Kvartalets fødselsdage
Vi ønsker tillykke til:
Jens 54 år . 6. april
Johnny 58 år . 4. maj
Peder . 52 . 8. maj
Steen B. 56 år . 12. maj
Siggi 61 år . 16. maj
Ib Aage 73 år . 11. juni
Steen O. 51 år . 22. juni
Lars . 43 . 24. juni

Arrangementer
Sommerfesten
Afholdes 13. juni 2008 hos
Erik Jørgensen
Sommerturen afholdes
den 5.- 7. september 2008
- turen går til Svendborg

5. marts 2008
Farum – Måløv 3-1
I 1. halvleg var vi godt med i
kampen og fik da også scoret
det første mål, det sørgede
Steen O. for, men desto længere kampen skred frem overtog Farum mere og mere af
spillet, og i 2. halvleg var det
dem, der var de tone-an-givende. Vi spillede på deres
kunst-stof-bane, hvor bolden
kommer lidt hurtigere, men
det har vi jo prøvet før. Da
kampen blev fløjtet af havde
Farum sendte bolden 3 gange
i vores mål, så kampens resultat blev 3-1.

Sommertræning hver mandag med og uden grillpølser.
1. mandag efter årets sidste
kamp fællesspisning efter
træningen.
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Der gik vist lidt julenisse i forrige nummer, så hvad der skulle
være julenummer blev til nytårsnummer, det undskylder redaktionen. Atter står vi foran en ny sæson med alle dens udfordringer. Vi klarede frisag og spiller stadig i mesterrækken. De
to hold der rykkede ud var Ledøje/Smørum og SB 50 - Ishøj, og
de nye hold i rækken er Lyngby og Stenløse. Ud over Ole Schou
bliver holdet også fornyet på flere pladser - se inde i bladet. Sluttelig skal lyde en stor tak til Monrad, fordi han tager sig tid til at
trykke vores lille blad.
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Vores kammerat

Jan Larsen – Vores kammerat er gået bort.

Jan Flemming Larsen har i mange år været
tilknyttet Måløv Boldklub, både som assisterende træner for 1. holdet, som medlem af
bestyrelsen, og som spiller på vores hold. Som
jeg husker det, har han været med som Old
Boys, Veteran og Superveteranspiller, og i
kraft af hans ”forbindelse” med 1. holdet, har
han da også hjulpet os flere gange uden om de
formelle kommandoveje.
Jan var altid en rar, glad, venlig og tilbageholdende person, og altid parat til at hjælpe, jeg
kunne såmænd godt have tænkt mig, at han
havde deltaget på vores sommerture, generalforsamlinger, sommerfester, og forårsmøder,
men han valgte at sige fra her.
Hvad jeg ellers ville skrive om Jan, er skrevet
meget varmt i nekrologen af Martin Grauballe
i Ballerup Bladet. Jeg vil sluttelig fortælle, at
jeg har været i kontakt med en af hans to døtre, fordi han jo efterlod sig en lille sum penge,
der var indbetalt i vores klubkasse, og de hørte jo rettelig hjemme hos hans døtre.
Jeg fik den besked tilbage, at det ville have
været hans ønske at give vores hold en farveløl, og den vil vi drikke til vores forårsmøde,
hvor vi vil ære hans minde.
Ære være hans minde.
Måløv Boldklubs
Superveteraner

Har De læst
”De tre musketerer”?
Nej kun den ene.
Måløv Superveteranerne
Forårsmøde den 26. marts 2008 i Cafe Skomagerhuset i Måløv.

Her står – at hvis man har gjort
det umulige muligt,
er det umuligt, at det kan være
muligt, men det er muligt,
at det er umuligt.

Siggi startede mødet med at sige et par ord om vores
kammerat Jan Larsens alt for tidlige død.
Efter Superveteran-sangen blev der serveret stegt flæsk med
persillesovs. Da alle var mætte, kom der gang i dagsordenen
Ole J. blev valgt dirigent og undertegnede til referent.
Siggi orienterede om årsmødet i OBS 49 – ”Old Boys
Sammenslutningen”, som blev afholdt den 11. marts 2008.
På mødet var der megen tale om ”uheldige oplevelser” i nogle
kampe, og ønskede at man i lokal regie ville tage en snak om fair play i kampene.
Nu var OB49s 60 års jubilæumsfest fastsat til den 7. november 2009, men hvordan det
skulle foregå, og hvor mange der kunne deltage, var ikke fastsat
endnu.
Ole J. gav ordet videre til Erik J.
Erik J. fortalte, at der var 19 spilleberettiget. Spilleplanen har
været svær at udfærdige, og er ikke endelig, da et hold er glemt
fra OB49, selvom holdet har spillet 10 år i rækken.
Sommerfest med eller uden damer holdes hos Erik J. d. 13. juni.
Sommertræning med og uden grillpølser. Sommertur 5.-7. sep.
Fællesspisning efter sidste kamp, og næste generalforsamling/
julefrokost afholdes 7. nov. Erik sluttede med, at tale om de
forskelliges ønsker om plads på holdet.
Det blev afgjort med 9 stemmer, at sommerturen skal gå til
Svendborg.
Under ”Eventuelt” meddelte Siggi, at den første kamp den 31. marts blev udsat, da
græsbanerne ikke kan benyttes. I stedet vil en træningskamp mod Melby på grusbanen
blive arrangeret.
Udvalget for sponsorcup vil inden 1. maj fremkomme med et eller andet resultat.
Ole J. afsluttede mødet med at takke de fremmødte for en god stemning.

Forårets kampe 2008
Super
Veteranerne
siger velkommen
til

Måløvs Superveteranhold
Mandag den 7. april kl. 18,30 mod Ølstykke FC 1,
på Måløv Stadion
Onsdag den 16. april kl. 18,45 mod Skjold Birkerød,
Birkerød Stadion, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød
Mandag den 21. april kl. 19.00 mod Skovlunde OB 1
på Måløv Stadion

Jan Wrem

Jan Jørgensen

Mandag den 28. april kl. 18,15 mod Stenløse BK,
Stenløse Boldklub, Degnebakken 10, 3660 Stenløse
Onsdag den 7. maj kl. 19.00 mod Virum/Sorgenfri BK,
Virum Stadion, Kaplevej 46 A, 2830 Virum
Tirsdag den 13. maj kl. 19,00 mod Lyngby BK,
på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 61 2800 Kgs. Lyngby
Mandag den 19. maj kl. 19,00 mod Brede IF 1,
Bredebro Idrætshus, Bredebovej 2-4, 2830 Virum
Onsdag den 28. maj kl. 19.00 mod Farum BK Vest,
Farum Boldklub, Idrætsvænget 2, 3520 Farum
Onsdag den 4. juni kl. 19.00 mod Frederikssund IK
på Frederikssund Stadion, Kalveøen, Kalvøvej 9,
3600 Frederikssund

Lars Beyer
Peder Pedersen

Bent Bruun

Mandag den 9. juni kl. 19,00 mod Stenløse BK,
På Måløv Stadion
Mandag den 16. juni kl. 19,00 mod Ølstykke FC 1
på Ølstykke Stadion, Tranekærvej 3, 3650 Ølstykke

Mødetid ved klubhuset i Måløv:
Hjemmekampe ½ time før kampstart.
Udekampe 1 time før kampstart.
Sommertræningen begynder den 23. juni 2008
Venlig hilsen - Erik Jørgensen

