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Formanden 
Et utrolig spændende efterår blev afsluttet for en måned siden - og sikke et efterår. Vi kunne 

glædeligt byde velkommen til mange nye ansigter, hvilket vi er ubeskriveligt glade for. Blandt 

andre har vi fået et caribisk islæt i klubben via Denzel Henry – hvem ved, om vi skal have en 

venskabsklub på St. Lucia? 

Efteråret gik godt, og målsætningerne blev stort set opfyldt. Vores herlige pigehold kom i en 

svær pulje, men fightede fortrinligt som altid, og de havde nok håbet på en lidt større 

pointhøst! Serie 3 kom godt igen og sikrede sig oprykning til serie 2; stort tillykke! Serie 6 og 

serie 4 vidste, at det blev et svært efterår, men begge endte i toppen af tabellen - flot arbejde 

af drengene. Jyllandsserien fik et sværere efterår end forventet, men fightede sig til at forblive 

i JS dermed fastholde fundamentet for et fremtidig stærkt 1 hold. 

Med andre ord har vi nået den målsætning, som vi lagde tilbage i januar 2012 – med start 2015 

skulle vi i klubben have: Et damehold, serie 6, serie 4, serie 2 og et Jyllandsserie hold. Og det er 

opnået!! Det skal retfærdigt nævnes, at serie 6 skulle have heddet serie 5 iflg. planen, men vi 

betragter det som absolut godkendt. Så nu skal de næste 3 år planlægges, og vi går selvfølgelig 

efter samme succes! 

I skrivende stund er der knap 2 uger til et af årets højdepunkter; vores store indendørs 

turnering d. 20 december – Redmark/Mitre Cup. Ambitionen er at gentage sidste års succes og 

opnå omkring 40 deltagende hold, herunder flere DGL hold som kan blande sig i 

toppen. Cup’en er en god mulighed for at vise vores fantastiske klub og klubånd frem - uden 

hjælp fra en masse spillere/trænere og vores samarbejdspartnere ville denne dag ikke være 

mulig. Så kom endelig forbi og se en masse god fodbold. 

Imens spillere og trænere holder en velfortjent vinterpause, arbejdes der på højtryk i 

bestyrelsen omkring planlægningen af sportsåret 2015. Den nye 3 års strategiplan bliver der i 

særdeleshed arbejdet på - vi glæder os til at præsentere den på Generalforsamlingen d. 31 

januar. Vi håber, at så mange så mulig vil dukke op og kickstarte den nye sæson. 

- Peter Kjeldsen 
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Sportschefen 
Vi ser frem mod et spændende 2015, hvor bestyrelsen trækker i arbejdstøjet for at definere 

strategien frem mod 2018. Overlæggeren er sat højt, og vi tror 100 % på et ambitiøst 2018 

projekt! Sløret bliver løftet for dette til den kommende Generalforsamling i januar. Glæd jer! 

DGL 2000 har fortsat store sportslige ambitioner, hvilket tiltrædelsen af en trænerkapacitet 

som David Kiær Nielsen vidner om. Et klart signal: Vi stiller os ikke tilfredse, men er sultne efter 

mere på alle parametre. Hele klubben byder David velkommen. 

Organisatorisk står vi bedre end nogensinde og klubbens medlemmer, herunder 

repræsentantskabet under bestyrelsen tager gang på gang ansvar for såvel store som små 

opgaver. Selvom vi har sportslige ambitioner, er der ingen over klubben - hvis vi f.eks. ikke har 

et velfungerende serie 6 hold, så har vi ikke en klub i harmoni. De sportslige ambitioner skal 

hænge sammen med vores fem kerneværdier, hvor breddefodbolden især findes i vores 

værdier ”Klubånd” og ”Hygge”. Vi er dog overbeviste om, at vi med den rette balance og små 

steps sikrer, at de sportslige ambitioner går hånd i hånd med en meget social og åben klub. I 

DGL 2000 er der plads til alle! Vi gør, hvad vi kan for at facilitere stærke bånd på tværs af 

holdene. Der arrangeres fælles opvarmning, og der er brede smil i rundkredsen, når klubben 

byder nye medlemmer velkomne. Der er selvfølgelig også altid plads en god omgang 3. halvleg 

i omklædningsrummet efter træning eller kamp toppet med en gang fællesspisning. 

2014 

2014 har været endnu et flot år for DGL 2000. To oprykninger samt meget flotte placeringer på 

tværs af klubbens fem hold. Pigerne har været godt med, både i 11- og 7-mands, men 

resultaterne og skarpheden er desværre udeblevet. JC, Malte og Marc har gjort et kæmpe 

stykke arbejde! Vi takker JC og Marc for indsatsen. Malte fortsætter og glæder sig til at vinde 

flere kampe med pigerne. 

Serie 6 har igen haft en flot sæson. Fedt at se en fast stamme og stor opbakning omkring 

holdet. Vi takker Jeppe for sit engagement, som fortsætter, i de kampe Jeppe kan deltage i. 

Søgningen efter 1-2 koordinatorer er i fuld gang.  

3. holdet med Frede, Jimmy, Lasse og Emil i spidsen har været en oplevelse at følge! En 

fantastisk præstation i foråret og en stærk indsats i efteråret, hvor holdet var med helt 

fremme. Frede løb yderst velfortjent (med mere end 40 % af stemmerne) med titlen som 

Årets DGL’er - klubbens mest fornemme pris! Frede har været en forgangsmand for hele 

klubben og takker af som cheftræner – vi siger tak for en stærk indsats og håber at se dig på 

banen igen snart - måske kan vi endda trække lidt på dig som træner, hvis der i løbet af 2015 

bliver brug for det. Lasse takker ligeledes af efter flere år som både spiller og træner. Tiden 

skal nu bruges på at studere i KBH. Emil har ligeledes fået rigtig meget at se til på studiet og 

ikke mindst lykkelige omstændigheder gør, at der bliver andet at se til :) Jimmy søger nye 
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udfordringer i klubben og er dermed heller ikke at finde som træner. Stor tak til jer alle tre for 

en fantastisk indsats – vi er vilde med jer! 

Vores stærkt kæmpende 2. hold har i 2014 oplevet op og nedture. Foråret var svært og holdet 

måtte en tur ned i serie 3. I efteråret var der dog ingen tvivl – potentialet var til mere og det 

blev til en meget velfortjent oprykning til serie 2! Stærkt gået af Mark, Nils og drengene. Her til 

den kommende sæson har Nils dog valgt at sætte træneraktiviteterne på pause. Nils, du er for 

fed både som spiller, træner og målmand! Bare rolig, sportsteamet (som du selv er en del af) 

kontakter dig snart igen! 

JS var yderst tæt på oprykning i både foråret (DS) og efteråret (JS1)! I 2015 skal der arbejdes 

med blandt andet spillestil, skarphed, stabilitet, øget fremmøde,træningskultur, prioritering af 

kampene og bredere trup, samt en forhåbning om rekruttering af 5-7 nye spillere. 1. holdet er 

klubbens flagskib og det forpligter! En stærk kultur på holdet, gennem en hel sæson, skal 

smitte af på hele klubben. Kasper og David vil gøre deres ypperste hver gang – vi forventer I 

gør det samme. I er pisse gode – gå ud og spark RØV i 2015 og nyd det! Legenden Ulrik 

Rasmussen fortsætter i klubben? 

 - Sportsteamet (Svend, Nils, Jesper og Lasse) 

Efter modtagelse af ovenstående skriv har kommunikationsteamet kort inden deadline 

modtaget følgende omkring den kommende sæsons trænerbesætning: 

JS: David Kiær Nielsen og Kasper Hedegaard 

Serie 2: Mark Lind og Kristian Hansen 

Serie 4: Rune Mønster, Jacob Jensen, Martin Hvidberg og Frederik ”Frede” Raaby (Fredes aftale 

løber frem til sommer) 

Serie 6: Kristian Rand Henriksen og Simon Lauridsen 

Damer: Malte Brask 

Læs mere om de trænerteams på vores hjemmeside dgl2000.dk. 

- Kommunikationsteamet  



 
 

     
Vilje til sejr 

 
 

Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

Trænerne har ordet… 

Jyllandsserie 
Som sædvanlig, fristes man næsten til at sige, var DGL 2000 langsomme startere i efteråret, 

hvilket gav pointtab i de første par runder, som betød, vi kom håbløst bagud. Det krævede 

hårdt arbejde for at komme tilbage, og missionen lykkedes næsten, hvis vi bare havde vundet 

den sidste kamp. 

Det formåede vi desværre ikke og må derfor nøjes med JS2 til foråret. Det er ikke godt nok 

efter min mening, men spillet og formen var simpelthen alt for svingende, og vi var ikke gode, 

når vi kom bagud.  

Når det er sagt, så skal drengene roses for altid at fighte og aldrig give op. Det er i sig selv 

prisværdigt, nogle har haft en skuffende sæson, mens andre har vist overraskende styrker. 

Vores alle sammens sorte perle, aka Pedi, var uden tvivl årets bedste DGL’er og blev fortjent 

kåret ved vores store afslutningsfest. 

Apropos afslutningsfesten – I er nogle fantastiske mennesker og efter jeg proklamerede mit 

stop som cheftræner i verdens bedste klub, har jeg modtaget sindssygt mange skulderklap. Det 

er noget, jeg er mega stolt af, og stoltheden nåede sit højdepunkt efter TC´s tale. Hvilket bifald, 

selv slotspladsen på Amalienborg og hurra råbene til vores dronning blegnede i forhold til de 

stolte DGL’ers ditto. I har alle en stor stjerne i mit hjerte, og jeg er stolt over at kende sådanne 

fantastiske mennesker. 

Tak for 3 år i verdens mindste storklub.  

- Ulrik Rasmussen  
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Serie 2 
Efterårssæsonen forløb som både spillere og trænerteamet havde aftalt. Vi gik efter 

oprykningen og vi FIK den. Så stort tillykke til spillerne med det fælles arbejde.  

Jeg ser stadig holdet i en proces, der viser fremgang med masser af potentiale, der skal vise sig 

i serie 2. Det har været en efterårssæson med både op og nedture i turneringen, et par tætte 

kampe til sidst, hvor vi stod godt sammen.  

I mine øjne er træningsintensiteten endnu ikke høj nok, hvilket også kan relateres til et 

træningsfremmøde, som man godt kunne ønske sig var bedre. Men alt i alt en god sæson, hvor 

jeg fik lært holdet og klubben at kende, og jeg glæder mig til at arbejde videre til næste sæson. 

Hold jer fit i pausen gutter. 

- Mark Lind 
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Serie 4 
Efter heftig smooth talk måtte 3. holdet endnu en gang nøjes med cheftræner Frede Frugt. Til 

alt held for holdet havde Jimmy takket ja til, sammen med Callesen, at assistere, så fornuften 

ikke fuldstændig forsvandt fra sæsonstart.  

En ultrakort opstart eksploderede i et startbrag mod Vietnam United. Midt i Skanderborg 

festival skulle der findes 14 spillere. Et smukt hold kunne dog mønstres med en blanding af 

rutine, teknik, fight og tømmermænd. Ikke mange med bold i fødderne kunne ses og desværre 

måtte vi indkassere et knebent nederlag. Næste kamp forløb ligeså, og vi måtte igen se os 

besejret knebent trods masser af chancer. Humøret var dog højt, men trænersædet brændte 

voldsomt under frugten. En vitaminbarbeque var under opsejling. Heldigvis blev 

træningsfremmødet bedre og trænerne tog sig sammen, så ilden fasede ud og frugtdesserten 

kunne få sin plads i fryseren.  

Godt humør, god fight, smukhed og dåseøl gjorde udslaget og målene blev banket ind. 6 sejre 

og en uafgjort i de næste 7 kampe gjorde os pludselig til tophold med oprykning i egne 

hænder. Lidt held og snilde spillede også ind.  

De sidste tre kampe sluttede dog symptomatisk af som i foråret med telefonhold pga. afbud og 

mange skader. Desværre tabte vi knebent i Odder i den 3. sidste kamp og med to nederlag 

mere sluttede vi på en for trænerteamet rigtig godkendt 4. plads. En super sæson med nogle 

dejlige gutter, der havde fortjent hvert et point.  

Målsætningen inden sæsonen var ikke sat, da spillermateriale og modstandere ikke kendtes, 

men plan 1 var at undgå nedrykning. At oprykningen pludselig lå til højrebenet var absolut ikke 

ventet. 

Hvis træningsfremmødet højnes lidt, spillermaterialet fastholdes og indgangsvinklen til fodbold 

vedbliver at have det sjovt, venter der snart divisionsfodbold for holdet. 

Tak for i år. 

- Frederik Raaby 
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Serie 6 
Tak for en god sæson, vi satser på at næste år bringer endnu flere comebacks på grønsværen 

til gamle legender.  

I takt med at flere rutinerede kræfter kommer til, samtidig med at der selvfølgelig er masser af 

spændstige unge talenter, regner jeg meget med, at det forjættede serie 5 land ligger lige om 

hjørnet.  

Det bliver dog ikke med mig bag roret, men af og til på banen. Det nye trænerteam ser ud til 

snart at være på plads, vær nu søde at hjælp dem og meld tilbage om kamp.  

Vi ses til iskold vintertræning og løb med Pedi.  

- Jeppe Marcussen 
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Damerne 
I slutningen af forårssæsonen blev det besluttet, at pigerne i efteråret skulle spille 7-mands for 

at skabe en mere stabil kerne omkring holdet og undgå at skulle trække på den gruppe af call-

girls, der var tilknyttet holdet. Og set på antallet af spillere, der blev brugt i alt og mængden af 

tid brugt i telefonen for de to trænere, var beslutningen en succes. Om det skyldes skiftet fra 

11- til 7-mands vides ikke, men også i efteråret er det lykkedes for pigerne at trække flere nye 

spillere til, som er faldet meget fint til på holdet, både sportsligt og socialt, hvilket bl.a. blev 

understøttet af en gang Fodboldgolf i Voldby og druk på Frederiksbjerg, hvor det blev 

konstateret, at ølbowling ikke er JC's favoritdisciplin. 

At holdopstillingen blev mere konstant kom ligeledes til udtryk på banen, hvor spillet løbende 

blev bedre og bedre og holdet formåede at skifte mellem flot pasningsspil op ad banen og 

kontant presspil med direkte afleveringer mod toppen. Generelt set over sæsonen har det 

været to meget tilfredse trænere, som har kigget på, hvordan spillet har udviklet sig. 

Eneste lille minus lå i, at pigerne havde brugt meget tid på at se JS kampe og derfor, på samme 

måde som dem, havde store udfordringer med at finde målet. Således skulle vi 4 kampe ind i 

sæsonen, før det første mål blev sat ind, og meget utraditionelt for holdet blev det efter en 

dødboldsituation, hvor Trine K, nåede først på et indlæg, som blev sat sikkert i mål. Nogen 

ketchup-effekt blev det dog desværre ikke, og holdet nåede desværre kun 4 mål, hvor Carina 

stod for de to, og dermed blev topscorer. I den anden ende af banen var der anderledes 

træfsikkerhed over tacklingerne og således har holdet formået at få 3 clean sheets og ligeledes 

i 3 kampe kun lukket 1 mål ind, hvorfor forsvaret var blandt de bedste i rækken. 

Med blik tilbage på sæsonen her, har det været en sæson fuld af gode oplevelser med både 

hygge, gode træninger og medrivende kampe. Dette har kun kunnet lade sig gøre grundet en 

gruppe af spillere, der har været villige til at kæmpe for hinanden og ligeledes været villige til 

at gå med på de ideer og tanker de nye trænere er kommet med. Der er i høj grad noget at 

arbejde videre med i næste sæson, som kun kan blive bedre med en god og lang opstart og en 

stærk kerne af spillere som vil og kan spille fodbold. 

For trænerteamet bliver der dog tale om en mindre udskiftning, da JC har besluttet sig for at 

han gerne selv vil tilbage på banen og spille med, mens kroppen endnu kan holde til det. Han 

stopper derfor som træner og overlader cheftrænerstolen til Malte. 

JC udtaler: "Det har været super sjovt og samtidig mega frustrerende at komme tilbage som 

træner, for flere gange har pigerne gået fra banen og været berøvet point, som dømt ud fra 

spil og chancer, har været deres. Vi har ikke kunnet få hul på bylden på den rigtige måde, men 

vi har alligevel nydt hver en kamp og træning. Jeg er glad for, at jeg sagde ja sidste år og 

kommer også til at savne at stå på sidelinjen, men jeg glæder mig omvendt til at trække den 

rød-sorte bluse over hovedet igen, for forlade DGL hverken kan eller vil jeg." 

- Jens Christian Lodberg 
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Årets spillere har ordet… 
Som et indslag til dette nyhedsbrev, spørger vi de 

respektive Årets Spillere fra klubbens fem hold om 

sæsonen, der er gået.  

Kristian Rand Henriksen – Årets spiller: 

Serie 6 
-Beskriv sæsonen i tre ord og begrund herefter ordene. 

Igen nummer to :(  

Efter sidste sæson, hvor vi endte som nr. 2 kun 2 points 

efter nr.1, som vi havde tabt til i første kamp og banket i returkampen, havde vi alle lidt regnet 

med, at vi i denne sæson gerne skulle ende som vindere af puljen. Vi kæmpede rigtig bravt i 

alle kampene, men Expats var dog lige en tand bedre end os, og vi måtte nøjes med at blive nr. 

2 igen. Men det er nok ikke så skidt igen, for vi har haft en rigtig god sæson med mange gode 

sejre, og vi har det rigtig sjovt, og jeg er også sikker på, at vi nok skal få endnu en god sæson i 

Serie 6 i 2015.  

-Hvad var sæsonens højdepunkt?  

Nogen vil jo mene, at åres højdepunk var, da Mads Wagner gjorde comeback søndag d. 12-10-

14, som også var den sidste kamp for denne sæson, så han ikke risikerede at spille for meget.  

Andre vil mene, at højdepunktet var i den sidste af de 3 kampe, som jeg spillede i denne 

sæson. Her mødte vi et veloplagt CIF hold, som var meget kampklare. De havde bare ikke 

regnet med at møde et stjernespækket DGL-hold med en angrebstrio, som bestod af Hvidberg, 

Primsø og en Barker der havde fået skoene helt rigtig på den søndag formiddag i Tilst. CIF 

kæmpede bravt og havde en del chancer, men jeg stod som en mur inde i målet. Generelt var 

det et meget velspillende DGL mandskab, og det endte med en sejr på 10-1, hvor vi stod for 

alle 11 mål.   

-Hvad var sæsonens lavpunkt?  

Sæsonens lavpunkt må være den allerførste kamp, som vi spillede, mod FC Rangers, som vi gav 

et ordentlig gammeldags lag tæsk, med en sejr på 12-3. Det var simpelthen for meget for FC 

Rangers at tabe til et DGL-hold, med så mange DGL-klenodier, heriblandt Pihl, Ørhøj, Alnor, 

Lundsgaard, Hvidberg, Jeppe senior og sidst men ikke Mark B i marken, derfor trak de sig 

efterfølgende fra puljen og kampen blev annulleret.  
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-Færdiggør sætningen: "Jeg håber, at næste sæson bliver..." 

Lige så spændende og vi får lov at vinde en masse kampe, spise større mængder kage end i 

denne sæson og sidst men ikke mindst have det sjovt med noget go DGL-fubol, som kun vi kan.  

Til sidst vil jeg lige sige mange tak til alle de gamle DGL’ere, der stiller op til kamp og gerne vil 

ud og spille noget go’fubol. Det at vi har dette store netværk omkring holdet er årsagen til at 

holdet kan eksistere, så mange tak for hjælpen i den sæson, og vi ses igen i næste sæson.    

Pedi – Årets spiller: Jyllandsserien 
-Beskriv sæsonen i tre ord og begrund herefter ordene.  

Rodet - Aldrig har jeg oplevet så vild en gruppe. Alle kunne 

slå alle! Derudover havde vi i begyndelsen meget svært ved 

at finde rytmen og koncentrere os om spillet. 

Udfordrende - Det var klart den bedste JS-pulje, vi befandt 

os i - deraf mange hårde kampe med masser af tænding 

Intens - At intet var afgjort inden sidste, næstsidste og 3. 

sidste spillerunde siger meget om, hvor vigtigt det var at 

holde hovedet koldt En disciplin, vi desværre ikke altid 

mestrer. 

-Hvad var sæsonens højdepunkt? 

Det er uden tvivl de 2 sejre over Aabyhøj. Alt fungerede i de 

2 kampe. Vi lavede gode mål, spillede god fodbold, stod 

vanvittigt godt defensivt, fightede røven ud af bukserne og lavede nærmest ingen fejl. At slå 

dem på udebane 3-1, hvortil én af deres spillere udbryder: "Hvordan kan vi tabe til sådan et 

lortehold!?" Og så smadrer dem baglæns ud af banen 4-0 mindre end en uge senere - 

Priceless! Det er også værd at tænke tilbage på de to kampe, som sæsonen er skredet frem: 

Havde vi tabt dem, havde det heddet serie 1 nu. 

-Hvad var sæsonens lavpunkt?  

Udebanenederlaget til Brædstrup. Vores modstander var ringe. Vi var ringe. Dommeren var 

hamrende elendig. Det var tydeligt, at vi stadig ikke havde spillet os varme, og det var 

udslagsgivende. Scorer vi 4 gange i én kamp, skal vi fandme også vinde den, især mod sådan en 

modstander. Men kampen var meget sigende for os på det tidspunkt; for mange udvisninger 

og for dårlig form. Og nederlaget bøder vi for i sidste ende. Det kunne have heddet JS1 nu. 
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-Færdiggør sætningen: "Jeg håber, at næste sæson bliver..." 

Jeg håber, at næste sæson bliver... Pletfri. Vi skal være 110% klar til første turneringskamp. Vi 

skal undgå dumme gule kort. Vi skal undgå store nederlag. Har vi styr på formen, er risikoen 

for kort og kollaps markant minimeret. Og så får vi ny træner, så lad os gøre arbejdet nemt og 

spændende for ham. 

Rasmus Mundbjerg – Årets spiller: Serie 4 
-Beskriv sæsonen i tre ord og begrund herefter ordene. 

Engagement: Træningsfremmødet har været rigtig godt, dog 

har skader været med til at gøre det lidt besværligt sidst på 

sæsonen. På trods af det, er det altid DGL'ere med højt 

humør og fuld gas på, både til kamp og til træning. Det er en 

fornøjelse.  

Sammenhold: Træner-teamet har formået at gøre det sjovt 

at komme til træning og kamp og samtidigt have fokus på 

det rette sted. Dette har også været med til, at vi som tredje 

og fjerde hold er blevet mere sammentømret. Et stort tak til 

træner-teamet, I vil blive savnet. 

Overlevelse: Målet i S4 var at overleve. Vi gjorde mere end 

det, hvilket viser, at vi er klar til at tage næste skridt. 

-Hvad var sæsonens højdepunkt?  

FC Vietnam. Super Saturday. Bagud 0-3, og vi får vendt kampen til 5-4 foran et fremragende 

publikum! 

-Hvad var sæsonens lavpunkt?  

Sæsonens sidste kamp imod Lyseng. Skader, mange afbud og et moderstander hold som 

stillede med serie 2-3 spillere var med til, at vi fik DGL's største nederlag i historien. Det kan 

man umuligt være stolt af, dog kan vi være stolt af 3 halvleg, som vi helt sikkert vandt! 

-Færdiggør sætningen: "Jeg håber, at næste sæson bliver..."  

Der hvor vi for alvor er med i kampen om oprykning. Vi startede med 2 nedelag og sluttede 

med 3 nederlag, hvilket er lidt ærgerligt efter en helt sikkert godkendt sæson. 
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Kristian Hansen – Årets spiller: Serie 3 
-Beskriv sæsonen i tre ord og begrund herefter ordene.  

Svingende: Set over både forår og efterår har vi været 

meget svingende i præstationerne. I foråret var vi 

generelt ikke specielt gode. I efteråret har vi præsteret 

godt og til tider spillet rigtig god fubol. Men vi kan helt 

sikkert forbedre os spillemæssigt, og nederlagene til 

Skødstrup og CIF skæmmer, da bundniveauet var 

forfærdeligt.  

Livsbekræftende: Grunden til, vi spiller fodbold er 

konkurrencen og det sociale. 2.holdet har næsten 

udelukkende spillet betydningsfulde kampe. I foråret for 

at undgå nedrykning og i efteråret for at opnå oprykning, 

hvilket på hver sin måde har givet nerve i kampene. På det sociale plan har det været fedt at se 

en række nye spillere komme ind på holdet og hurtigt finde sig til rette i DGL og bidrage til 

klubbens arrangementer.  

Lovende for fremtiden: Det seneste år er bredden i truppen blevet styrket og med en række 

lidt yngre folk, som uden tvivl kan begå sig i serie 2, ser det spændende ud. Samtidigt kan vi 

løfte os spillemæssigt, når Mark Lind for alvor får banket spillestillen ind på rygraden af 

spillerne, og holdet er spillet lidt bedre sammen.  

Hvad var sæsonens højdepunkt?  

Mikkel Dahl og Oprykningen. Som altid tryller Hr. Dahl en elefant op af hatten, når man mindst 

venter det. Selvfølgelig kunne det kun være Dahl, som redder oprykningen ved at brysttæmme 

og halvflugte bolden på overlæggeren i overtiden mod Lystrup, så Frederik kan udligne til 2-2 

og bevare vores mulighed for selv at sikre oprykning mod Skødstrup i den sidste kamp. 

Oprykningen står selvfølgelig tilbage, som vores samlede succes. Det synes jeg også, at vi 

skyldte os selv efter et dårligt forår, hvor nedrykning var en stor skuffelse.  

Hvad var sæsonens lavpunkt?  

4-3 Nederlaget til CIF. Efter den bedste halvleg vi spillede i efteråret går vi til pause foran 3-1, 

men taber 4-3 efter CIF scorer 3 mål på 5 min, efter at vi får et gult kort imod os. Jeg mindes 

ikke at have været med til sådan et nederlag tidligere i min seniorkarriere, og kollapset var ikke 

DGL-værdierne værdigt. Heldigvis kom det ikke til at betyde noget for oprykningen, hvilket ville 

have været ubærligt. 
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Færdiggør sætningen: "Jeg håber, at næste sæson bliver..."  

Ligeså spændende, som den vi lige har spillet, og at vi i udgangen af 2015 skal udfordre 

1.holdet i JS   

Maja Sørensen – Årets spiller hos pigerne 
-Beskriv sæsonen i tre ord og begrund herefter ordene.  

Målfattig: Det er ufatteligt, hvad det er, der gør, at vi er så 

ringe til at score mål.  

Nyt: Vi har fået en ny træner og flere nye spillere.  

Fremgang: I den forstand, at vi stort set har haft den 

samme trup til alle kampene i efteråret.  

-Hvad var sæsonens højdepunkt?  

At vi har fået Malte, som træner. 

-Hvad var sæsonens lavpunkt?  

At vi tabte med 1 mål til Dronningborg. En kamp vi bare skulle have vundet. Bliver helt vred 

igen, når jeg tænker tilbage på den.  

-Færdiggør sætningen: "Jeg håber, at næste sæson bliver..." 

Forhåbentlig lige så sjov som den altid er, men med flere sejre 

 

  



 
 

     
Vilje til sejr 

 
 

Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

Sponsorchefen 
Traditionen tro afsluttes efterårssæsonen med 2. og sidste udtrækning af aktieudbyttet for 2014, hvor 

klubben nok engang satte rekord for den samlede præmiesum. Aktien er således et produkt af nogle 

fantastiske samarbejdspartnere, men også individuelle DGL’ere der gennem eget netværk fortsat er 

med at sikre flotte præmier til en af klubbens vigtigste støttebjælker.  

Efterårets vindere vil få direkte besked på mail vedr. overlevering af præmier.  

 Præmie Sponsor Vinder 

1 Wilfa Kaffemaskine og 
Massagesæde 

Punkt1/expert i Risskov Søren Rasmussen 

2 Wilfa bordgrill Punkt1/expert i Risskov Vibeke Weisbjerg 

3 6 stk. Bakken Bears billetter DGL2000 Lars Friis 

4 Kendo M7 tablet (Android) Punkt1/expert i Risskov Kristian Jørgensen 

5 Sennheiser Headset PC330 Punkt1/expert i Risskov Christian Sørensen 

6 Mitre træningssæt (T-Shirt, 
shorts, strømper og bold) 

Mitre / M-sport Niels-Ole & Birthe Andersen 

7 600 kr. Gavekort til sportigan Sportigan Randers Torben Wagner 

8 3 retter inkl. Vin for 2 personer 
(Private dining m. Kejser) 

Jesper Kejser Carl Martin Munkholm 

9 Tandeftersyn inkl. alm. Røntgen 
og tandeftersyn 

Tandlægerne Enghaveplads Anette Lindgren 

1
0 

Goodiebag fra Made4Men Made4men.dk Lasse Spanner 

1
1 

Goodiebag fra Made4Men Made4men.dk Bjarke Kamstrup 

1
2 

LEGO æske DGL2000 Hanne Kjeldsen 

1
3 

Vinæske Restaurant 
Komfur/Mellemrum 

Lene Bloksgaard 

1
4 

30 min. Massage v. Uddannet 
massør 

Frank Thorbøll Andreasen Julius Hvidberg 

 

På sponsorsiden har vi i foråret desværre måtte sige farvel til en af vores meget trofaste 

samarbejdspartnere. Jesper Kejser og Kejserriget har desværre takket af for denne gang og valgte at 

lukke caféen i starten af juli måned. Kejserriget har i en årrække været en fantastisk samarbejdspartner 

for klubben, hvor caféen har ageret klubhus i byen med utallige arrangementer og fantastiske fester. 

Vi vil selvfølgelig gerne takke for et par helt fantastiske år, hvor Kejserriget har haft stor andel i vores 

fortsatte succes - ikke mindst på det sociale parameter. Vi har kunnet folde os ud som DGL'ere i 

Kejserens hule, hvor han med et smil på læben har overværet folk, der brækker sig i vinkølere, hænger i 

lamperne og skråler DGL-sangene i vilden sky. 

I forlængelse af Kejserens afsked har klubben selvfølgelig ledt efter en passende afløser, som kan 

håndtere en så festlig og social klub som DGL 2000. I august måned nåede klubben så til enighed med 

https://www.facebook.com/cafekejserriget
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Sune Vestergaard og Århus Minigolf om en aftale for resten af sæsonen. Adskillige opstartsfester og 

bødekasser fester er siden løbet af staben, og mon ikke det lovende samarbejde også kan fortsætte ind i 

det nye år! 

I forbindelse med klubbens afslutningsfest, kunne bestyrelsen med stolthed præsentere Hummel som 

ny trøjesponsor for den kommende sæson 2015. Aftalen med Hummel løber i 3 år og er bundet op på et 

samarbejde gennem Sportigan Randers, der gennem flere sæsoner har været en fast samarbejdspartner 

for klubben.  

Aftalen med Hummel styrkes endvidere gennem klubbens virke som testklub i forhold til tøj- og 

materiale kollektioner. Aftalen med Hummel er vores stærkeste tøjaftale til dato, og vi føler os sikre på, 

at DGL er klar til at tage det næste skridt op og blive en endnu større klub i den lokale og regionale 

fodboldverden.  

Der arbejdes fortsat hårdt i kulisserne på at styrke vores netværk og samarbejdsaftaler frem mod den 

nye sæson, og vi håber selvfølgelig at kunne tilføje yderligere meritter til listen i forbindelse med 

generalforsamlingen d. 31/1.  

- Mads Wagner 

”Det handler om vilje” 
- i bankverdenen som i fodbold. 

En sponsor fortæller: 

I DGL 2000 sætter vi stor pris på at have gode venner og 

sponsorer. De er uvurderlige for os og er med til, at vi kan 

levere og tilbud fodbold på et højt niveau på alle parametre. 

Derfor vil vi gerne give tilbage, når vi har chancen. Og derfor 

sætter vi nu og fremover spot på en af vores sponsorer i 

nyhedsbrevet. I denne omgang er det vores sponsor 

igennem mange sæsoner, vestjyskBANK, som får ordet:  

- Hvad leverer din virksomhed, og hvem er kunderne?  

vestjyskBANK er en traditionel full-service bank med 

hovedsæde i Lemvig. Vi er p.t. danmarks. 9. største 

pengeinstitut, og vi servicerer og rådgiver både private 

kunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. 

Vi har 2 afdelinger i Aarhus. En afdeling beliggende 

Åboulevarden 67 som primært er for erhvervskunder og en afdeling primært for privatkunder 

beliggende Havnegade 2A 
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- Hvorfor sponsorer I DGL2000?  

Vi indgik den første sponsoraftale med klubben tilbage i 2008. Aftalen kom i stand gennem en 

af vores kunder, som på det tidspunkt var tilknyttet det eneste hold DGL200 havde. Vi 

sponsorerer klubben og har gjort det i så lang tid, dels fordi vi på mange områder ligner 

hinanden og selvfølgelig også for at få nogle nye kunder og gode ambassadører. VestjyskBANKs 

payoff  ”det handler om vilje” – stemmer meget godt overens med den udvikling DGL2000 og 

vestjyskBANK har gennemlevet de seneste år, og i al beskedenhed, kan vi begge godt sige, at 

både banken og DGL200 har været og er garanter for en stor portion vilje.  

- Hvad skal der til, for at sponsoratet efter din mening er en succes?  

Opbakning fra begge interessenter til ”projektet”, samt nye kunder til banken. 

- Hvordan følger du selv DGL 2000, og hvad betyder klubben for dig?  

Jeg følger kun med i medierne og via DGL2000’s hjemmeside og nyhedsbreve, men når banken 

og jeg har været med i så lang tid, har klubben da en vis betydning. 

- Hvilket budskab har du til andre eventuelle sponsorer af DGL 2000?  

De fleste af DGL2000’s medlemmer er dedikeret til klubben og ved, at den er afhængig af 

sponsorer. Derfor er jeg også sikker på, at medlemmerne er yderst bevidste om, at støtte 

klubbens egne sponsorer. 

- Michael Lønborg Thøgersen 

Privatrådgiver, vestjyskBANK Aarhus afdeling.  
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Som ny mand i klubben har DGL News lavet et kort interview med klubbens nye cheftræner for 

førsteholdet, David Kiær. Og det blev både tid til seriøse og mindre seriøse spørgsmål   

David Kiær:  
 - Hvorfor sagde du ja til jobbet som cheftræner i DGL 2000? 

Fordi jeg synes, det er en spændende og anderledes klub, 

og jeg har rigtig meget lyst til at være med til det projekt 

og den udvikling, som ledelsen har skitseret for mig, de 

ønsker at gennemgå. Samtidig har det været et ønske for 

mig at finde et langsigtet projekt, således at jeg har lidt ro 

på i forhold til min egen fremtid. I stedet for at skifte fra 

klub til klub og fra job til job hvert år til halvandet, så 

tiltaler det mig, at vi har kunnet nikke på begge sider af 

bordet til, at vi vil hinanden i en årrække. 

- Hvad er dit indtryk af klubben - både sportsligt og 

socialt? 

Det sociale kender jeg jo ikke så meget til endnu, selvom 

jeg har været meget positivt indstillet over for den hyggelige stemning, der er rundt om de 

kampe, jeg har overværet. Selv på udebane dukker indtil flere børnefamilier op med 

barnevogne og små poder på sidelinjen. Det siger noget om, at folk gerne vil hinanden og 

klubben. Sportsligt har DGL jo gennemgået en vanvittig udvikling siden stiftelsen. Det 

kulminerede vel så sidste forår, hvor man med lidt mere held og dygtighed reelt kunne have 

spillet sig i DS. Omvendt så kan man også vende den om og sige, at 2014 har været det første 

år med en lille smule resultatmæssig tilbagegang. Jeg ser dog et uforløst potentiale i den 

nuværende trup, som, jeg mener, kan spille bedre og stadig rykke sig et godt stykke. Derfor er 

det også et spændende hold at komme i gang med at træne. Som Svend også var så venlig at 

nævne i præsentationen af mig på hjemmesiden, så udtalte jeg, at holdet ikke kunne vinde, 

hvis det kom bagud. Det er selvfølgelig hårdt sat op, men det er dog ikke desto mindre den 

opfattelse, jeg har stået med, i de kampe, jeg har overværet. Der mangler aftaler og struktur 

på den offensive del af spillet, og når der kommer det, så vil det her hold kunne tage nogle 

store skridt fremad (igen). 

- Hvilke tre ord beskriver din tilgang til trænergerningen? 

Dedikation – jeg har dedikeret det meste af mit vågne liv til spillet med den lille runde. Først 

som ivrig spiller selv, siden i stigende grad som træner. Jeg er en kæmpe fordboldnørd, og jeg 

elsker virkelig fodbold på alle leder og kanter. Derfor er det også vigtigt for mig, at de folk, jeg 

arbejder med – spillere som medtrænere og bestyrelse osv. også har en dedikation til det, vi 
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laver. Den behøver ikke være lige så omfattende som min, men den skal være lige så inderlig, 

imens vi er i gang. 

Omtanke – jeg tror på, at de fleste fodboldkampe vindes oppe i hovedet. Det gælder træneren, 

som skal have lavet den rette gameplan til den aktuelle modstander, og det gælder spillerne, 

der skal tackle kampens udvikling på den rigtige måde. Selvfølgelig spiller teknik, fysik osv. også 

ind, men den kloge narrer meget ofte den mindre kloge i fodbold. Derfor skal mine spillere 

lære at TÆNKE fodbold… sammen! 

Glæde – alt det andet kan lyde så alvorligt, og det er det selvfølgelig også (fodbold er det 

vigtigste i hele verden – næsten), men hvis det ikke er sjovt, så er det hele ligegyldigt. Den 

største – næsten den eneste – grund til at jeg er blevet en fodboldnørd er jo netop, at jeg 

synes, det er sjovt. Det er i allerhøjeste grad også alvorligt og vigtigt og alt mulig andet seriøst, 

men først og fremmest er det sjovt! 

- Hvordan er din fodboldfilosofi?  

Jf. ovenstående så er min fodboldfilosofi sådan, at man skal gøre det, der giver én størst 

chancer for at vinde. Barcelona under Guardiola valgte at have bolden hele tiden, fordi så 

kunne de andre i hvert fald ikke score. På deres bedste dage kunne de endog selv score et hav 

af mål. Da Grækenland blev europamestre valgte de at have bolden så lidt som muligt, da der 

så var størst mulighed for, at de ikke lavede fejl. Samtidig arbejdede de hårdt og dygtigt på at 

få de andre til netop at lave fejl, hvilket de så profiterede af. Begge tilgange til spillet har givet 

uovertrufne resultater, men ingen af holdene kunne have kopieret hinandens stil. Min filosofi 

er derfor, at man skal gøre det, der stiller en selv i det bedst mulige lys, og som samtidig 

minimerer de andres chancer for at lykkes. Hvis man havde uanede ressourcer og kunne købe, 

hvem man ville, så kunne man selv diktere en entydig stil. Når man er DGL 2000 og spiller i JS2, 

så må man kigge på, hvad man har, og hvem man møder og tilpasse stilen den pågældende 

dag til den pågældende kamp mod den pågældende modstander. Dermed ikke sagt, at man 

aldrig skal spille sit ”eget spil”. Det er bare meget få kampe, hvor man kan bestemme det hele 

selv. Brædstrup er en modstander, mens Åbyhøj er en helt anden. At have den helt samme 

tilgang til begge kampe ville i mine øjne være naivt (det var måske derfor, Åbyhøj tabte begge 

gange til DGL, selvom de vandt puljen). 

- Hvad bliver den vigtigste opgave for David Kiær i DGL 2000, når træningen starter i foråret? 

Min vigtigste opgave bliver at få sat lidt struktur på spillet med bolden. Hvordan spiller vi 

bolden frem? Hvem er de frie spillere mod den ene og den anden type af modstandere? Hvilke 

løb skal der tages, af hvem, og hvornår? Ligesom man har aftaler defensivt, kan man også have 

det offensivt, så man på den måde skaber de bedste betingelser for boldholderen til at kunne 

træffe et valg om, hvad han vil gøre med bolden. Jeg kommer ikke til at diktere, at når den og 

den har den, så skal den spilles derhen, osv. Men jeg kommer til at lave et setup, som giver 

boldholderen bedre muligheder for at vælge andet end det åbenlyse (som de andre også kan 
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se) eller den lange bold, som jeg synes (for) ofte bliver løsningen, når modstanderne presser en 

smule. 

- 4-4-2 eller 4-3-3? 

Det afhænger af spillertyperne, der er til rådighed. Faktisk vil jeg gå så langt som til at påstå, at 

det er meget tæt på at være det samme, hvis det er de samme 11. Men jeg har det godt med 

at spille med en 4-backkæde, så begge formationer er brugbare.  

- Falsk 9'er -> Godt eller skidt? 

Glimrende – hvis man har spillerne til det. Men det er sgu ærlig talt også lidt et pop-udtryk, 

som er fulgt i halen på Barcelonas (og Messis) succes i det seneste årti. Jon Dahl Tomasson 

spillede jo en meget tilsvarende rolle på det danske landshold længe inden, Messi overhovedet 

var et navn, der vakte genkendelse uden for La Masia. Wayne Rooney (og sågar CR7) har også 

spillet en lignende rolle for United, ligesom Roma vel var de første, der sådan for alvor gjorde 

det til en del af deres faste stil med Totti i starten af 00’erne. Det er fint, og det er én måde at 

tiltvinge sig overtaget på. Den er ikke bedre end alle mulige andre måder at gøre det på, men 

jeg har da også selv benyttet det af og til. 

- Christiano Ronaldo eller Lionel Messi? 

Politikersvaret er, at de begge er fantastiske. Det helt ærlige og ligeud svar er, at jeg synes, CR7 

er den mest komplette af de to. Hans ”dårlige” ben er klasser bedre end Messis, ligesom hans 

hovedspil og fysiske egenskaber er det. Man kan altid lægge en masse forskellige parametre 

ned over sådan en sammenligning, og det, der gør forskellen for mig er, at Ronaldo (i min 

optik) ville klare sig langt bedre end Messi, hvis de begge spillede i Stoke, Hoffenheim, Napoli 

eller Guingamp – eller sågar Chelsea, Bayern, Juventus eller PSG. Det er ingen disrespekt til 

Messi, som er en freak – blot et tilvalg af en, for mig at se, endnu større freak. 
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Mød en DGL’er 
Denne gang er det en helt ny DGL’er, vi møder I nyhedsbrevets sidste sektion. Som formanden 

nævnte i sit indledende skriv, har vi fået tilgang af en ny spiller, som godt nok bor i Danmark, 

men er født og opvokset et helt andet sted under sydligere og varmere himmelstrøg. Mød 

vores nyeste DGL’er, Denzel Henry fra Caribien  

- Hvor gammel er du, og hvor kommer du 

fra?  

Jeg er 31 år gammel og kommer fra en ø i 

Caribien, som hedder St. Lucia 

- Hvordan er du havnet i Danmark? 

Jeg er flyttet til Danmark, da jeg er gift 

med en dansk kvinde, som hedder Annika. 

Vi bor sammen med vores 10 måneder 

gamle datter Ronja i Aarhus.  

- Hvad var dit første indtryk af DGL 2000? 

Jamen jeg var overrasket over, da jeg 

mødte op til træning første gang, hvor 

gode alle folk var til at tage imod mig. 

Klubben og alle spillerne virker til at være 

en glad og meget social flok. 

- Hvad tænker du om klubben efter at have trænet med i et stykke tid? 

Jeg synes, at der er meget kvalitet i klubben. Der er rigtig mange gode fodboldspillere. Og 

selvom der også er tid til hygge og pjat hist og her til træning, så er der fokus på seriøsitet og 

fodbold, når vi træner. Og det kan jeg godt lide.  

-Hvordan var det at spille kamp for DGL? 

Vi tabte desværre kampen, hvilket ærgrede mig. Men jeg var glad for at komme i kamp. Det 

var rigtig sjovt, og det var også min første kamp som angriber, men det kunne jeg nu godt lide 

 

- Hvad er dine ambitioner for sæsonen 2015? 

Mine ambitioner for næste sæson er at komme i bedre form, spille en masse kampe og 

forhåbentlig vinde rækken.   
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Kalender 2014 
 20. december  RedMark - Mitre cup 

 24. december JULEAFTEN  

 31. december NYTÅR  

 31. januar  Generalforsamling 

 

Tak til vores sponsorer 
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