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Tiden flyver afsted, og 2016 blev et endnu et spændende Måløv Boldklub år! 

Herresenior 1 var endnu engang et mulehår fra at rykke op i serie 1.  

Da stillingen skulle gøres op, så var det kun en dårligere målscore der gjorde at det ikke var Måløvs drenge 

der kunne rykke op. Men når man kun får 5 point i de første 4 kampe, så er det svært… 

efterårssæsonen kunne desværre ikke måle sig med foråret, og vi erkende at det ikke bliver til oprykning i 

denne omgang, og fokus er nu på at blive i rækken. 

I sommers fik vi tilgang af Claus Helmer til HS2 og ham og Morten Trasborg udgjorde et stærkt team, hvor 

point og spilleglæde voksede. HS2 vandt også fuldt fortjent deres pulje her i efteråret, så målsætningen er 

helt klart en oprykningsplads! 

2016 blev Kim Wiborgs sidste sæson som HS1 træner i Måløv Boldklub. 

Efter mange gode år i klubben valgte Kim at tinden var inde til at hellige sig familien, og dermed nedtrappe 

fodbolden. Vi skylder Kim en stor tak for hans år i Måløv Boldklub! 

Ny HS1 cheftræner er Serhat Göncü, og det samarbejde tegner meget spændende. Serhat har en meget 

seriøs tilgang til trænergerningen, og han vil gerne spille underholdende fodbold. Spillerne har taget rigtig 

godt imod Serhat og det håber jeg også at resten af klubben gør.  

2016 blev et fint år for ungdomsafdelingen. 

i ungdomsafdelingen spilles der selvfølgelig også for at vinde, men udviklingen af den enkelte spiller er nok 

vigtigere. Alligevel vil jeg ønske 2003 drenge, 2003 piger, samt 2005 drenge tillykke med deres puljesejre- 

godt gået! Børneholdene er også kommet rigtig godt i gang, og der kommer flere og flere små drenge og 

piger der vil spille fodbold i Måløv Boldklub og det er jo dejligt. 

Jeg vil gerne sende en særlig tak til Nicoline Lynn for hendes store arbejde med at indsluse alle de nye børn 

i Måløv Boldklub via Boldsjov-holdet. 

Og hvorfor går det så egentlig godt i ungdomsafdelingen? Jo, det gør det naturligvis fordi vi har så mange 

dygtige og engagerede trænere! Det er en sand fornøjelse at følge jer fra sidelinjen, I gør det super godt og 

fortjener virkelig et skulderklap! Vi har desværre ikke fået afholdt så maneg trænerkurser i 2016, men vi 

tager revanche her i 2017. Casper Roland har påtaget sig opgaven som uddannelsesansvarlig, og der er 

allerede lagt en plan for kurser de kommende år! Tak til Casper for at påtage sig denne vigtige opgave. Nu 

er det så bare vigtigt at alle trænere bakker op, så I kan få fyldt værktøjskassen op så jeres spillere får nye 

øvelser mv. 

2016 blev også året hvor vi gik ”all in” på trænerekvipering. Efter vi skiftede tøjleverandør og tøjmærke, så 

besluttede vi i bestyrelsen at vi ville bruge det som det koster at få fyldt klædeskabet op. Det er vigtigt at 

trænere og ledere er klædt ordentlig på, og det har også givet en god samhørighed at vi er ens. 

 

I det forgangne år har vi også brugt en del økonomiske midler på, at gå fra fællesmaterialer til 

holdmaterialer. Det betyder, at hvert hold nu har deres egne bolde og veste i de nyindkøbte boldbure. Tak 

til U12 for deres store hjælp med at fordele materialerne. Holdene har taget rigtig godt imod tiltaget, og jeg 

håber at der nu passes endnu bedre på materialerne. 

 

Ingen sommer uden Fodboldskole og 2016 var ingen undtagelse! 

128 børn var brugte en uge af deres sommerferie på fodboldskolen i Måløv. En stor tak til Elsebeth for at 



være tovholder, og naturligvis også stor tak til trænere og trænerassistenter der deltog. Vi har selvfølgelig 

også Fodboldskole i 2017, og Elsebeth er allerede godt i gang med opgaverne. 

 

I november måned afholdte ungdomsudvalget er rigtig flot indendørsstævne. 

Som noget nyt var det gratis for holdene at deltage, og det gør selvfølgelig at indtjeningen ikke blev så høj 

som tidligere. Det er åbenbart trenden blandt holdene at det ikke må koste noget, så vi hoppede med på 

den vogn. Stævnet forløb rigtig fint og hallerne summede af liv og glade dage. Tak til Rewidan for at være 

stævnesponsor og tak til ungdomsudvalget for et godt stykke arbejde! 

Super Lørdage i 2016 ble også en pæn succes. 

Flere og flere vælger at tilbringe lørdagene på vores dejlige anlæg, og det er jo skønt, men der er 

selvfølgelig stadig plads til forbedringer. 

Vi gør hvad vi kan for at ”pakke” kampene, så der spilles en masse fodbold men desværre så oplever vi at 

der til flere kampe er flere tilskuere fra udeholdet end fra Måløv. Det er selvfølgelig ikke ok – kom nu ned 

og se dit barn spille kampe! Støt op om dit barns fritidsaktivitet! 

Vi arbejder allerede nu på 2017 programmet og jeg lover at der bliver knald på! Så kom nu ned og hyg med 

os! 

Vi har fået tilladelse til at bygge en minitribune ved Bane 1, og arbejder er så småt i gang. Tribunen står 

forhåbentlig klar til første hjemmekamp, så nu er der snart ingen undskyldning for ikke at komme forbi! 

Man kan sidde i tørvejr, der er varme pølser og kolde øl/sodavand, så kom ned og tag gerne naboen under 

armen! 

Hvis man skal tage de negative briller på, så har vi 2016 brugt unødig meget tid på dårligt samarbejde med 

Ballerup Kommunens administration. Det er lidt som om, at de har glemt at de er ansatte og vi ”bare” er 

frivillige der gør hvad vi kan, for at få foreningen til køre til glæde for de mange børn, unge og voksne. 

Når man så konstant bliver mødt af sure mails, urimelige svartider, hukommelsessvigt mm, så dalers ens 

lyst altså til at udføre frivilligt arbejde! 

Vi visker tavlen ren, og håber at 2017 bliver året hvor idrætsforeningerne bliver hørt og anerkendt. 

Til slut så vil jeg som de sidste mange år komme med en opfordring til at bidrage til det frivillige arbejde. 

Man behøver ikke nødvendigvis have forstand på fodbold for at blive en vigtig brik i det store puslespil. Vi 

har brug for hænder til mange opgaver! Så kunne du tænke dig at blive en del af fællesskabet, så tag fat i en 

fra bestyrelsen – vi har helt sikkert et opgave der passer til netop DINE interesser. 

 

Med ønsket om et rigtig godt fodbold år i 2017 

Brian Rasmussen 

Formand, Måløv Boldklub 


