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Kvartalets fødselsdage 

Vi ønsker tillykke til: 
Keld 64 år . 27. januar 
Knud 53 år . 30. januar 
Poul N. 52 år . 4. marts 
Teddy 62 år . 17. marts 

ArrangementerArrangementerArrangementerArrangementer    

   

Årsmøde i OBS49 
Medio marts 2007 
   

Forårsmøde   
26. marts 2007 
      

2. oktober 2006 

Måløv - Skovlunde 2-2 
Efter 4 minutter fik  Skovlunde et 
hjørne-spark, og det blev udnyttet 
100 % til 1-0. Få minutter senere 
et nyt hjørnespark, men vi slap 
med skrækken, bolden blev hea-
det 10 cm over vores mål. Des-
værre havde vi ikke så meget af 
spillet i første halvleg, dog havde 
Jan et godt skud, der gik lige ved 
siden af målet. 
2. halvleg var 5 minutter gammel, 
da vi fik tilkendt et straffespark, 
og Finn scorede sikkert til 1-1. Vi 
var blevet spilstyrende, og i det 
17. minut havde Jens et godt 
skud, der blev halvklaret, og Bo 
snuppede bolden og sparkede 
bolden i mål til en føring på 2-1. 
Når man får overtaget sker det 
ofte, at man blotter sig i forsvaret, 
og det skete i det 25. minut, hvor 
Finn ikke fik sparket bolden or-
dentlig væk, så den havnede hos 
en modstander, der udlignede til 2
-2. Med 3 minutter tilbage af 
kampen begyndte det at lyne og 
tordne, og  dommeren stoppede 
kampen, derefter blev de to anfø-
rere og dommeren enige om at 
fløjte kampen af. 

6. november 2006 
Melby – Måløv 3-3 
En noget kold, våd og blæsende træ-
ningskamp, der endte ganske retfærdigt 
uafgjort 3-3. 
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SuperSuperSuperSuper    
VETERANERNE 

 

 

Sæsonen er slut og vintertræningen er i fuld gang, og da vejret her 
i efteråret har været mildere end sædvanligt, har det ikke skortet 
på deltagelse til mandags-træningen - hvad bilder han sig ind, 
tænker én og anden vi super(mænd)veteraner møder op til træ-
ning i al slags vejr, og husk lige på, vi blev trods alt i den bedste 
række, det er vel et mål i sig selv – undskyld og tillykke med det. 
Vi sender hermed en stor tak til ”helge andersen automobiler as” i 
Ballerup, som sponserer flotte nye spilledragter med automobilfir-
maets logo til den kommende sæson. Der skal også siges en tak til 
Vidar for en flot indsats. 
På midtersiderne har redaktionen pyntet et juletræ med alle, der 
har tilknytning til holdet, og de er hængt op ganske tilfældigt. 
Med håbet om at alle vil komme godt ind i det nye år, ønsker re-
daktionen alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 



Kvartalets side 2-mand 

 
Knud er en af de gamle drenge, som trofast 
har spillet i MB, hvor længe ved jeg ikke, men 
første gang i min ”embedsførelse”, hvor Knud 
er registreret, er i 1992, men han har haft til-
knytning til MB lang tid før det. Siden 1992  
har Knud været en del af holdet, og gennem 
tiden er det ikke mange kampe, han har mis-
set. Altid er han arbejdsom, og meget ret-
skaffen. Normalt er han tilbageholden, men i 
kampens hede kan han godt nå kogepunktet, 
men det varer sjældent længe, og det er da 
helt ok. Knud er et naturlig valg som en af 
hold-kap-tajnerne, og i egenskab af hans roli-
ge væsen, kan man altid fornemme, at Knud 
tæn-ker over tingene, og som reglen kommer  
en velovervejet løsning på problemet. Person-
ligt har jeg oplevet det ved bestyrelsesmøder-
ne. I de senere år har Knud stået for optællin-
gen af ”Bamse-stemmer fra kampene, og der 
er altid fremvist et unikt regnskab. Dette er 
baggrunden for, at vi hvert år kan fejre årets 
spiller uden at være i tvivl om, hvem det er. 
Knuds helt store genistreg stammer fra 2003, 
hvor han var stifteren af holdets første five-a-
side turnering op til jul. Det har derfor været 
helt naturligt at kalde denne turnering for 
Knuds Cup. Den er blevet en god tradition, 
fordi den afslutter fodboldåret, og jeg ved alle 
glæder sig til denne begivenhed. 
Knud – vi er alle glade for, at du er en stor del 
af sammenholdet – tak for det.               Siggi 
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Impermeabilitet er et 

 vanskeligt ord 
- det er det samme som 

uigennemtrængelighed, som 
 også er et vanskeligt ord 

- men egentlig betyder 
det tæt - og det er 

såre nemt! 

 
Her står - er man ansat 

inden for regnskab 
i et vinfirma, skal prisen 
endelig ikke regnes ud 

i promiller! 
 

 

 

 

… ja, god mad! 

 

Generalforsamling 

og julefrokost 

3. november 2006 

 

Moralsk præmie 

 

 

Referenten 

 

Fotografen 

Flest kampe 

… skål! 



 

Årets spiller 

 

Årets topscorer 

 

Flest bamsestemmer 

 

Årets flidspræmie modtagere 

 
 
 

Der er ingen referat fra 
generalforsamlingen her 

i bladet 
  – er uddelt til hvert 

enkelt medlem 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.helgeandersen.dk 

 

Energivej 2 . Ballerup . 36 30 55 55 
 

- en verden af biler og service 



 


