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Sommerturen afholdes 
den 7.- 9. september 2007 
Mødetid Danske Kro 
fredag den 7. september 
kl. 11,30 eller 13,30 

 

Kvartalets fødselsdage 

Vi ønsker tillykke til: 
Carsten 56 år . 13. juli 
Jan 55 år . 15. juli 
Vidar 53 år . 19. juli 
Erik S. 59 år . 9. august 
Stig 50 år . 28. august 
Ole 67 år . 9. september 
Len 60 år . 23. september 

18. juni 2007 
Måløv-Ledøje/Smørum 3-1 
Efter 5 minutters spil havde 
Steen O. et pletskud – 1-0. Et 
par minutter senere fik Smø-
rum et hjørnespark, der blev 
udnyttet 100%. Bolden blev 
sparket godt ind over og endte 
hos en Smørum spiller, der 
headede den i mål til 1-1. Vi 
skiftedes til at have angreb, og 
20 minutter ind i anden halv-
leg fik Steen O. igen scoret – 2
-1. I det 28 minut fik vi til-
kendt straffe – det tog Jens sig 
af 3-1 til Måløv. 
Poul N. fik fidusbamsen. 

Sommertræning 
- 2.juli 2007 kl.17,30 
+ fødselsdagsfest hos Steen O. 
- 9.juli til 6.august kl.18,00  
9. og 23.juli + 6.august   
grillpølser efter træning kl.20 
Veteraner kan deltage mod 
den beskedne pris af 25 kr. 
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Stylopsidæ – 

ja, jeg fornemmer tydeligt, 
at De ikke aner, 

hvad det er – men det er en 
 insektart! 

 
 

 
Her står – 

at man kan gruble så længe 
over en ide, 

at den ender med 
at være fiks 

 

 

Kvartalets side 2-mand 

Steen Olsen er kommet fra Old Boys holdet i   
1996, da vi var Veteranhold. Hans første ind-
betaling til vores klubkasse skete den 10. juni 
med den nette sum af 75,-Kr. og han har væ-
ret hos os lige siden. Lige siden er måske et 
stærkt udsagn, for han er jo ikke bleg for at 
lade sig låne ud til det yngre hold, som i dag 
er Veteranerne, men på den måde får han jo 
sin velfortjente træning. Steen er vellidt på 
holdet, selvom han gennem tiden stort set har 
været topscoreren, men det gør jo heller ikke 
noget, for det gælder om, at holdet laver mål.  
Som de fleste jo nok kan gætte, så har Steen 
således været en del af truppen i 11 år, og har 
altid været et yderst behageligt menneske, og 
er stort set aldrig vred eller sur, men derimod 
en rigtig tør spøgefugl, og han har sågar også 
indført en slagsang som ofte synges på vores 
ture, i ved ” den glemte 7’er”. Jeg tror ikke jeg 
tager fejl, hvis jeg siger at han har deltaget på 
alle vores sommerture siden 1996, dengang 
var vi vist i Aalborg, hvor det jo var den anden 
Steen, der var rejseleder. Jeg håber Steen 
fortsat vil være en del holdet, og jeg tror fler-
tallet på holdet, er enige med mig – vi har 
brug for målene – og Steen kan lave dem, så 
Steen vi vil meget nødig undvære dig.     Siggi 

 

 

 
Efterårets kampe 2007 
 

Måløvs Superveteranhold 
 

Onsdag den 8. august kl. 19.00 mod Virum/Sorgenfri BK, 
Virum Stadion, Kaplevej 46 A, 2830 Virum 
 

Mandag den 13. august kl. 19,00 mod Frederikssund IK 
på Måløv Stadion 
 
Mandag den 20. august kl. 19.00 mod Skovlunde OB 1 
på Måløv Stadion 
 
Torsdag den 30. august kl. 18,45 mod Skjold Birkerød,  
Birkerød Stadion, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød 
 

Mandag den 3. september kl. 18,30 mod Farum BK Vest 
på Måløv Stadion 
 

Mandag den 10. september kl. 18,15 mod Ølstykke FC 1, 
Ølstykke Stadion, Tranekærvej 3, 3650 Ølstykke 
 

Mandag den 17. september kl. 18,00 mod SB 50 – Ishøj, 
Ishøj Idrætscenter, Vejledalen 19, 2635 Ishøj 
 

Mandag den 24. september kl. 17,45 mod Brede IF 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 
Efter sidste kamp den 24. september - Fællesspisning 
 

               Venlig hilsen - Erik Jørgensen 



14. maj 2007 
Måløv – Skjold Birkerød 2-6 
Det første farlige angreb tilfaldt Birke-
rød efter 5 minutters spil, der afsluttede 
med et hovedstød, som strøg lige forbi 
vores mål. 5 minutter senere havde vi 
en stor chance. 2 minutter senere hav-
de Birkerød et skud, hvor bolden ramte 
den ene målstolpe. Efter et kvarters spil 
fik Birkerød et mål, men få minutter 
senere sparkede Finn bolden i en bue 
op af banen til Steen O., der sagde tak 
og scorede til 1-1. 21. minutter var spil-
let, da der opstod lidt klumpspil foran 
vores mål, og bolden havnede til sidst 
hos Birkerød mand, der scorede til 1-2. 
I 2. halvleg fik Birkerød scoret 4 gange, 
og vi en enkelt gang til slutresultatet 2-
6. 
Teddy og Jan delte fidusbamsen. 

4. juni 2007 . Måløv – SB50, Ishøj 7-1 
Der var ikke spillet 2 minutter før et flot 
angreb blev bygget op af Torben, John-
ny og Steen O., der afsluttede med et 
skud der lige sneg sig over målhjørnet. 
Så var der spillet 4 minutter Ishøj hav-
de en helflugter over vores mål. Bare 3 
minutter senere skød Johnny en ægte 
”tåhyler”, der gik under målmanden og i 
mål – 1-0. I det 20. minut fik SB 50 
udlignet til 1-1, men Jens var i hopla og 
scorede få minutter senere til 2-1. Mål-
manden fik ikke rigtig fat i bolden, og 
det udnyttede Johnny til 3-1. 2. halvleg 
var dårlig startet, før SB 50 spillede 
bolden tilbage, som Steen O. snappede 
og sendte den videre til Kurt, der roligt 
driblede uden om målmanden og score-
de til 4-1. Johnny lavede et frispark, der 
blev takseret til et gult kort, og dermed 
10 minutter til ”afkøling”. Med 10 mand 
havde vi alligevel godt gang i spillet og 
var lige ved at score, og i et angreb blev 
Jens taklet meget hårdt, men samtidig 
sprang nogle stærke gloser fra Jens’ 
mund, det udløste et gult kort. Et flot 
angreb i det 22. minut blev afsluttet 
med at Steen O. sendte bolden mål til 5
-1. 3 minutter senere var Johnny på 
pletten og scorede til 6-1. Med 1½ mi-
nut tilbage scorede Steen O. kampens 
sidste mål. Keld og Siggi havde speaket 
kampen, og Siggi afsluttede i diktafonen 
med at sige, at resultatet blev 7-1 til 
Måløvs Superveteraner, der spiller i 
mesterrækken  - husk det. 
Johnny fik fidusbamsen. 

23. maj 2007 
Farum - Måløv 5-3 
Der gik ikke lang tid før Farum overtog 
spillet, og efter 10 minutter var stillin-
gen også 1-0 til Farum. Poul N. tog med 
hænder uden for målfeltet (han var Vi-
dars afløser i 1. halvleg), og på frispar-
ket scorede Farum til 2-0. Vi fik reduce-
ret efter 20 minutter var spillet af Jens 
efter et flot indlæg fra Johnny. To mi-
nutter senere havde vi en god chance, 
da Erik resolut skød, men målmanden 
klarede. Lige efter havde Ole en chance, 
men fik ikke nok fart på skuddet. I det 
25. minut kom Farum på 3-1 efter mis-
forståelser i vores forsvar. 3 minutter 
senere fik Farum mål igen til 4-1.Lige 
før halvleg var Jens på færde og scorede 
til 4-2. Der var fart på målene for i mi-
nuttet efter scorede Farum til 5-2. I 
halvlegen skiftede Poul N. målmands-
pladsen med Vidar, der  var nået frem 
og kunne deltage i kampen. Vi fik fat i 
spillet i en periode, og her diskede vi op 
med nogle gode angreb. På et af dem fik 
Steen O. presset målmanden, og da han 
ville viser sine evner, smuttede bolden, 
og Steen O. scorede til 5-3. Med 7 mi-
nutter tilbage fløjtede dommeren kam-
pen af efter Finn havde fået det røde 
kort. Det betød desværre, at vi tabte 5-
3.. 
Jens fik fidusbamsen. 

13. juni 2007 
Brede IF 1 -- Måløv 4-1 
Kampen var lige startet, da bolden hav-
nede foran Bredes mål, Knud sparkede 
og bolden skruede meget, det overrum-
plede målmanden, så bolden havnede i 
Bredes mål til 0-1. Langsomt overtog 
Brede spillet med bedre pasninger og i 
det 9. minut stod den 1-1, og lige efter 
var den gal igen 2-1. Resten af halvle-
gen kæmpede vi for, at holde Brede væk 
fra scoring, det klarede vi til det 19. 
minut i 2. halvleg, hvor Brede fik scoret 
til 3-1. Få minutter efter fik Brede deres 
4. mål til 4-1, som også blev kampens 
resultat.              Vidar fik fidusbamsen. 

16. april 2007 
Ledøje/Smørum– Måløv 4-7 
Kuglepennen var dårligt kommet frem, 
før der var straffespark, det udnyttede 
vi til en scoring. Vi havde sol i øjnene i 
første halvleg, og en høj bold, der blev 
skudt mod vores mål, havnede i vores 
mål, så var stillingen 1-1. Lidt senere 
for---fulgte Steen O. en bold og frem-
tvang hjørne. Et fint spark til Johnnys 
hoved, men hovedstødet gik ved siden 
af målet.  Jens havde et godt skud, men 
forbi målet. Da første halvleg var forbi 
var stillingen 3-1 til Smørum. I starten 
af 2. halvleg fik vi et mål, nu var vi igen 
med i kampen 3-2, men i det 44. minut 
fik Smørum mål ved en fejlaflevering fra 
en forsvarspillers side 4-2, men allerede 
i det 46. minut var Smørums målmand 
langt ude af målet og det udnyttede 
Johnny til et flot langskud, som endte i 
kassen 4-3. Lidt senere tog Steen O. en 
lang drible tur og scorede et flot mål, og 
det var i det 48. minut 4-4. Efter ener-
gisk spil af Len fik Jan J. bolden og 
scorede til 5-4. Så igen et sololøb af 
Steen O. og bolden havnede i kassen til 
6-4. Lige før slutfløjt lavede Jan J. et 
fint løb op af højre side og afleverede 
perfekt til Steen O., der scorede til 7-4. 
Flot kommet tilbage i kampen. 
Finn og Steen O. fik fidusbamsen. 

23. april 2007 
Måløv – Virum Sorgenfri BK 1-5  
Kampen blev spillet på bane 1 - vores 
første hjemmekamp. Der var ligesom 
forventninger i luften, fordi vi havde en 
solid sejr fra Smørum i ryggen, og fordi 
der var kommet forstærkninger fra vete-
ranholdet. Kampen startede da også i et 
raskt tempo og allerede efter 5 min. 
Kom vi igennem i højre side, og Jess 
(VET) diskede op med en perfekt afleve-
ring ind foran mål, hvor Jan Jørgensen, 
ekspederede bolden i mål, et virkelig flot 
mål 1-0. Desværre efter blot ét minut 
stod den 1-1 på en forsvarsfejl. Lang-
somt spillede Virum sig til overtaget, og 
efter15 min. skete det igen en forsvars-
fejl 1-2. Der var så igen lidt stillingskrig, 
men vi kunne godt se at Virum var 
bedst, og der skulle heller ikke gå mere 
end 10 min. før stillingen blev 1-3, og 
ærgerligt nok sluttede de halvlegen af 
med endnu et mål 1-4 i det 30.minut. 
2. halvleg gik ligesom lidt bedre, og 
selvom Virum havde det bedste spil, 
pressede vi dog på, og havde da også en 
del målchancer. 2. halvleg var for vores 
vedkommende klart den bedste, og selv-
om vi stort set var jævnbyrdige, kunne 
vi ikke forhindre Virum i at score deres 
5. mål  til kampens resultat 1-5. 
Vidar fik fidusbamsen 

2. maj 2007 
Frederikssund IK – Måløv 8-0 
Når vi møder et hold, der er bedre end 
os, går der desværre meget hurtigt koks 
i maskineriet. Frederikssund centrede 
til hinanden, så vi havde svært ved at få 
bolden væk fra egen banehalvdel. I det 
15. minut fik Frederikssund deres før-
ste mål. Indtil 2. minutter før halvleg 
stod den stadig 1-0, men en bold, der 
blev spillet frem mod vores mål, mente 
flere af Måløv spillerne at der var off-
side, men det mente dommeren ikke og 
dømte mål, så nu var stillingen 2-0. 
Desværre protesterede Finn så meget, 
at han fik det gule kort og blev sent til 
afkøling i 10 minutter. Nu var den 
kamp afgjort, og der er ikke andet at 
sige, at da 2. halvleg var forbi var mål-
tavlen 8-0 til Frederikssund. 
Vidar fik fidusbamsen 

7. maj 2007  
Skovlunde OB 1 – Måløv 3-0 
I det første kvarter havde vi det meste af 
spillet, bolden blev spillet rundt med 
korte afleveringer, næsten med tre berø-
ringer og en aflevering. Vi havde hjørne-
spark i det 14. minut, hvor indlægget 
var ganske godt, og der blev headet lige 
over målet. Poul N. sparkede hjørne i 
det 18. minut, hvor Finn kom godt op, 
men hans hovedstød gik desværre over 

målet. Efter 22 minutter fik Skovlunde 
mål - 1-0, og i det 25. minut efter lidt 
tumulter kom de foran 2-0. Fra midt i 
halvlegen så det ud som om vi havde 
tabt pusten, der kom lidt surhed frem, 
og de fleste bolde blev sparket ud i det 
blå uden adresse. I det 22. minut øgede 
Skovlunde til 3-0 og så var den kamp 
nærmest forbi. 
Erik S. fik fidusbamsen. 
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