Endnu et år er gået og det er tid til at se lidt tilbage på 2010 med Måløv Boldklub briller.
Året begyndte – traditionen tro – med at seniorafdelingen afholdte five-a-side i den nye hal. Endnu
engang mødte ung-seniorerne talstærkt op, men hvor var de ”gamle”? Det er rigtig ærgerligt at vi
ikke kan have sådanne arrangementer for hele seniorafdelingen, og ikke kun herre- og
kvindesenior! Det er mig simpelthen ubegribeligt at den ældre del af klubben har så meget nok i
sig selv, at de ikke støtter op om sådan et arrangement og lærer de unge knægte nogle tricks – om
ikke andet så i 3. halvleg.
2010 var også året hvor vi skiftede ud i trænerbesætningen på HS1 og HS2. Kenneth Fuhr overtog
kommandoen på HS1 og Rene Kristiansen blev hevet op fra U19 til HS2. Både Kenneth Fuhr og
Rene Kristiansen har ydet en stor indsats, og de kan ikke klandres for holdenes lidt skuffende
placeringer. Jeg er sikker på at 2011 vil kaste flere sejre af sig, men det kræver uden tvivl hårdt
arbejde og holdånd af spillerne, så skal resultaterne nok komme. Vi vil i 2011 kalde spiller-rådet til
samling og sammen få nedskrevet en vision som alle kan være tilfredse med og der sikre at vi
arbejder i samme retning.
På kvindesenior har der været en del udfordringer med at slå U18 pigerne sammen med
kvindesenior. Det er ikke nogen man bare lige gør, men Kenneth, Stefan og Erik yder en kæmpe
indsats for at få det til at lykkedes. Måske 2011 skal være året hvor kvindesenior rykker op i
rækkerne?
Old boys 1 og Old boys 2 er som nat og dag, det ene hold har det svært medlemsmæssigt, og det
andet er næsten for mange. Fælles for begge hold er dog at ingen af dem var mange point fra at
rykke op i rækkerne, mon 2011 bliver året? Jeg har store forventninger til Old boys 1 som Nikolaj
Ilievski har givet håndslag på at få sat skik på.
Veteranerne har helt sikkert hygget sig, men oprykningen kom de aldrig tæt på. Det tror jeg nu
heller ikke var målet… Mit håb for 2011 er at Veteranerne vil blive en fast del af de sociale
arrangementer i klubben. Eller endnu bedre, tænkt hvis et samlet veteran hold ville byde ind på
opgaver i klubben – jeg håber mine bønner bliver hørt!
Super veteranerne er i kasserens øjne en drømmeafdeling med høj selvjustits. De spiller i OB49
turneringen i B-rækken. Her var der også langt til oprykningspladserne, men her gælder der nok
det samme som for veteran? Det er i hvert fald stensikkert, at jeg har samme ønske til Super
Veteran som til Veteran og Old Boys – Do not ask what your club can do for you, ask what you can
do for your club!

En andens af vinterens store Måløv Boldklub begivenheder er vores store indendørsstævne for
ungdomsafdelingen. Indendørsstævnet er en god mulighed for at prøve klubbens organisation af
frivillige af, og her lader det meget tilbage at ønske! Hvis alle bare gad ofre én enkelt time på
Måløv Boldklub i den weekend skulle vi ikke drive rovdrift på få mennesker. Det må ærligt talt
være muligt at give én enkelt time til klubben. Konsekvensen af de manglende frivillige kan på sigt
blive at vi må lukke stævnet, og dermed gå glip af en god indtægtskilde.
2010 var også året hvor vi afholdte det første hjertestarter kursus i klubbens historie. Det blev en
pæn succes hvor stort set alle hold var repræsenteret, og et bud på deltagerantallet vil ligge på
omkring 60 trænere/holdledere/spillere/forældre. Dejligt med så mange deltagere, men ærgerligt
at der skal et så alvorligt emne på bordet før at folk kommer ud af busken.
Man kan ikke sige 2010 uden at sige jubilæumsår. Vores klub fyldte 75 år og blev fejret ved flere
arrangementer. Personligt synes jeg ikke at vi fejrede de 75 år nok, men omvendt må man også
sige at folk ikke ligefrem stod i kø for at støtte op om arrangementerne – desværre! Vi fik dog
udgivet et jubilæumsblad der blev husstandsomdelt i hele ”Måløv Sport regionen”. Jeg vil gerne
rette en kæmpe stor tak til Martin Grauballe og Bent Larsen for hjælpen med bladet. En velbesøgt
jubilæumsreception på selve dagen blev der også afholdt. Næste skridt på Jubilæumsraketten var
et Old Stars arrangement var de ”gamle” Danmarksserie spillere mødte HS1 anno 2010, det blev
en meget lige kamp hvor de gamle kunne trække det længste strå efter straffesparkskonkurrence.
Efter den sportslige del var der indbudt til fælles spisning med Martin Grauballe, Mikkel ”Eskild”
Petersen og Flemming ”Køge” som primus motor. Havde det ikke været for de 3 havde der slet
ikke været noget Old stars arrangement – så selvfølgelig også en kæmpe tak til dem! Årets sidste
jubilæumsaktivitet var en kombineret afslutnings- og jubilæumsfest for hele klubben. Selvom
deltagerantallet langt fra var prangende kunne vi dog konstatere, at der for første gang i mange,
mange år var deltagere på tværs af holdene til et Måløv Boldklub arrangement. Lad os håbe at vi
kan holde flere fester for hele klubben i fremtiden!
I det forløbne år har vi skiftet det system vi administrerer vores medlemmer i, og indtil nu har det
været en succes. Vi kan konstatere at der efter indførelsen af det nye system, er så få i restance at
det næsten ikke er værd at nævne. Det er samtidig et stort skulderklap til alle trænere der har
været med til at holde selvjustits, og ikke udtage spillere der var i restance til kampe. Med det nye
system er der mulighed for at betale sit kontingent og andre klub-ting online via hjemmesiden. I
slutningen af 2010 forsøgte vi os med klippekort til drikkevare, så vi slipper for penge i klubhuset.
Det er selvfølgelig noget I som medlemmer skal vænne jer til, men vi håber at I vil tage godt imod
det. Vi vil i hvert fald meget gerne af med de fysiske penge i klubhuset for vi har været udsat for
utroligt mange indbrud i 2010. Ballerup kommune har nu sat kameraer op omkring klubhuset,
men ikke engang det holder tyvene ude. Vi håber at vi kan finde en løsning på problemet, så vi kan
have vores lokaler for os selv. Som frivillig leder er det i hvert fald meget irriterende at skulle bruge
tid på sådan noget!

En anden ting vi har brugt meget negativ energi på er vores grusbane, eller det vil sige der hvor vi
engang havde en grusbane – for det meste af vinteren lignede det nu mest en skøjtebane! Jeg ved
godt at en grusbane ikke har første prioritet når der skal ryddes sne, men et eller andet må der
kunne gøres så vi slipper for at aflyse 75% af vores træning/kampe henover vinteren. Vi må håbe
at Ballerup kommune ikke soler sig for meget i titlen som Årets Idrætskommune 2007, men vil gå
benhårdt efter at genvinde titlen et af de kommende år. Vi håber – og kæmper – for en
kunstgræsbane i Måløv, men indtil nu har det ikke givet meget respons. DBU støtter ellers i 2011
kommuner der vil etablere kunstgræsbaner, så hvem ved om der en dag kommer kunstgræs til
Måløv? Mon ikke også Måløv Skole kunne have glæde af sådan en bane? En kunstgræsbane er
selvfølgelig ikke vedligeholdelsesfri, men den kan da stå nogenlunde indbydende hele året i
modsætning til en grusbane.
Noget andet der heller ikke er vedligeholdelsesfrit er vores område generelt. Derfor inviterede
bestyrelsen til arbejdsdag i efteråret. Vi havde håbet at lidt hyggeligt samvær, mad og drikke
kunne lokke Måløv Boldklubs medlemmer til at hjælpe til med ind- og udvendig opfriskning, men
ak, heller ikke her ville medlemmerne lægge timer i klubben. Det er utrolig ærgerligt at der ikke
findes en bedre klub-ånd i Måløv Boldklub – den eksisterer andre steder, så hvorfor ikke her?
Vi forsøger igen til foråret hvor vi kombinerer det med en Super lørdag, så vi håber på bedre
opbakning der!
Super Lørdage blev lidt overset i 2010, men det er helt sikkert noget vi vil arbejde videre med i
2011. Det skulle gerne blive et arrangement for hele klubben, og det naturlige mødested for
fodboldinteresserede om lørdagen. Kom på stadion og hyg dig med andre medlemmer over en
pølse og en øl eller vand – og tag gerne naboen med!
I ungdomsafdelingen har der været stor interesse for at spille fodbold blandt de 4-6 årige børn.
Interessen var så stor at vi blev nødt til at lave et tilmeldingsstop, da der ikke var trænere til at
tage imod spillerne.
Stort set alle hold på drengesiden har 20-35 medlemmer og engagerede trænere, så det tegner til
en lys fremtid for Måløv Boldklub. Der er desværre enkelte årgange vi ikke kan tilbyde hold bl.a.
U10 ogU15-U17 pga. manglende trænere. Det er vi som klub selvfølgelig ikke tilfredse med, men vi
må også erkende at trænerne ikke hænger på træerne længere, så hvis du går med en træner i
maven så kontakt ungdomsformanden.
Vores U19 hold var i Barcelona og spille turnering i efterårsferien med støtte fra Nordea Fonden
og Måløvs gamle drenge, sådanne ture håber vi kan være med til at fastholde spillerne i klubben.
Pigesiden vokser konstant, så her er vores største udfordring ikke at finde spillere, men nærmere
at finde trænere. Pigeholdene har ca. 20 medlemmer hver, og det er rigtig flot. U18 pigerne er
slået sammen med kvindesenior og det er altid en prøvelse at slå hold sammen, men de arbejder
hårdt på at få det til at lykkedes.

Generelt ser det rigtig flot ud medlemsmæssigt på ungdomssiden, og udfordringen bliver helt klart
at fastholde alle de unge mennesker i Måløv Boldklub. Der er desværre en kedelig tendens med at
mange spillere stopper når de bliver 14-16 år. Denne udvikling skal vi gerne have stoppet så vi kan
have en solid ungdomsafdeling der kan være fødekæde til seniorafdelingen. Man skal nok tænke
lidt ud af boksen og ikke bare tilbyde de unge den samme træning som man har gjort i 20 år, men
lytte til deres ønsker og behov. På den måde er jeg sikker på at man kan fastholde flere spillere i
Måløv Boldklub.
Bestyrelsen og udvalg
Bestyrelsen har i 2010 været nogenlunde stabil rent medlemsmæssigt, og midt på året trådte
Kenneth Jensen til som ungdomsformand. Dejligt at der var en der ville aflaste Heidi.
Ungdomsudvalget har haft en god arbejdsmoral i det forgangne år, men er stadig efter min
mening sat skævt sammen. Det burde ikke være ungdomstrænere der udgjorde over halvdelen af
udvalget , ungdomsudvalget burde bestå af engagerede forældre der vil have indflydelse på de
rammer deres børn tilbydes, men tilslutningen har ikke været enorm – meget ærgerligt at der er
så lille en interesse for det!
Seniorudvalget nåede ikke rigtig at finde sine ben i 2010, jeg håber og tror at den nye
seniorformand Sophie Ree vil sætte sine fodaftryk i 2011. I seniorudvalget kniber det også med at
finde engagerede medlemmer, men jeg er overbevist om at flere af de ældre vil melde sig under
fanerne i 2011.
Bestyrelsen udsendte i december en spiseseddel over de udvalg vi mangler personer i. Der
mangler både medlemmer i de eksisterende udvalg, men også i nogle nyoprettede hvor man ikke
behøver den store fodboldforstand. Med oprettelsen af disse håber jeg at der er mange forældre
der vil melde sig de nye udvalg/grupper. Hvis du ikke har set ”spisesedlen” så skriv en mail til
formand@mb-boldklub.dk
Klubtur
I håb om at vi kunne forbedre sammenholdet mellem klubbens medlemmer over 18 år,
arrangerede vi i november en tur til Hamburg hvor vi skulle se Bundesligafodbold. Der var
desværre ikke stor tilslutning til denne weekendtur, så den måtte aflyses. Jeg håber at vi kan
tilbyde en lignede tur i 2011, så I kan allerede nu godt begynde at spare op!
DBU aktiviteter
I sommer havde vi fornøjelsen af at afholde DBU mikrofodboldskole og DBU pigeraket. Begge
aktiviteter var en stor succes, og Mikrofodboldskolen var udsolgt med 36 deltagende børn med
forældre. Begge aktiviteter er noget vi gentager i 2011. Vi havde også målmandsskole i
sommerferien som Klaus Alsted var primus motor på – tak til Klaus.

Tak
Til slut vil jeg gerne rette en kæmpe stor tak til alle vores frivillige trænere og ledere. I har en
enorm betydning for klubben, men helt sikkert også hos de drenge og piger i træner. Ballerup
Kommune er virkelig heldige at de har jer der vil ofre jeres fritid på at tage sig af kommunens
ungdom. Jeg håber at vi i bestyrelsen kan få tid til at lave et samfundsregnskab til Ballerup
kommune i 2011, så vi virkelig kan dokumentere den store betydning I har! Jeg vil også gerne sige
tak til min bestyrelse for samarbejdet i 2010.
Vi ses på stadion til Super Lørdage i 2011!
Med sportslig hilsen
Brian Rasmussen
Formand, Måløv Boldklub

