Vi ønsker tillykke til:
Povl M. 53 år . 5. oktober
Lasse 63 år . 7. oktober
Finn 57 år . 10. december
Erik J. 62 år . 15. dec.

Arrangementer
Vintertræning tidspunkt
mandage kl. 18 - 19
Generalforsamling og
julefrokost
2. november kl. 18,30
Knuds cup
17. december kl. 17,45
- mød op i god tid

24. september 2007
Måløv-Brede IF 0-5
Et indlæg fra højre side fik
Erik desværre rettet bolden af
til mål til Brede 0-1, der var
spillet 4 minutter. En offside
fælde glip-pede, da Bredespilleren selv løb solo igennem
og scorede til 0-2. 5 minutter
ind i 2. halvleg blev bolden
spillet i en flot bue ind over
mål til hovedet af en fra Brede
0-3. I det 28 minut fik de tilkendt straffe, det blev brændt,
men da Keld stod i målfeltet,
fik de et spark mere og det
udnyttede de 0-4. 25. minut
sololøb 0-5. Selvfølgelig havde
vi også nogle chancer, men
vores bedste tilbud i den
kamp var et frispark lige uden
for målfeltet, Finn sparkede og
bolden ramte stangen i målhjørnet. Kampen sluttede 5-0
til Brede IF.
Kurt fik fidusbamsen.
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Kvartalets side 2-mand

- Nu går vi vinteren
i møde.
- Ja, jeg skulle egentlig
den anden vej.

Ib Aage Nielsen – Vores Redaktør. Personligt
har jeg kendt Ib fra 1975 altså 32 år, og i næsten ligeså mange år har jeg spillet fodbold
med ham. I starten spillede på på trekanten
som er en legeplads tæt på Entoften i Målov
hvor vi begge boede. Ib har altid været en hård
men retfærdig hund, som aldrig er veget fra en
takling eller nærkamp, og der hvor vi spillede
var det altid de lokale ”gamle2 mod de unge,
som meget tit fik klø. Da det stoppede fik jeg
lokket Ib til at spille på vores hold, og han
kom til i sidste årtusind nemlig 1998, og spillede turnering for os fra 1999. Den sidste officielle kamp spillede han for os i 2005, hvor
han trak sig som turneringsspiller, men stadig
gir han en hjælpende fod, når det er nødvendigt. Da han valgte at stoppe kunne jeg ikke
forstille mig at han ville dukke op til de fremtidige kampe, uden at have en mission, og den
fik han tildelt i form af at være bladsmører i
vort holds nyoprettede kvartalsblad. Dette
blad er en rigtig stor succes, og Ib ka’ bare det
der, og jeg kan mærke at både han og os alle
sammen, er glade og stolte over at han vil
støtte holdet på den måde. Ib er vore allesammens ven, og han tilhører holdet i højeste
grad, TAK Siggi

Lidt billeder fra efterårets kampe
Jeg er ny og mit navn er Torben

Her står at man skal lære at
bukke for svagelige og ældre
mennesker

3. september 2007
Måløv – Farum BK Vest
Farum troede der var offside, men dommerens fløjte var tavs, så det udnyttede
Steen O. og scorede til 1-0. efter 10
minutters spil. Efter 20 minutters spil
får Farum straffe og scorer til 2-1. Der
blev ikke scoret mere i den halvleg, men
5 minutter ind i anden halvleg fik Farum udlignet. Spillet bølgede frem og
tilbage og først i det 18. minut skete der
noget. Vi var lige ved at få mål ved et
fint langskud leveret af Jens. Bolden
susede mod målhjørnet, men desværre
fik mål-manden lige akkurat finger-spid
-serne på til hjørne. I det 28. minut gik
Vidar ud mod en Farum spiller, der var
alene igennem, desværre takserede dom
-meren Vidars tackling til straffe, og det
udnyttede Farum til 2-3. I det sidste
minut fik hjørne, og sparket gav tumulter foran mål, som gav flere chancer
for mål, men bolden ville ikke i kassen.
3-2 til Farum. Måske ville uafgjort ikke
have været ufortjent .
Torben fik fidusbamsen.

Hvem scorer?

4. juni 2007
Måløv – SB 50 Ishøj 7-1
Vi leverede årets bedste resultat, så
det kan da ikke være det samme
mandskab de stillede med 17.09.07
– vi tabte 7-0.

To kampe har jeg ingen referat fra,
men her er da resultatet:
12. september 2007
Ølstykke FC 1 – Måløv 14-0
Torben fik fidusbamsen.
17. september 2007
SB 50 Ishøj – Måløv 7-0
Teddy fik fidusbamsen.

Sommerfest 2007

8. august 2007
Virum Sorgenfri BK – Måløv 2-1
Efter 7 minutters spil havde vi et ganske flot angreb, vi nåede desværre ikke
til afslutning før en Virum spiller snuppede bolden, og så gik det stærk den
anden vej. Vi blev ganske enkelt løbet
over ende, og Virum scorede til 1-0.
Straffe til Virum, der var spillet 15 minutter, men straffet klarede Vidar i stor
stil. Virum fik mål til 2-0 fuldstændig
efter samme recept som det første mål,
vi angreb og de fik contra. I resten af
halvlegen kæmpede vi bravt og holdt
Virum væk fra at score. I anden halvlegs 14. minut havde vi en god chance i
højre side, men desværre kom Johnny
lidt for sent til et skud. 5 minutter senere tog Steen O. en solo tur næsten fra
midten af banen og scorede til 2-1 som
også blev kampens resultat. Et retfærdigt resultat, da flere af Virums spillere
den dag var bedre boldspillere end os.
Måløvs ære af den kamp var, at der blev
kæmpet på alle pladser.
Kurt fik fidusbamsen.

20. august 2007
Måløv – Skovlunde OB 3-1
Allerede efter 5 minutter havde Steen O.
scoret sit første mål - 1-0. Mere skete
der ikke i 1. halvleg. Bolden var lige
givet op, den bliver sparket ned mod
Skovlundes mål, målmanden fumlede
lidt med bolden, det udnyttede Johnny
snuppede bolden, og sendte den videre
til Steen O., der scorede. Lidt senere
erobrede Steen O. bolden, og så gik det
af sted mod målet. Målmanden var gået
ud af sit mål, så Steen O. løftede den
flot over ham og ind i kassen til hans 3.
mål, altså hattrick til 3-0. Lige efter
spurtede Poul N. ned mod målet – vi
holdt vejret, det er jo ikke hver gang vi
får den oplevelse. Han blev han tacklet i
skudøjeblikket. Jan L. fik 10 minutter
til at sunde sig, da hans tackling blev
takseret til gult kort. 5 minutter før tid
fik Skovlunde frispark lige til venstre for
vores målfelt. Bolden blev løftet over
vores mur, og sejlede ind i det modsatte
målhjørne, uden chance for Vidar, 3-1.
Lige før slutfløjt fik Johnny en fin chance, men hans skud ramte overliggeren.
Steen O. fik fidusbamsen.

13. august 2007
Måløv – Frederikssund IK 0-4
Efter 5 minutters spil stod den 3-0 til
Frederikssund. Ja, vi blev taget med
bukserne nede, og der gik 8 minutter,
før vi havde vores første angreb. Jens
snuppede bolden fra en Frederikssund
spiller, og sendte den med det samme
videre til Steen O., der styrtede mod
Frederikssunds mål og skød. Det var
med fingerspidserne, målmanden klarede. 10 minuttet senere fik Frederikssund et hjørne,og på det høje indlæg
nåede deres centerforward højst og headede bolden i mål til 4-0. I 2. halvleg
forsvarede vi os bedre, og tillod ikke
Frederikssund at komme til målchancer, men vi fik heller ikke selv nogen
målchancer af betydning.
Kurt fik fidusbamsen.

30. august 2007
Skjold Birkerød – Måløv 5-4
I det meste af kampen så det ikke ud
til, at vi skulle have noget at sige, men
de sidste fem minutter sørgede vi for, at
det blev en gyser. Vi havde nogle gode
chancer i det de første 5 minutter, men
langsomt overtog Birkerød angrebene,
og efter et kvarter fik de mål, og allerede
5 minutter efter var den gal igen – 2-0. I
det 25. minut erobrede Steen O. bolden
på midten af banen, der var ingen slinger i valsen, han løb direkte mod Birkerøds mål med to Birkerød spillere i hælene. Blev tacklet i målfeltet, som blev
takseret til straffe. Finn sparkede bolden i mål uden chance for målmanden
– 2-1. Lige før halvleg opspil i højre side
3-1 til Birkerød. Povl M. løb fra backplads op langs venstre side, og kom
også til afslutning med et skud tæt op
af stolpen – flot initiativ. Midtvejs i halvlegen fik Birkerød mål på et langskud,
der sad oppe i målhjørnet – 4-1. Lidt
senere havde vi angreb, Steen O.
centrer bolden til Kurt, der skød bolden
i kassen til 2-4. Desværre scorede Birkerød næsten med det samme til 5-2. I
de sidste fem minutter pressede vi Birkerød i bund og formåede, at score to
gange – begge gange af Steen O. til slutresultatet 5-4. Flot finale.
Steen O. fik fidusbamsen.

7.-9.
september
2007

