angreb med en god mål chance, men så kom en meget
lang periode, hvor vi var presset helt i bund. Med godt forsvarsspil af alle og lidt ekstra af Finn, og fint
målmandsspil af Vidar, klarede vi os igennem 2. halvleg. Vi fik et angreb i det 33. minut, hvor Finn
spillede bolden i højre side til Erik S., der løb med bolden alt, hvad han evnede for til sidst at spille den
bag om forsvaret til Steen O., der driblede elegant uden om sin oppasser og skød bolden op på målstangen og i mål til 2-0.
Finn fik ”Fidusbamsen” efter igen en solid indsats i forsvaret.

