
 
 

     
Vilje til sejr 

 
 

Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

 

DGL News 

Forår 2014 

 

 

 

 

 

  

Indhold: 

- Formanden 

- Sportschefen 

- Sponsorchefen 

- Trænerne har ordet 

- Billedserie fra træningslejren 

- Temahistorie 

- Mød en DGL’er 

- Kalender 



 
 

     
Vilje til sejr 

 
 

Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

Kære Læser... 
Stor var glæden, da DGL’s fire hold gik på en fortjent vinterpause efter en hård efterårssæson i 

slutningen af 2013. Og lige så dejligt er det, når januar og februars hårde slid med løb og fysisk 

træning afløses af forårets komme og holdenes indtog på Estadio Del Bumpos mere eller 

mindre nyslåede grønsvær i Tilst. 

Det er i hvert fald herligt at vinde, at humøret og spilleglæden er intakt på trods af de mange 

måneder væk fra græsset. Nu er vi heldigvis tilbage ved den tid på året, hvor kunstgræs, asfalt 

og træning inden døre byttes ud med jord på knæene, jernknopper og ægte græs under 

støvlerne. Tiden er kommet til sæsonstart 2014, og som vi plejer, skydes sæsonen i gang med 

en udgave af DGL News. 

En del er sket siden, vi var på banen sidst. Fire er blevet til fem, trænere er blevet skiftet ud, og 

mange nye spillere er hoppet i den rød/sorte-trøje. Så der er meget at glædes over i DGL-regi 

her i april 2014. Og det vil Formanden og Sportschefen berette meget mere om på de følgende 

sider.  

Forårssæson bliver også en sæson fuld af udfordringer. Vores førstehold skal bide skeer med 

hold fra fjerne ender af landet i en række med et hidtil uprøvet og formentligt højt niveau. 

Oprykning til Danmarksserien er på spil. Læs, hvordan trænerteamet har tænkt sig at gribe den 

udfordring an senere i nyhedsbrevet.  

For klubbens øvrige hold er der også meget på spil. Andetholdet er også taget en tur op i 

rækkerne. Nu er der serie 2-bold på skemaet. Det har vi heller ikke prøvet før. Tredjeholdet, 

fjerdeholdet og pigerne går også et spændende forår i møde, hvilket I kan læse meget mere 

om – lige om lidt. 

Vi har en temahistorie, billeder fra træningslejren og spot på en af klubbens virkelige ildsjæle. 

Så værsgo at gå ombord i forårsudgaven af DGL News. Vi har glædet os til at præsentere den 

for jer alle, og vi håber, at I vil læse med stor interesse. 

God læselyst og DGL-hilsner. 

Anders Chr. Larsen 

Kommunikationschef, DGL 2000 
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Formanden 
DGL 2000 står aldrig stille…. 

Med 2013s flotte resultater til alle hold klubbens hold in mente, herunder 3 oprykninger i streg 

til Jyllandsserien, serie 3 rykkede i serie 2 og dameholdet blev løftet til 11-mands og gjorde det 

super godt, er det med stor spænding og med en jagt efter flere successer, at vi går ind i 2014. 

For i DGL 2000 står vi aldrig stille - nye mål sættes og målene erobres!  

 

På Generalforsamlingen i januar var vi i år flyttet til det gamle Ceres Bryggeri og med næsten 

50 fremmødte, fik vi en fantastisk start på 2014, hvor nye som gamle spillere fik fremlagt de 

spændende planer for 2014. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt og Mathias 

Hvidberg indtrådte samtidig som fast medlem af bestyrelsen, som klubbens nye Økonomi- og 

Administrationschef. Der skal lyde en stor tak til Mark Sørensen, som varetog posten i den 

første del af 2013. Derudover fortsætter Lasse Mønster i rollen som Strategisk konsulent og 

sparringspartner for bestyrelsen, og han er med sine efterhånden 9 år i klubben en stor gevinst 

for såvel bestyrelse som klubben i sin helhed. 

 

2013 var året, hvor DGL 2000 blev Storbroderen og AGF Lillebroderen i Aarhus – i hvert fald 

hvis man kigger på seniorafdelingen, hvor vi i dag har flere spillere end AGF. Det udviklede sig 

til en historie, som mange har snakket om, og som medierne i Aarhus også tog til sig. Men det 

stopper ikke her. Med 20 nye spillere og oprettelse af et nyt Serie 6 hold fortsætter klubben 

sin fantastiske udvikling. NRGI-arena bliver til DGL-arena. Ja ja, the sky is the limit  

 

Og vi har nok aldrig været bedre forberedt til en sæson end i år. På materialesiden har fået 

indrettet vores ”tv-kendte” containere, så alle materialerne for alvor er på plads og afspejler 

klubbens kontinuerlig fokus på at hæve niveauet på tilbuddet til spillerne. Og det konstante 

fokus på at løfte klubben på alle fronter, gav sig også til kende i november måneds 

spillerundersøgelse, hvor tilfredsheden med klubben i sin helhed aldrig har været større blandt 

spillerne. Men overlæggeren kan løftes endnu mere, hvilket vi konstant arbejder på; og med 

den klubånd og entusiasme som samtlige spillere og trænere udviser fortsætter rejsen mod 

nye DGL-højder. Næste tinde kunne blandt andet være oprykning til Danmarksserien, og ordet 

i sig selv lyder jo næsten vanvittigt i et DGL 2000 regi – men med de seneste års succeser på 

alle hold er ingenting længere umuligt! 

 

Med en lun vinter er vi allerede på græs og spillerne er toptændte til sæsonpremieren. Det 

bliver et vanvittigt spændende forår, som vi går i møde, hvor alle 5 hold står over for nogle 

stærke sportslige målsætninger. Med jer familie, venner, aktionærer, gamle spillere på 

sidelinien som en stærk 12-mand og til at bakke vores snart 120 spillende DGL-helte op, kan 

det kun blive endnu et succes-år for Aarhus’ mest succesrige fodboldklub. Følg os – vi kan love 

Jer, at det bliver et fedt år! 

- Peter Kjeldsen 
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Sportschefen 
40 til 60 meget oplagte DGL spillere har vi set til hver eneste træning siden generalforsamlingen og 

opstarten sidst i januar. Så kontinuerligt mange spillere er aldrig set før til træning i DGL 2000. Denne 

fremgang af spillere og meget høje humør til træning har været kendetegnende for hele vores opstart, 

og den giver os alle troen på endnu et fantastisk DGL-år både sportsligt og socialt. 

Den flotte opstart skyldes i høj grad tre vigtige faktorer:  

1) 100 % kunst, hvilket har været helt fantastisk, og noget der kan få spilleglæden frem i de fleste, selv 

når det fryser 5-10 grader.  

2) Et stort rekrutteringsarbejde, hvor hele rekrutteringsteamet har arbejdet hårdt for at tiltrække og 

ikke mindst tage godt imod nye spillere (bl.a. via vores mentorordning). Desuden skal de lyde et stor tak 

til alle DGL’s medlemmer for at tage venner, kollegaer og familie med til go fu’bol i DGL 2000. Vi har fået 

tilført ca. 15-20 nye herre- og damespillere, hvoraf de 15 har trænet fast. Fantastisk!  

3) DGL 2000 har endnu engang vist, at vi er en klub med plads til alle. 

Med ca. 20 nye dygtige spillere sikrer vi et høj momentum og konkurrence på alle vores hold. Vi har 

desuden taget springet og tilmeldt et nyt herrehold til serie 6. Jeppe og Marc var hurtige til at melde sig 

på banen som ansvarlige for vores nye herrehold – ægte DGL ånd! Vi håber og tror på, at fundamentet 

er til en fast stamme på holdet suppleret med spillere fra efterårets 7-mands hold samt gode gamle 

DGL’ere, der stadig ønsker at spille go fu’bol i ny og næ. Vi glæder os alle meget til at følge holdet i 

foråret!  

En solid stamme og trup på vores øvrige tre herrehold er grobund for stabilitet, konkurrence og god 

fodbold. Trænerteamet har i år valgt at gøre de respektive trupper mere flydende, så hvis der ikke ydes 

til hver træning, og hvis man ikke prioriterer sin træning står der dygtige spillere på spring til at gribe 

chancen. Motiverende er vist det rigtige ord at bruge til at beskrive denne gunstige situation. 

Når dette er sagt, så prioriteres hyggen selvfølgelig også højt med fællesopvarmning, god 

omklædningskultur samt fællesspisning (årets første fællesspisning bliver formentligt kalendersat til 

ultimo april). Vi vil opfordre jer spillere til at gå i dialog med trænerteamet, hvis I for eksempel føler, at 

potentialet er til mere, at I ikke får den rette feedback i forhold til udtalelse af hold/til træning, mv. 

Derved har trænerteamet en chance for at få evalueret og gribe bolden, så alle får en god feedback og 

forbliver glade. Glæden smitter af både på og uden for banen.      

Der skal lyde en stor ros til vores stærke trænerteam (JS: Ulrik/Kristian, Serie 2: Frederik/Lis, Serie 5: 

Frede/Lasse/Emil, Serie 6: Jeppe/Marc og damerne: JC/Marc). Til hver eneste træning har trænerteamet 

sikret højt niveau og intensitet. Man mærker tydeligt, at trænerteamet nyder at arbejde med at 

dygtiggøre den enkelte spiller samt med at løfte hele træningen op på et endnu højere niveau. Lad os 

sammen sikre, at vi holder dette høje niveau hele foråret igennem. Klubben vil desuden benytte 
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mulighed for at takke Tommy Klemetti for en stor trænerindsats på serie 5 her i opstarten. I samme 

anledning vil vi byde Frederik Raaby velkommen som ny cheftræner for serie 5. Tag godt imod Frede.  

Årets træningslejr blev afholdt i Bording, hvor ca. 50 DGL’ere deltog. Bording IF var vores værter og 

gjorde et fremragende stykke arbejde. Det er bestemt ikke sidste gang, vi gæster Bording IF og Bordings 

SFO. Det blev selvfølgelig også tid til en god omgang fodbold, bestående af et par træningspas og tre 

kampe. En helt igennem velplanlagt og gennemført træningslejr – en stor tak til Thorkil og Nils for deres 

super arbejde!  

De første 3-4 kampe bliver meget afgørende for hele sæsonen, hvorfor alle klubbens hold skal klar fra 

start i hver eneste kamp. Hvis vi ikke er klar til at det, der skal til, kommer vi til at få det svært! 14 meget 

spændende kampe venter forude. Vi håber på god opbakning til alle hold, når DGLs 5 (!) forskellige hold 

skal i kamp hver eneste weekend her i foråret.  

5 hold kræver som minimum 60 spillere hver eneste weekend! Prioriter derfor jeres weekender og meld 

tilbage til trænerteamet i god tid med eventuelle afbud, så trænerteamet har mulighed for at planlægge 

sig rundt om afbuddene. Hvis man ikke kan spille om lørdagen, så kan det ske, at man kan spille for et af 

de andre hold om søndagen eller omvendt. DGL 2000 er en klub   

Sportslige målsætninger for DGL’s fem hold – forår 2014: 

 Målsætning for serie 2 damer: Stabilisere sig i rækken samt sikre fast stamme på holdet 

 Målsætningen for JS: Præge rækken så holdet også har noget at spille for de sidste 3 kampe 

(top 4 placering) 

 Målsætning for serie 2: Præge rækken og stabilisere sig i serie 2 (top 4 placering) 

 Målsætning for serie 5: Præge rækken og spille med om oprykning til serie 4 

 Målsætning for serie 6: Præge rækken samt sikre en fast stamme på holdet 

 

- Lasse Mønster 
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Sponsorchefen 
Så er DGL Aktien 2014 i luften – i år med flere og større præmier end nogensinde før. Til 

sammen udgør præmierne en rekordhøj værdi på mere end 28.000 kr! 

Aktien er et produkt af vores netværk, hvor alle vore samarbejdspartnere har hjulpet til. En 

aktie koster 150kr., hvorefter man vil være repræsenteret i puljen med lodtrækning svarende 

til det antal aktier, man har købt både for- og efterår. 

Køb en aktie og se de fede præmier på følgende link: http://dgl2000.dk/?page_id=578  

Støt Jyllands bedste serieklub! 

DGL Aktien er en af klubbens vigtigste økonomiske støttebjælker, så ved at købe en aktie i DGL 

2000, bidrager du til at sikre klubbens og spillernes fortsatte udvikling. Aktiesalg sikrer således, 

at vi som klub fortsat kan sætte nye sportslige mål og arbejde mod at forbedre forholdene for 

alle vores medlemmer. Kort sagt er salg af DGL Aktien med til at sikre klubbens fremtid! 

Pengene går blandt andet til køb af bolde, træningsfaciliteter, spillertøj og andre materialer. 

Og jo bedre vilkår vi kan stille spillere og trænere i sigte, desto større kvalitet og fokus kan vi 

sætte på hver træning og på hver enkelt spiller. 

Vi håber derfor meget, at alle læsere af nyhedsbrevet vil støtte DGL 2000 ved at købe en eller 

flere aktier, og på den måde bidrage til at klubben fortsætter på sporet mod at blive Jyllands 

bedste serieklub:) 

Aktionærdag d. 6. juni 2014 

Som aktionær i DGL 2000 inviterer vi naturligvis til vores årlige aktionærdag, som i år afholdes 

lørdag d. 7. juni. På aktionærdagen hylder vi klubbens værdier og byder på en dag fyldt med 

go’ fobol, grillpølser, kolde øl og vand, hoppeborg og underholdning til de små og ikke mindst 

masser af hygge. Ligesom i sidste sæson vil vi igen i år foretage en LIVE udtrækning af forårets 

vindere. 

Da alle klubbens hold traditionen tro forventes at spille på hjemmebane, er der dermed rig 

mulighed for at se netop din ynglings DGL’er i aktion. 

Vi opfordrer derfor alle aktionærer, fans, venner og familie til at sætte kryds i kalenderen 

allerede nu og komme til Tilst den d. 7. juni! 

- Mads Wagner 

  

http://dgl2000.dk/?page_id=578
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Trænerne har ordet… 

Jyllandsserie 
Træningskampene er overstået, og det samme er de sene træninger på kunstbanen. Foråret og 

de dejlige grønne græsbaner er klar til at tage imod de dygtige DGL-drenge. Det har været en 

okay opstart med tilgang af nye spillere til alle hold, ikke mindst JS, som har fået tilgang af 

nogle spændende spillere, som alle har gjort en god figur i opstarten. Desværre har vi også fået 

en del spillere skadet, ikke mindst Anton Lind som er ude resten af 2014 og så har Kristian 

Gatten valgt en frivillig pause fra fodbolden.  

Træningskampene er gået som forventet med både skidt og godt spil, hvor jeg dog hæfter mig 

ved, at vi slutter med 4-0 og 6-0 sejre.  

Hvad angår målsætningen, ja så vil cheftræneren jo gerne nappe endnu en oprykning. Det 

bliver naturligvis en hård nød at knække, og går det ikke, som vi håber, så må vi jo bare ændre 

målsætningen. Det er fordelen ved ikke at kunne rykke ned. Men det bliver satme vigtigt med 

4 sejre (et hurtigt kig på statistikken så er Kjello stadig den mest vindende træner i DGL-

historien!).  

Godt forår til alle. 

- Ulrik Rasmussen  
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Serie 2 
Efter sidste sæsons oprykning til serie 2 har vi fået tilgang af en del spillere, der kan gøre sig 

gældende på serie 2-mandskabet. Det har været med til at højne træningsniveauet. Dette er 

dog også et must, når trænerteamets ambitioner om en top 4 placering skal forsvares.  

I opstarten har vi lagt vægt på at få en masse meter i benene. Noget af det, vi skal arbejde 

med, er vores boldomgang. Vi skal arbejde hårdt på at blive hurtigere i omstillingerne og være 

helt klar fra start.  

Træningsfremmødet har været udmærket, vi oplever dog stadig en del dumme afbud til kamp 

og træning. Dem bliver vi nød til at skære væk, hvis vi skal os op håb om at indfrie ovennævnte 

top-fire placering. Spillermaterialet er bestemt til serie 2, men kontinuitet og stabilitet er 

nøgleord i en række, hvor vi uden tvivl bliver matchet end sidste sæson i serie 3.   

Vi har desværre også døjet med en del skader ved nogle af de etablerede spillere, hvilket har 

præget opstartens træningskampe, som har kastet svingende resultater af sig. Vi trænere 

glæder os dog alligevel til en spændende sæson, hvor vi forhåbentligt kommer til at ligge i 

toppen. 

- Frederik Bonnez og Christian Sørensen    
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Serie 5 
Opstarten har været noget rodet pga. trænerrokade midt i det hele (Lasse Callesen og Frederik 

Raaby overtog trænersædet efter Tommys afgang). Vi har begge to været fraværende pga. 

operation, samt arbejde. Men fremover vil vi være mere til stede til træning og kamp. 

Heldigvis er engagementet godt, og humøret blandt spillerne er højt.  

Vi har spillet et par rigtig fornuftige kampe, og spillerne har været gode til at tage de ting til sig, 

som vi er kommet med. Og det kan kun blive bedre i løbet af sæsonen. Vi har fornemmelsen, 

at træningsfremmødet har været rigtig fint. Og så kører ølordningen igen!  

Vi har fået en rigtig fin tilgang af nye spillere. Der er vel kommet en håndfuld indtil videre, hvor 

flere af dem vil komme ind og gøre en forskel. Der er også tilgang blandt både jyllandsserie og 

serie 2, hvilket selvfølgelig vil påvirke holdsammensætningen hos os. Der er ikke en decideret 

afgang, men enkelte har meldt ud, at familie og lignende vil fylde mere, og at de derfor trapper 

lidt ned. Men de er stadig til rådighed. 

Vi håber på at kunne skabe en endnu bedre træningskultur for serie 5 og 6 holdene. Ikke 

mindst skal det være sjovt at gå til fodbold, og det sociale skal så vidt muligt være i fokus, hver 

gang vi er samlet. 

Målet er helt klart at ligge i toppen af serie 5 og meget gerne oprykning til serie 4. Men det er 

selvfølgelig altid vanskeligt at spå om, hvilket niveau de andre hold har i serie 5. Vi forventer 

også, at de spillere der skal rykke "en tand ned" kommer med stort engagement og lysten til at 

gøre en forskel. 

- Lasse Callesen og Frederik Raaby 
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Serie 6 
Det nystartede serie 6 hold i DGL er snart på banen. Holdet spiller sin første kamp lørdag d. 

5/4, og det bliver forhåbentlig en skøn blanding af gamle kendinge, aspiranter til højere 

rangerende hold og andre fodboldekvilibrister.  

Opstarten er primært gået med at få taget kontakt til gamle spillere. Vi håber blandt andet at 

kunne byde velkommen tilbage til tidligere koryfæer som Hage, Pihl, Tretow, Wegener, 

Ruiz, Sean og ikke mindst den altid talende og/eller rygende Kurup. 

Forventninger til sæsonen består i at få gjort serie 6 til en del af DGL, hvor ånden lever i 

bedste velgående, og der bliver spillet 1-2-3 det go' fo'bol.  

Jeg selv og Marc Nielsen vil stå for at få samlet holdet sammen, men meninger om, hvordan 

kampene taktisk skal spilles og vindes, er et minefelt, vi nok ikke kaster os alt for langt ud i. 

Holdet vil jo nok ofte bestå af flere hundrede års fodbolderfaring.  

Kom ud og se en kamp i foråret, og mød dem der spillede i DGL, da du gik til 

konfirmationsforberedelse og hør historier fra gamle dage, for eksempel om da Wegener stjal 

en ræv, eller da Pihl scorede 2 mål. 

- Jeppe Marcussen og Marc Nielsen 
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Damerne 
Svend udtalte ved afslutningsfesten, at dameholdet er utroligt vigtig for hele DGL. Han fik sagt, 

at de er det sociale kit, der holder klubben sammen; de arrangerer fester, de er altid til stede 

ved alle holds kampe (ude som hjemme), de bringer godt humør og et kvindeligt islæt til 

klubben og så henrykker de ikke mindst med flot fight og go´fo´bol når de selv er på banen. De 

er kort sagt uundværlige for DGL. 

Det var i øvrigt ved selvsamme lejlighed, at det nye trænerteam blev dannet. Måske netop 

tilvejebragt af ovenstående ros fra den daglige ledelse og efterfølgende ekstatiske jubelbrøl fra 

de menige medlemmer. Men vi havde da også fået et par øl… 

Nuvel, der blev aldrig tale om tømmermænd, men vi må da indrømme, at vi i tiden op til 

træningsstart blev ramt af en form for ærefrygt; både over udsigten til at skulle erstatte to så 

vellidte trænere og all-round smukke mænd som Kloster og Leth, men også fordi, at vi jo netop 

er bevidste om, hvor meget holdet betyder for klubben og pigerne selv. 

Og hvordan er det så gået? Tja, skæver man til resultaterne i vores hidtil eneste to 

træningskampe, vil det utrænede fodboldøje måske uden megen tøven konstatere, at vi som 

trænere om muligt er kommet ringere fra start end Moyes i Manchester. Dem der så har set 

kampene, vil så også vide, at pigerne på trods af 2 x 6-0 har fightet forbilledligt og holdt 

humøret højt hele vejen igennem. Det samme har i øvrigt gjort sig gældende ved samtlige 

træninger. Vi har vekslet mellem at være 4 og 11 fremmødte, heriblandt mange nye, og der 

har været god intensitet hver eneste gang. 

Vi er som nævnt mange nye. Og det er jo fantastisk. Desværre har vi også måttet sige 

forhåbentlig på gensyn eller vi ses om et par måneder til rigtig mange spillere. Nogle har 

simpelthen ikke tid, nogle er udenlands, nogle har mistet lysten og nogle har valgt at prioritere 

anden sport højere, om end flere så småt begynder at komme til, efterhånden som 

håndboldsæsonen går på hæld. 

Og det er selvfølgelig helt fint, og de er til hver en tid velkomne tilbage.  Vi glæder os i stedet 

over den store tilgang af nye spillere vi har set. Og så er de oven i købet både nogle søde piger 

og ikke mindst gode fodboldspillere. Vi kunne næsten ikke bede om mere… Det skulle da lige 

være, at de ligesom resten af truppen kan bage en strid omgang kage! 

Grundet den store tilgang af nye spillere, har vi trænet med forståelse for hinanden; altså 

primært kommunikation og sammenspil. Det er gået super godt, og både vi og spillerne føler, 

at vi kan se klare fremskridt på den korte tid, vi har haft glæde af hinandens selskab. Desuden 

har truppen været god til at komme med konstruktiv feedback omkring træningen. 

Når det så er sagt, har kampene også vist, at vi vist ikke er helt i mål med de facetter af spillet 

endnu. Men vi har også mødt to hold, som både spillede og ikke mindst kommunikerede på et 

niveau, der altså var lige lidt over, hvad vi kan præstere på dette tidspunkt af sæsonen. Men 
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viljen er der, humøret er der, talentet er der. Nu mangler vi bare, at hele truppen er der, så vi 

for alvor kan gå i gang med at (gen)skabe holdet. 

Vi glæder os til sæsonpremieren, og vi og pigerne håber meget, at I alle sammen vil komme og 

støtte os ligeså meget som pigerne støtter alle jer. 

- Jens Christian Lodberg og Marc Nielsen 

 

Træningslejr 2014 
En weekend midt i marts drog omkring 50 friske DGL’ere vestpå for at kickstarte sæsonen på 

årets træningslejr. Destinationen var Bording, som stillede an med græsbaner og fine forhold. 

Der var kampe til både herrer og damer, træning til alle hold og masser af hygge på 

programmet. DGL News bringer herunder en billedserie fra træningslejren.  

Tak til Sarah for at agere klubfotograf  

Inden træningen var der tid til lidt fodtennis. 
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Men træningen skulle i gang. 

 
Og der blev straks øvet indlæg. 
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Efter en god omgang træning var det tid til at gå ombord i buffeten.  

 
Ventetiden inden kamp blev brugt på lidt spil.  
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Afslapning i de bløde gemakker. 

 
Og bordtennis i hallen.  
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Kampen mod det lokale serie 3 hold blev en tæt affære. DGL-anfører, Henno, eksekverer fra  

11-meterpletten.  

 
Og brænder!!! 
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Om aftenen var det brændte straffe hurtigt glemt. Nu var der hygge på skemaet.   

 
Inden afrejsesøndag formiddag var der plads til en sidste omgang træning. En stor runde 

Snickers-cup. 
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Hvor man skiftede hold for hver kamp ved at trække et nyt kort fra bunken.  

 
Og i bedste DGL-stil sluttede træningslejren af i rundkreds. Tak for i år. Det var igen en 

fornøjelse  
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Med bror til bold 
I DGL 2000 kommer medlemmerne fra nær og fjern. Nogen kommer fra jylland, nogen 

kommer fra sjælland, og nogen kommer fra samme familie.  

Af Anton Lind 

Lyden dunker op fra det kunstige underlag, i takt med at intensiteten stiger på bane 2 i Tilst i 

udkanten af Aarhus. Fodboldklubben DGL 2000 er i fuld gang med optakten til forårssæsonen, 

og både herre- og damespillerne løber rundt efter boldene med dampen svævende over 

hovedet.  

”Den er ude!” brøler en ung mand iført AGF-trøje, mens han frustreret vifter med armene. 

Han når dog knapt at tale færdig, før han bliver overdøvet af en holdkammerat: ”Kom nu 

videre, Thorkil!”  

Thomas og Thorkil Mahler Christensen er holdkammerater på DGL 2000’s førstehold. På 

træningsbanen er de medspillere eller modspillere, intet andet. Men udenfor banen er de 

brødre. 

”Det er helt fint at have sin bror på holdet, lidt ligesom hjemme i haven. Men på banen er der 

ingen forskel mellem ham og de andre, bortset fra man kan sige lidt mere,” siger storebror 

Thomas, mens Thorkil erklærer sig enig: 

”Nej, der er ingen forskel. Det er lige så vigtigt at vinde over ham som over alle de andre.  

Præcis ligesom hjemme i haven.” 

 
2xChristensen-brødre i midten i en lidt alternativ uniform. 
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Søskende på tværs af holdene 

I DGL 2000 spiller der en håndfuld søskendepar fordelt på klubbens forskellige hold. Nogen 

spiller på samme hold, nogen spiller på forskellige niveauer, og et enkelt par er repræsenteret 

på både herre- og damesiden.  

Fælles for dem alle er, at de har familien med på nærmeste hold, hver gang de træner.  

”Det er altid fedt at have familien tæt på. Vi kan sparre sammen meget mere og snakke om 

kampe og så videre på en anden måde,” siger Thomas.  

Brødrene tackler igennem 

Tilbage på bane 2 begynder intensiteten at ramme et tilfredsstillende niveau for cheftræneren, 

mens det blå hold med Thomas og Thorkil så småt er ved at spille de grønne ud af banen. 

”Ahhh!” En spiller fra det grønne hold overdøver resten af træningsanlægget, mens han 

rammer jorden med dunk. ”Sådan Thorkil!” råber Thomas efter den kompromisløse tackling. 

Blodet på Thomas’ knæ vidner om, at det ikke kun er lillebror, der går til den. Begge har et ry 

for tackle igennem. Men hvem, der tackler hårdest, er der ingen tvivl om. 

”Det gør Thorkil. Jeg er blevet for gammel, så han må trække læsset nu. Og det har jeg det fint 

med, selvom jeg er storebror. Jeg skal jo passe på mig selv,” siger Thomas med et smil, mens 

Thorkil følger op: 

”Han bliver ikke skånet. Det skal være ens for alle.” 

”Jeg er den bedste” 

Det er fars drøm, at de to brødre spiller sammen. Sådan har det altid været. Og selvom de to 

brødre støtter hinanden, lever rivaliseringen stadig, som var de børn, og spørgsmålet, om 

hvem der er den bedste, splitter da også de to. 

”Jeg er den bedste, indtil jeg stiller støvlerne. Der er jo også en grund til at jeg fik flest 

stemmer,” siger Thomas og henviser til, at han blev kåret til årets spiller, mens Thorkil blev 

nummer to.  

Thorkil er dog ikke enig. Han fejer storebrors kommentar af vejen og siger, han allerede er den 

bedste nu. Han ville dog gerne have vundet konkurrencen. 

”Man vil altid gerne vinde. Det er lidt surt, når det var så tæt. Men på den anden side havde 

han fortjent det, og vi spiller jo først og fremmest for holdet,” slutter Thorkil med smil. 
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Mød en DGL’er: 
Hvad hedder du?  

Henrik Aaen Mortensen aka Henno 

Hvor gammel er du?  

29 år 

Hvad er din nuværende beskæftigelse?  

Steward 

Hvilken position spiller du på banen?  

Central Forsvar 

Tidligere fodboldklubber? 

Østdjurs 91 & Grenaa IF  

Favorit(fodbold)klub?  

Manchester United & AGF 

Hvor længe har du spillet i DGL?  

Av av av hmm hmm 8 år 

Hvorfor valgte du at spille fodbold i 

netop DGL?  

For at spille sammen med en masse gamle Grenaa drenge 

Hvad er dit indtryk af klubben?  

Respekt, Klubånd, Åbenhed, Vilje til sejr & Hygge 

Hvad er dine fodboldmæssige ambitioner? 

Jeg kan sku ret godt lide det med at vinde, og mon ikke jeg kan nå en enkelt oprykning endnu 

Hvad er din bedste fodboldoplevelse?  

Der er mange, men oprykningen til S1 i Nørager i et lille omklædningsrum tæt pakket af øller 

og cigar røg står højt på listen. 

Hvad er din værste fodboldoplevelse?  

Da jeg som ung knægt (2. Års ynglinge) tabte årets store mål Kattegat Cup finalen for 3 år i 

streg. Først til Herfølge efter straffe, siden 2 gange i streg til Silkeborg IF. 

Hvad er din favoritmusik?  

Alt fra DJ tingelicious 90’er mix, til Nils mystisk blandede bolcher og hvad P3 nu lige kaster 

efter mig. 
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Hvad er din livret?  

Stik mig noget kød og sovs og jeg skal spise op, man er vel fra landet :D 

Hvilke 3 “ting” ville du tage med på en øde ø, og hvorfor netop dem?  

Termokande med varm kakao 

Lommelærke med rom 

Mine ski (satser på øen har et bjerg med sne) 

Og så er jeg ret sikker på, at jeg ville snyde og have smuglet en pose snoller med også 

Kalender 2014 
- 7. juni: Aktionærdag.  
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Tak til vores sponsorer 
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