Kvartalets fødselsdage
Vi ønsker tillykke til:
Jens 53 år . 6. april
Johnny 57 år . 4. maj
Steen B. 55 år . 12. maj
Siggi 60 år . 16. maj
Ib Aage 72 år . 11. juni
Steen O. 50 år . 22. juni

Arrangementer
Sommerfesten
Afholdes 9. juni 2007
Sommerturen afholdes
den 7.- 9. september 2007
- hvor turen går hen er en
hemmelighed.

28. februar 2007
Farum – Måløv 3-2
Klokken var lidt over halv ni,
da kampen blev fløjtet i gang,
så det var en sen affære. Banen var ganske god at spille
på – en kunststofbane.
Der var jævnbyrdigt spil, og
angrebene var sådan set ligeligt fordelt i hele første halvleg. Farum fik det første mål,
men få minutter før der blev
fløjtet til halvleg, blev der begået straffe. Finn tog sig af
den sag, og uden vaklen sendte han bolden i nettet til balance i regnskabet.
I 2. halvleg var spillet nogenlunde det samme, dog gik vi
en del ned i tempo, og kun
Jens formåede i angrebet at
holde dampen oppe med nogle
hurtige ryk. Farum fik scoret
to mål mere, og Steen O.
scorede kampens sidste mål
så slutresultatet blev 3-2 til
Farum.
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Forårets kampe starter 14 dage senere end tidligere år, og slutter
den 25. juni kun lidt senere end normalt, et par af kampene skal
spilles på onsdage, men dette er jo sket før, så det er ikke så meget nyt i den kommende sæson. Jo, med hensyn til udstyret er
der, vi stiller op med nye klubtrøjer og træningsdragter til første
forårs-kamp den 16. april, og hermed sender vi en hilsen og tak til
vores nye sponsor ”helge andersen auto-mobiler as” i Ballerup.
Redaktionen ønsker alle en god sæson 2007 med nogle gode fair

Energivej 2 . Ballerup . 36 30 55 55
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Kvartalets side 2-mand

Erik Sondrup, ja, han er en af de gamle drenge, forstået på den måde, at han har været på
holdet i rigtig mange år. Han har i sin tid været holdleder for holdet, og han har udtalt, at
undertegnede dengang var en af de mest ustabile mht. at møde op til kampene. Nu har tingene jo heldigvis ændret sig, og jeg holder
skam meget af knægten alligevel. Erik er altid
i godt humør og er næsten ikke til at slå ud af
stilen, der skal meget til i hvert fald. Erik har
som alle os andre nogle skavanker, som han
nok aldrig vænner sig af med, bl.a. er det, at
han fra tid til anden kommer til at stoppe
bolden med hænderne, og ligeledes har han
også svært ved at komme af med bolden, men
den er jo også dejlig at lege med.
Så er der det med at heldet følger de tossede –
om han er tosset (med bolden) ved jeg ikke,
men for et par år tilbage løb han med hovedpræmien til børnehjælpsdagen på 10.000 kr.
lige for næsen af os andre – jeg tror, at den
lodseddel han købte var Finn’s, men han var
for længe om at få pengene frem. Erik er som
sagt en rigtig rar knægt, og han er i høj grad
med til at styrke moralen på holdet, han har
et smittende humør – Erik er typograf i det
daglige, og han er til fest og ballade, hvor han
rigtig trykker den af.
Erik du er en god kammerat, og jeg er sikker
på, at alle på holdet vil give mig ret i, at holdet
ville være anderledes uden dig.
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Jeg vil gerne holde et foredrag
om den sorte kunst symmetri i asymmetrien osv.
det er noget jeg kan.
Det startede med den 42-liniede
bibel engang i 1450-55.
Nej I hører alligevel ikke efter,
så jeg stopper her.

Her står – at en sportsidiot er
en der spiller fodbold hver
mandag og kunne ikke drømme
om, at sidde hjemme hos
konen og kede sig.

Et flot saksespark

22. januar 2007
Ledøje/Smørum – Måløv 5-2
Det havde såmænd ikke været frostvejr af betydning i denne vinter, men lige
den dag, hvor vi skulle spille træningskamp mod Smørum, begyndte
Mr.Vinter at røre på sig. Banen var svær at spille på, da frosten havde gjort
den glat og knoldet og i hjørnerne lidt af en skøjtebane. Der blev taget hensyn
det ikke. Smørum centrede bedre til hinanden og langsomt overtog de mere og
mere af spillet. Vores forsvar kæmpede så godt de kunne, men efter 20
minutters spil fik Smørum deres første mål, og inden der var halvleg, havde
de scoret yderlige to gange. Vi fik pyntet på resultatet 10 minutter ind i 2.
halvleg, hvor Johnny fandt vejen til netmaskerne. Ikke mange minutter var
gået før Smørum havde scoret to gange mere til stillingen 5-1. Jens scorede
kampens sidste mål så resultatet blev 5-2 til Smørum.

12. marts 2007
Måløv – Farum 1-5.
Kampen startede med godt sammenspil fra Måløvs side, og det var tydeligt at
se, at træningen i vinter med tre berøringer + en aflevering har virket på vores
spil. Desværre efter godt 10 minutter faldt vores spil fuldstændigt sammen, så
det udnyttede Farum til tre hurtige mål. I anden halvleg var vores spil heller
ikke godt. Farum kom på 5-0, inden Jens fik pyntet lidt på resultatet til 1-5.
Kommentar:
Vi placerer os forkert, bakker ikke hinanden op. Står for meget og kikker på,
hvad de andre laver. Fremover må der kæmpes meget mere, især efter den
lange vintertræning, hvis vi skal klare os i mesterrækken.
Erik J.

Ansvarsforsikring:
Dækker det erstatningsansvar, klubben kan pådrage sig i forbindelse med
dens aktiviteter. Dækker tillige ansvar for skader forvoldt af ansatte eller udpegede ledere, trænere, instruktører, dommere eller andre, der arbejder betalt eller frivilligt for klubben. Skader der forvoldes af almindelige medlemmer
i forbindelse med deres idrætsaktivitet, er ikke omfattet - de er dækket af
medlemmets private ansvarsforsikring.

Forårets kampe 2007

Måløvs Superveteranhold
Mandag den 16. april kl. 18.45 mod Ledøje/Smørum,
Ledøje/Smørum Idrætscenter, Flodvej
Onsdag den 2. maj kl. 19.00 mod Frederikssund IK
på Frederikssund Stadion, Kalveøen, Kalvevej 9,
3600 Frederikssund
Mandag den 7. maj kl. 19.00 mod Skovlunde OB 1
på Skovlunde Gl. Skole, Skovlunde klubhus, Torvevej 37,
2740 Skovlunde
Mandag den 14. maj kl. 19.00 mod Skjold Birkerød
på Måløv Stadion
Onsdag den 23. maj kl. 19.00 mod Farum BK Vest,
Farum Boldklub, Idrætsvænget 2, 3520 Farum

Fra Måløv Boldklubs hjemmeside:
Ansvarsforsikring
– bliver understøttet på
”Forårsmødet”

Mandag den 4. juni kl. 19.00 mod SB 50 - Ishøj
på Måløv Stadion
Onsdag den 13. juni kl. 19,00 mod Brede IF 1,
Bredebro Idrætshus, Bredebovej 2-4, 2830 Virum
Mandag den 18. juni kl. 19,00 mod Ledøje/Smørum
på Måløv Stadion
Mandag den 25. juni kl. 19,00 mod Ølstykke FC 1
på Måløv Stadion

Mødetid ved klubhuset i Måløv:
Hjemmekampe ½ time før kampstart.
Udekampe 1 time før kampstart.
Sommertræningen begynder den 2. juli 2007
Sommerturen:
- hvordan har du
fået hold i nakken
kære Poul?

Venlig hilsen - Erik Jørgensen

