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Sjællandsserien/LF-Serien: 
Maribo Boldklubs første hold, startede 2022, i Sjællandsserien. Der blev fra trænernes side, gjort 
et stort stykke arbejde, for at beholde en plads, i det fine selskab. VI sluttede lørdag d. 11/6 2022, 
med at vinde 1-0 hjemme over Slagelse.  
26 kampe, 16 point var desværre ikke nok. Det betød at torsdag d. 11/8-2022, klokken 18:45, stod 
den på kamp imod Nordfalster i LF-Serien, som vi besejrede med 1-3.  
 
Lige nu ligger vi på en flot 2 plads, med 3 point, efter Rødby, som ved gud, er et hold vi kan og 
SKAL slå, når vi møder dem næste gang!  
 
Vores gennemsnitsalder, på de startende 11, har muligvis aldrig været lavere. Så det er fortsat en 
opgave for trænerne at få de unge implementeret mere og mere.  
 
Cheftrænerne Brian og James har stået i spidsen – til jer skal lyde en stor tak for indsatsen!  
Derudover så, har verdensmanden Henrik Maisted, hjulpet til og sørger for os alle. TAK! 
 
 
Serie 2:  
Serie 2 træneren, Steffen har fået sammensat, er god kerne af spillere på Serie 2, der kommer og 
træner hver gang, så bliver holdet fyldt op med de første holds spillere der af den ene eller anden 
årsag ikke har spillet, hvilket har fungeret upåklageligt.  
Serie 2 ligger på nuværende tidspunkt på en 3 plads, med 16 point efter 8 kampe. Ambitionerne 
for Serie 2, er store og potentialet er det samme. Vi drømmer om at komme tilbage til serie 1.  
 
En stor tak til træner Steffen Pedersen og holdleder Henrik Maisted.  
 
Træning:   
Vi er lykkes med at opbygge en sund trænings kultur med omkring 30 - 34 mand i snit til træning, 
og det er her vi arbejder med at udvikle alle vores unger spillere, så vi også i fremtiden kan ligge i 
den bedste halvdel, af landsdelens bedste række.  
 
 
Old-boys: 
Vi havde også i 20022 et 11 mands old-boys hold i MB. Holdet ligger placeret på en øjeblikkelig  4 
plads. Holdet er ledet af Nikolaj Høj Rasmussen og med god hjælp fra Mike Petersen – Til jer skal 
der lyde en stor tak for jeres til tider svære arbejde.  
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Veteran: 
8 mandsholdet for veteran, som historisk set må være det mest vindende hold i Maribo, vandt 
rækken med 39 point i 16 kampe. Kæmpestort tillykke. Der skal også lyde en stor tak, til træneren 
og legenden Vagn Hynek.  


