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ArrangementerArrangementerArrangementerArrangementer    

   
 

Vintertræning tidspunkt   

mandage kl. 18 - 19 
 

Husk at møde omklædt 
7. og 21. jan., 4. og 25. feb. 
og 17. marts,  
da veteranerne spiller 
vinterturnering på disse  
datoer. 
   

 

Kvartalets fødselsdage 

Vi ønsker tillykke til: 

Keld 65 år . 27. januar 
Knud 54 år . 30. januar 
Poul N. 53 år . 4. marts 
Teddy 63 år . 17. marts 
.  

 

Sæsonen 2007 
 

Nu er året ved at rinde ud, og 
vi har for længst spillet vores 
sidste efterårskamp. – Nå, 
hvordan er det så gået – efter-
året var ikke det bedste, men 
selvom vi tabte en del kampe, 
forblev vi i den bedste række – 
altså mesterrækken. Vi har 
haft lidt hjælp fra spillere fra 
veteranerne, og de har gjort 
det ganske godt, desværre har 
der ikke været reservespillere 
nok, når der har været mange 
på skadelisten. Til holdet er 
der nu  kommet to friske nye 
spillere, som møder op hver 
mandag - det lover jo godt. 
Måske er det sagt før, men det 
vil ikke være dårligt med lidt 
frie ytringer og eller tegninger  
til bladet, da det ellers vil gå 
hen og blive et helt billedblad. 
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Det jul det cool … 
Det skete i de dage i november engang,  

at de første kataloger satte hyggen i gang.  

 

Det jul, det cool, det nu man hygger sig bedst.  

Det er julebal i Nisseland, familiernes fest.  

   fortsættes side 6 … 

Super 



 

 
- Jeg taler for døve øren, 

men vær glad for det, 
jeg siger bare 
”kom igen”! 

 

 

 

Her står - 
at livet er herligt, 

men intet er dog som et stort, 
velskænket glas øl! 

 

 

Poul Nielsen er en af de rigtige gamle drenge i 
klubregi, han har været medlem af MB, siden 
han var knægt, så vidt jeg ved. Første gang 
han figurerer på vores hold er i 1997, og han 
har været fast på holdet lige siden, og således 
været fast inventar i 10 år. Grunden til at 
valget denne gang faldt på Poul er, at han 
gennem de sidste år, har været den spiller, der 
i gennemsnit har spillet flest kampe pr. sæ-
son, og det ser ud til, at han fortsætter. Poul 
er en rigtig hyggelig fyr med temperament især 
på banen, og af hans faste kommentarer i 
kampene er ”kom så Måløv” og ”kom igen” så 
han gør i hvert fald sit til at heppe holdet op. 
Desværre er det ofte, at han glemmer at kom-
me ned og forsvare, netop fordi han hepper sit 
hold op. Poul er også en musikelsker, og han 
er mest til ”de gamle” så som Shell Silverstein, 
dr.Hook, Moody Blues, og ikke mindst Alrune 
rod. De sidste år har han været 2. målmand 
på holdet, og det har han gjort godt. Da Poul 
nu er en rigtig god hepper for holdet, vil jeg 
selvfølgelig ønske, at han vil fortsætte med 
det. Ligeledes er jeg sikker på, at alle er glade 
for, at han er på vores hold, og forhåbentlig 
bliver ved til den bitre ende.                    Siggi 

 

Kvartalets side 2-mand 

 

 

 

 

 

 

2. maj 2007 
… desværre 

tabte 
vi 8-0 til 

Frederikssund 
 

4. juni 2007 
… vi rejste 
os igen, 
vandt 7-1 
over SB 50 

 



 

Hædersbevisninger 

 2007 

 
 

Årets spiller 

Flest mål: nr. 1  
 Flest kampe 

 
 

Vidar, Steen O og Kurt 

– lige mange bamser 

Flest mål: nr. 3 

 

Flest mål: nr. 2  

 

Værtinden 

 
 
Det jul, det cool, det nu man hygger sig bedst.  
Det er julebal i Nisseland, familiernes fest.  
Med fornøjet glimt i øjet, trækker folk i vintertøjet,  
til den årlige folkevandring op og ned af Strøjet.  
Der bli'r handlet pakket ind, og der bli'r købt og solgt,  
tøsne snot i næsen det er pissekoldt.  
Det er vinter, man forventer vel lidt kulde og sne;  
men det' er da klart at så'n en sag kommer bag på DSB.  
Intet vrøvl har de forsvoret, det de helt sikker på;  
men ved den første rim på sporet går møllen i stå.  
Folk de tripper, skælder ud, ser på deres ure,  
og sparker efter invalide, ynkelige duer.  
Der er intet man kan gøre og de sure buschauffører,  
gør det svært at praktisere julehumøret.  
"Gå så tilbage, for helvede," råber stodderen hæst.  
Men det jul, det cool, det nu man hygger sig bedst. 

 
Det jul, det cool, graner lirekasser,  
der er mænd, der sælger juletræer på alle åbne pladser.  
12 bevægelige nisser og en sort mekanisk kat  
i et vindue ud mod Strøjet trækker flere tusind watt.  
Kulørte gave pakker i kulørte juleposer,  
selv i Bilka, Irma og alle landets Brugser,  
er der ægte julestemning og gratis brunekager,  
der er hylder fyldt med hygge, der er hygge på lager,  
og hos damerne i Illum kan man få det som man vil,  
"Kontant eller på konto, hr.? Skal prisen dækkes til?"  
De smiler og er flinke, mest til fruerne i minker  
og gi'r gode råd om alt fra sexet undertøj til sminker,  
og vi andre fattig røve, kan gå i Dalle Valle,  
der er damerne så flinke, at de smiler pænt til alle.  
Der er masser tøj i kasser, der helt sikker passer.  
Det jul, det cool, graner lirekasser.  
 
Det jul, det cool, kig dig lidt omkring,  
15.000 mennesker i Magazin.  
De har våde lædersko, de har halstørklæder på,  
og de har overfrakker, gave, pakker, masser de skal nå;  
men de hygger sig selvfølgelig gør de det,  
plastikstjerner, plastikgran og plastiksne.  
Sætter stemning i systemer, det så nemt og nul problem,  
og kød blot julestuens julesæt med fire fine cremer,  
eller sukkerkrukker, pyntedukker, pænt mondænt og ganske smukt  
og søde sæt proptrækker, glas og øloplukker.  
Fra en skjult højtaler installation  
"Et barn er født i Betlehem" i Hammonorgelversion,  
vi traditionsbundne folk i traditionernes land,  
så vi hygger os li' så fint vi kan,  
og særlig uundværlig det er Magazin. 
Det jul, det cool kig dig lidt omkring. 

 
… desværre var der ikke plads til sidste vers af denne fine rap rap, 
men med ovenstående er det redaktionens måde, at sende alle vore  
venner de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår. 
 




