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2015 har været endnu et spændende år set med Måløv Boldklub briller! 

Vi kan starte i seniorafdelingen hvor det som bekendt blev til oprykning til serie 2 for HS1 – rigtig flot (og 

fortjent). Ikke nok med at holdet røg op i serie 2, så var de faktisk rigtig tæt på et videre avancement til serie 

1, det lykkedes dog ikke og holdet er derfor at finde i serie 2 når turneringen starter op til april. 

To oprykninger på et halvt år havde måske også været for meget af det gode… 

HS2 må desværre starte fra  serie 5, men her tegner fremtiden rigtig lys men den træner vi har skrevet 

kontrakt med fra sommer – desværre kan jeg ikke røbe navnet lige nu, men det bliver super godt! 

Kvindesenior har spillet 8-mands hele året, og her skal vi vist ikke tale så meget om resultaterne. 

Kvindesenior er dog ved at blive rigtig godt integreret i seniorafdelingen, og det er rigtig positivt! 

De øvrige hold i seniorafdelingen er tæt på status quo, dog er der kommet et nyt HS8-mands til, dejligt at vi 

stadig kan tiltrække nye spillere. 

 

I ungdomsafdelingen har det været et blandet år, hvor vi desværre har været nødsaget til at bruge unødigt 

meget tid på ting udenfor banen. Både på U12 og på U13 har der været udfordringer. U13 er blevet løst 

rigtig fint, og her er der nu ”ro på bagsmæken”. U12 er en helt anden sag! Her har vi desværre mistet en hel 

årgang til vores naboer fra Smørum, da en træner ikke spillede de fineste kort og opfordrede alle spillerne til 

at skifte. Det var rigtig ærgerligt, og havde man dog bare henvendt sig konstruktivt til bestyrelsen så var 

tingene forhåbentlig blevet løst, så alle var tilfredse. Det skete desværre ikke, og nu mangler vi en hel 

årgang – øv! Vi har ellers brugt rigtig mange kræfter på at få bygget ungdom op med hold fra Boldsjov og 

hele vejen op, men ok der er jo ingen der siger der skal være nemt ☺ 

Selvom jeg synes de pågældende trænere groft har tilsidesat deres ambassadørrolle, så må vi jo også 

erkende, at vi ikke har været tæt nok på holdet og måske har ladet dem styre for meget selv. 

Det håber vi at kunne råde bod på i fremtiden ved at ændre lidt i vores struktur. 

Vi har nemlig brugt en del tid i 2015 på at evaluere på den nuværende struktur. Vi er kommet frem til at der 

skal et ekstra ben på, så derfor har vi nedsat et sportsligt udvalg. Dette skulle også gerne lette arbejdet i 

ungdomsudvalget, da de nu kan koncentrere sig om ”ikke sportslige ting”. Jeg håber meget at dette tiltag vil 

bære frugt og give en masse til ungdomsafdelingen, jeg glæder mig i hvert fald til at komme i gang med 

arbejdet på den sportslige profil i klubben. 

Én af vores fokuspunkter vil uden tvivl være at få flere pigehold – der må da være flere piger der vil spille 

fodbold! 

Vi kan næsten ikke snakke 2015 uden at nævne FC Barcelonas akademi i Ballerup. 

Vi meldte klart ud fra starten – som den eneste klub i kommunen – at vi ikke kunne se os som en del af det 

projekt. Vi var ikke de eneste, for DBUs bestyrelse vendte også tommelfingeren nedad. 

Det blev så filet lidt kanter, så det kunne godkendes – Nu ville de andre klubber så heller ikke være med, så 

det er kun BSF der har deres ”training akademy”. Held og lykke til dem – jeg synes stadig det er den rigtige 

beslutning vi har taget ved IKKE at være med. 

Vi har til gengæld tanker om, at starte vores ege akademi, men på Måløv Boldklub måden! Det hører I 

forhåbentlig mere om senere på året. 

2015 blev også året hvor vi fik forhandlet en ny leverandøraftale hjem.  

Efter at vi har spillet i Hummel og handlet hos Sportsstore/Sportigan i ca. 15 år, så blæser der nu nye vinde. 

Det betyder at vi fra årsskiftet har Sportsgear som leverandør, og vi spiller i det Hollandske mærke Robey. 

Robey er nye på det danske marked, men vi synes det passer godt til os som klub at være ”first movers”. 



En af hovedårsagerne til skiftet af leverandør er, at vi gerne ville have en samarbejdspartner der er tæt på 

os og rigtig gerne ”vil os”. Det følte vi ikke helt gjorde sig gældende hos Sportigan, så skiftet er uden tvivl et 

skridt op for os som klub. Langt de fleste trænere og ledere er nu blevet ekviperet med Robey tøj, og det er 

blevet taget rigtig godt imod. Det har været et stort ønske fra bestyrelsen at vi kunne klæde trænere og 

ledere ordenligt på, så alle kan se hvor vi kommer fra og det ser da også prof. ud ☺

En af årsagerne til at vi kan klæde trænere og ledere pænt på, er bl.a. fordi vi igen har fået styr på vores 

økonomi. Vi kommer ud af 2015 med et rigtig flot overskud, og jeg kan ikke takke vores afgående kasserer 

Klaus Alsted nok for han sublime arbejde. 

Det er dejligt at der er kommet styr på finanserne, så nu har vi faktisk råd til at videreudvikle klubben, og 

især ungdomsafdelingen giver muligheder. Også her vil det sportslige udvalg komme på banen, og det er 

ingen hemmelighed at der skal bruges midler på mere træneruddannelse. 

 

2015 bød også på rigtig mange gode Super Lørdage! 

Konceptet med at der er en masse ungdomsforkampe inden HS1 spiller er blevet taget rigtig godt imod. 

Vi arbejder stadig hårdt på, at gøre Måløv Idrætspark til det naturlige mødested for alle Måløv borgere, men 

ting tager tid. 

En start kunne være at de ungdomshold der havde spillet blev og så HS1, og generelt vil vi gene have flere 

ungdomsspillere på stadion! Her har vi brug for trænernes hjælp til at starte det op. 

Vi håber på mange velbesøgte Super Lørdage, og Martins pølseindex må gerne sprænge alle rammer ☺  

Til slut en opfordring til alle om, at give en hånd med! 

Man behøver faktisk ikke have forstand på fodbold for at kunne gøre en forskel i en fodboldklub! 

Det kan være at netop lige et hold eller udvalg har brug for netop DIN kompetence.  

For at gøre det mere klart vil vi her i de kommende måneder introducere en ”jobbank” på hjemmesiden 

hvor konkrete opgaver/projekter vil være beskrevet. Vi håber at det bliver godt taget imod. 

Så vil jeg bare ønske jer alle en rigtig god sæson – vi ses på græsset! 

Med Sportslig Hilsen 

Brian Rasmussen 

Formand, Måløv Boldklub 

 

 

 


