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Kære Læser... 
VM er slut, Touren er ovre, ferien er afviklet og badeshortsene er pakket langt væk igen. Post-

sommer depression er ikke langt væk, da horisonten barsler arbejde, efterår, regn og vinter.  

Men hey, efterårssæsonen står også for døren, og du skal ud og give den gas med alle dine 

DGL-kammerater. Det er sgu da opløftende løsning. Det er nemlig på tide at finde 

benskinnerne frem igen og skifte badetøflerne og ud med et par nye (og/eller gamle) 

fodboldstøvler. Bane fem kalder, og vi glæder os   

Som en teaser, før det rigtigt går i gang på grønsværen igen, giver vi dig her en dugfrisk udgave 

af DGL News. Vi skuer lidt bagud og lægger foråret 2014 endegyldigt i skuffen med et par ord 

fra vores bestyrelse, trænere og anførere. Samme flok giver desuden deres bud på, hvad 

efteråret har i vente.   

Der er også billeder fra vestjyskBANK – Mitre Cup, et interview med med en DGL’er der har 

været langt hjemmefra, og som vi plejer, slutter vi af med at lære en af vores medspillere 

bedre at kende.  

Så værsgo’ at gå i gang med denne, sommerens udgave af DGL News. Vi har i hvert fald glædet 

os til at præsentere den for dig.  

God læselyst 

- Kommunikationsteamet, DGL 2000  
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Formanden 
Foråret blev lige så fuld af spændende udfordringer, som vi havde ventet, og det var både på 
godt og ondt. Det har været en sand fornøjelse at følge vores nye herrehold nr. 4, som fik en 
forrygende start i serie 6 og var millimeter fra oprykning. Rykke op gjorde i stedet vores serie 
5, så de nu spiller serie 4 – fantastisk for klubben og tillykke til spillere og trænere. Desværre 
var det en skuffelse at måtte se vores hårdt kæmpende serie 2 rykke ned i serie 3. Vi satser 
dog stærkt på, at de kommer tilbage igen! Og oprykning til serie 2 er målet. 

Lørdag d. 7. juni dannede rammen for vores aktionærdag for DGL aktionærer, sponsorer og 
spillere. Og de ca. 50 fremmødte aktionærer havde en fantastisk dag med god fodbold, grill, 
hoppeborg og hygge - det er en herlig måde for aktionærer at mærke stemningen omkring 
vores elskede klub. 
Knap to måneder senere, nærmere bestemt 2. august var dagen for vores årlige vestjysk 
BANK/Mitre Cup, og scenen var sat med et fantastisk vejr, 14 tilmeldte hold, telt og fadøl, fod-
tennis og med gode gamle Henrik ’Henno’ Mortensen som arrangør. Og det blev en stor succes 
med knap 250 spillere og tilskuere på dagen, og meget tilfredse deltagende hold. Næste 
projekt er vores store indendørs turnering – RGD Revision/Mitre Cup den sidste weekend 
inden jul. 

Vi glæder os til at kunne præsentere en ny DGL præsentationsvideo i løbet af efteråret. En 

video, som kommunikationsteamet har arbejdet på henover foråret og sommeren. Video 

kommer til at potentielle spillere, hvad denne klub består af – nemlig klubånd, viljen til sejr, 

respekt, hygge og åbenhed, og en masse fantastiske mennesker, hvor der altid er plads til 

flere. 

Med rutine fra en masse ”gamle” DGL’ere, nye trænere og et par håndfulde nye spillere, er det 

med store forventninger, at vi går efteråret i møde med 5 stærke DGL hold. Vi glæder os til at 

byde jer alle velkommen på lægterne til en masse go’ fu’bol. 

- Peter Kjeldsen 
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Sportschefen 
Sommeren går på hæld, og efterårsstarten venter forude. Et forår hvor fire herre- og et dame 

11 mands hold gjorde alt, hvad de kunne for at indfri forventningerne. Forventninger som er i 

spil, når klubben pludselig præsenterer hold i JS1, serie 2, 3 og 5, samt et nystartet serie 6. 

Med mange skader og afbud til både træning og kamp, var det en stor opgave for hele 

trænerteamet, at få kabalen til at gå op. Bestyrelsen, trænerne og alle klubbens medlemmer 

har et medansvar for at sikre mere kontinuitet samt bedre trænings- og kampkultur over en 

hel sæson. 

Vores damehold har været udfordret af et slags generationsskifte. Nye er kommet til og 

tidligere bærende kræfter er stoppet. Vi håber, at den planlagte tur til Sprækkebjerg i 

september vil kunne ryste nye og erfarne spillere endnu mere sammen således at ”the new 

generation of … gode tøser” vil finde fodfæste i klubben. Vi kan ikke undvære et damehold i 

DGL 2000! Efteråret står på 7-mands med enkelte 11-mands træningskampe. 

Imponerende at JS fik skrabet så mange point sammen! Desværre blev opgaven med at 

forblive i serie 2 for stor, på trods af en dygtig trup. Oprykning til serie 4 var imponerende og 

ligeledes var serie 6 i topppen til det sidste. Super flot! Især holdånden på de to hold, samt det 

flotte træningsfremmøde de første 4 måneder af sæsonen var en fornøjelse at følge. 

Den sportslige ledelse af DGL har set et flot stykke arbejde fra motiverede og pressede 

trænere, der i perioder har manglet spillere til både træning og kamp. På trods af dette har de 

gjort en kæmpe indsats og ledelsen sender et stort tak trænernes vej. Et besværligt forår bliver 

nogle gange afløst af et efterår, der sparker røv. Så lad os skue fremad og håbe, at de nye 

trænere vil tilføre en masse ny inspiration og energi. Og at spillerne finder glæden ved 

go'fu’bol igen. 

 

Vi siger på gensyn til Frederik, som førte serie 3 i serie 2, men desværre også måtte tage turen 

ned igen. Din indsats er der meget godt at sige om, og vi er kede af at du ikke længere – for en 

periode – har tid til at være træner i DGL 2000. Ligeledes takker vi Lis, Kristian og Marc for en 

kæmpe indsats i klubben – I har gjort en kæmpe forskel! Lis og Kristian ser vi forhåbentligt på 

banen og måske også som trænere igen når tiden er til det. Marc, held og lykke i det 

Københavnske – start en søsterklub og lad os tage på en årlig dannelsestur for inspiration og 

hygge! 

 

I efteråret 2014 byder vi fem nye dygtige trænere velkommen i klubben. Kasper Hedegaard 

træder ind i JS teamet med Ulrik. Kasper har en fortid i VRI som både træner og spiller. Kasper 

agerer desuden bindeled til vores 2. hold. Mark Lind og Nils Hjælm udgør vores nye 2. holds 

trænerteam. Mark har været træner og spiller i Åbyhøj siden ungdomsårene. Nils kender vi, og 

det er fantastisk at have ham tilbage som træner. Nils vil, udover at være 2. holdstræner, især 

stå for opvarmning og vores fysik/kondi. Frede, Lasse, Emil og Jeppe (4. holdet) har fået Jimmy 

med i teamet. Jimmy vil fungere som spillende træner hvor især torsdagstræningen vil stå i 
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”Jimmys tegn”.  Endelig er det med stor glæde, at vi kan byde Malte Brask Nielsen velkommen 

i pigetrænerteamet. Malte vil sammen med JC stå for at udvikle holdet og sikre go dame fu'bol. 

Vi glæder os meget til at se jer alle i aktion og ser frem mod et spændende efterår! 

 

DGL 2000 er en klub i konstant bevægelse, og foråret ’14 har ligeledes været fyldt med 

udfordringer, og vi håber, at efteråret vil give nye sejre og masser af godt fælleskab omkring 

verdens sjoveste spil i Danmarks bedste fodboldklub. 

- Svend Hansen 
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Trænerne har ordet… 

Jyllandsserie 
Hvad venter der DGL's bedste mandskab i efteråret? Resultatmæssigt går vi en hård tid i møde, 

eftersom vi er kommet i den måske stærkeste JS-pulje, der er set længe. Spillermæssigt må vi 

undvære Tarik Kehli ogTroels Hansen i efteråret, mens Wasim Ghanayim er flyttet til varmere 

himmelstrøg. Det er tre spillere, som er svære at erstatte. Omvendt så har vi fået tilgang af 

nogle friske gutter, som vi nok skal få spillet ind på holdet. Spørgsmålet er blot, hvor lang tid vi 

skal bruge på det, for tid er der nemlig ikke meget af. Holdet står foran 14 kampe på 2,5 

måned. Det bliver en hård omgang, som jeg dog har tiltro til, at vi kan komme igennem med 

livet i behold. Målsætningen er som udgangspunkt top 4 og dermed JS 1 til foråret. 

 

- Ulrik Rasmussen 

Serie 3 
Det blev en halvsæson lige så svær som forudsagt, da vi som nyoprykker var kommet i pulje 

med en masse lokale hold, som havde ambitioner om oprykning. I trænerteamet så vi frem til 

en masse spændende kampe, hvor vi højst sandsynligt ikke ville være så overlegne som i serie 

3. Dette skulle også vise sig at holde stik. Da vi kom i gang med kampene løb vi ind i en masse 

afbud og skader. Det var med til, at vi stort set aldrig kunne sætte det samme hold fra kamp til 

kamp. Her vil vi dog gerne benytte lejligheden til at rose alle de spillere, som greb chancen og 

var med til at spille os så tæt på overlevelse, som vi var. For tæt var det. Men til sidst havde vi 

ikke heldet og skarpheden i de afgørende situationer, så derfor må holdet desværre en tur ned 

i serie 3. Der skal lyde en stor tak til hele holdet og klubben, for det gode samarbejde vi har 

haft det sidste år. På snarligt gensyn til øl og hygge i DGL- regi. 

 

- Frederik Bonnez & Christian Sørensen    
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Serie 4 
Sæsonen gik over al forventning, hvor det kun var den sidste kamp, som ødelagde et ellers 

utroligt flot forår, der bød på 9 sejre og 1 nederlag. God deltagelse til træning og masser af 

godt humør.  

 

Der er et par stykker, der er stoppet på holdet, blandt andet på grund af flytning til andre byer 

samt skader der holder dem ude i efteråret. Tilgang har vi en smule af, som heldigvis ser ud til 

at kunne forbedre truppen.  

 

Forventningerne til efteråret er, at vi skal have det sjovt og meget gerne overleve i S4. Det 

burde være muligt, hvis vi holder os fri af for mange skader og afbud. 

 

- Lasse Callesen & Frederik Raaby 

 

Serie 6 
Oprykningen glippede jo desværre i sidste sæson idet Hadsten, ligesom os selv, også var et 

kapabelt (copyright Claus Elming) mandskab. Denne sæson går vi dog benhårdt efter at blande 

os i topstriden igen og måske komme med i det forjættede serie 5 drømmeland, hvor 

divisionsreserver og ekslandsholdsspillere flokkes på de dugvåde tætklippede plæner weekend 

efter weekend.  

For at drømmen bliver til virkelighed kræver det dog en skøn blanding af gamle koryfæer og 

unge håb, og jeg håber at opbakningen til holdet ligesom sidste sæson bliver rigtig god. Vi får 

brug for alle. Onde tunger påstår, at serie 6 spillere går lettere i stykker end andre, jeg tror det 

har noget at gøre med den fysiske dimension, der er fremtrædende på dette plan.  

Meld dig ind i Facebook gruppen før din nabo, og sørg så for at melde din nabo ind også, lidt 

ligesom i flyet hvor man selv klarer sin iltmaske først og derefter hjælper andre. Vi skal gerne 

kunne stille fuldt hold hver gang. Det nye i denne sæson er, at man kan meddele 

modstanderen, at man kun kan stille 9 mand. Hvis dette er tilfældet kan man ikke sige nej, og 

kampen spilles 9 vs. 9. Man må dog stadig stille med 14 mand i truppen. Et spændende tiltag 

som forhåbentlig giver færre aflyste kampe, men også noget som, jeg ikke håber, bliver 

udnyttet. I næste sæson venter Kurups forslag om, at man i stedet stiller 2 mand til 

makkerwhist på hjemmeholdets værtshus – dette vil i høj grad blive udnyttet.  

Husk Emils ølordning – det er så kedeligt at se på andre, der svælger en sval pils i et drag. 

- Jeppe Marcussen 
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Damerne 
Udskiftning af trænere har været et tema for sæsonen for pigerne. Fra sæsonstart skulle der 

tages imod både Marc og JC og med sommerferiens komme blev Marc headhuntet til 

hovedstaden, hvorfor Malte nu er ved at gøre sit indtog hos pigerne. Med erfaring fra højeste 

niveau har han både viden og evnerne til at kunne løfte træning og kampe til et højere niveau.  

Sportsligt blev det en udfordrende halvsæson i foråret, hvor der flere gange blev brug for Call 

Girls for at fylde holdkortet. Kendetegnet for holdet i alle kampe har dog været ukuelig fight og 

viljen til ikke at give op. Af samme årsag har niveauet været støt stigende og flere spillere har 

fået prøvet sig selv af på uvante pladser.  

Nye spillere er kommet til og har spillet sig ind og at dømme ud fra opstarten vil den tendens 

forsætte.  

Dog har året også kostet på spillerfronten og med en del ude med skader, så er det blevet 

besluttet at pigerne i efteråret skal spille 7-mands. Det er forventet, at de her vil kunne spille 

lige op med de øvrige hold og med en stor pulje er det ambitionen, at flere kampe skal vindes 

end sidste sæson.  

Motivationen er der fra både spillere og trænerteam og flere gamle ansigter har ligeledes 

meldt deres ankomst.  

Vi ser meget frem mod en super sæson og masser af hygge, sjov og kage. 

- Jens Christian Lodberg & Marc Nielsen 
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Fortid og fremtid fra anførernes perspektiv 
Forårssæsonen 2014 er ovre, og efterårssæsonen står for døren. Vi har derfor spurgt 

anførerne fra hver af klubbens fire hold omkring sæsonen der er gået, og hvordan de ser på 

den kommende sæson.  

Damernes anfører, Maja Høyer Sørensen fortæller: 
- Beskriv sæsonen i tre ord og begrund herefter ordene. 

Udfordrerende: Som alle andre hold i klubben var vi også været plaget af skader, og derfor har 

vi haft udfordringer med at stille hold. Vi har nok været det, man kalder et telefonhold.  

Nyt: Vi fik to nye trænere og mange nye spillere.  

Hyggelig: På trods af udfordringer og tabte kampe har vi sæsonen igennem som altid haft det 

hammer hyggeligt, når vi mødtes til kamp, træning, fest og andre arrangementer.  

-Hvad var sæsonens højdepunkt?  

Sejren mod VIK. Sæsonens første og eneste sejr. 

-Hvad var sæsonens lavpunkt?  

Aarhus 1900's usædvanlige sene og uacceptable aflysning af sæsonens sidste kamp. 

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

Som i de gamle dage. 7-mands er nu engang det bedste ;) 

Førsteholdets anfører, Thomas Christensen fortæller: 
-Beskriv sæsonen i tre ord og begrund herefter ordene:  

Hertil vil jeg svare rutsjebanetur, afbudsramt og KLUBÅND.  

Jeg synes, vi startede rigtig godt op i foråret, endda uden de store skader. Og til turneringsstart 

og de første mange kampe stillede vi med et hold, der sagtens kunne begå sig i DS. Dertil skal 

det siges, at det var vigtigt for førsteholdet, at vi fik tilgang i form af Wasim, Steffen, Lars og 

Thorsted, som i øvrigt alle er nogle rigtige gode spillere. Det var især vigtigt, da gode spillere 

som Gatten, Skovgaard, Anton og Galler alle var væk på grund af skader og fodboldstop forud 

for forårssæsonen.  

De første mange kampe synes jeg, vi spillede noget ganske fornuftigt fodbold, men vi fik 

desværre alt for få point ud af det. Som sæsonen skred frem blev vi ramt af sindssygt mange 

afbud og skader, men omvendt tabte vi ikke de sidste seks kampe.  

I mange af de sidste kampe havde vi svært ved at stille hold, og flere gange var både Ulrik og 

en god portion serie 5 og 6 spillere på holdkortet.  

- Hvad var sæsonens højdepunkt? 

Derfor vil jeg også sige, at sæsonens højdepunkt var, da vi slog Løgstør 4-0 med et 
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tilsyneladende amputeret førstehold. Jeg tror, vi havde 5 spillere med fra start som ikke indgår 

i førsteholdstruppen, men som alle alligevel tog et fantastisk ansvar og spillede fremragende - 

DGL er en klub .  

- Hvad var sæsonens lavpunkt? 

Jeg synes, at lavpunktet har været den dårlige indstilling til træning. I de 4-5 år, hvor jeg har 

spillet i DGL, har jeg aldrig tidligere været til træning, hvor der kun er mødt 4 op fra førsteholds 

truppen. Men det prøvede jeg desværre i år.  

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

Jeg håber derfor, at efterårssæsonen derfor bliver præget af mere engagerede DGL'er til 

træning, så vi kan få udløst det potentiale, vi har. 

Andetholdets anfører, Henrik Aaen Mortensen fortæller: 
- Beskriv sæsonen i tre ord og begrund herefter ordene: 

Forventningsfuld: Sammen med sæsonstart havde jeg store forventninger til foråret. Vi 

startede godt op, og vi var utroligt mange til træning. En god blanding af nye spillere med ny 

energi, og gamle drenge med selvtillid fra efterårets oprykning. Vi var sikre på, at på gode dage 

kunne vi slå alle, men samtidig vidste vi godt, at alle også kunne slå os. 

Frustration: Da turneringen endelig kom i gang, kom vi hurtigt ned på jorden. Store og klare 

nederlag i de første kampe. Men ikke nok med nederlag begyndte skader og afbud også at 

ramme os. Det viste sig også, at det vi havde bragt med os fra efteråret var de personlige fejl i 

defensiven. Det, vi blot havde glemt at tage med fra efteråret, var effektiviteten i offensiven. 

Det er ikke nemt for offensiven at skaffe point, når de skal score minimum 3 hver kamp. Men 

det er heller ikke nemt for defensiven at holde koncentrationen, når de ved, at offensiven ikke 

slår til. Men mest af alt har det svigtende træningsfremmøde i den sidste halvdel af 

turneringen givet anledning til frustration.  

Skuffelse: Vi nåede ikke vores eget mål om en 4. plads, vi nåede ikke klubbens mål om 

overlevelse i Serie 2, og det kan vel ikke betegnes som andet end skuffelse. Rigtig godt 

illustreret i årets sidste kamp, hvor 3 point ville have reddet os. Vi brændte desværre et hav af 

chancer og gav minimum et mål gratis væk. Vi tabte dermed kampen og rykkede ned.  

- Hvad var sæsonens højdepunkt?  

Det må være vores 6-0 sejr ude over Hasle, som helt klart var det spillemæssige højdepunkt. 

Ellers var udesejren i 2. sidste kamp mod ASA en forløsning. En kamp, hvor alle gav ALT, hvilket 

var en indstilling, vi måske havde savnet lidt i dele af året.  

- Hvad var sæsonens lavpunkt?  

Det oplagte vil være nederlaget i sidste runde til Hasle, hvor vi med en sejr kunne have reddet 

os. Men jeg mener faktisk, at det ultimative lavpunkt var udekampen mod VRI. En kamp som vi 



 
 

     
Vilje til sejr 

 
 

Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

havde fuldstændig styr på, men hvor alt alligevel ramlede de sidste 15 minutter. Det gav et 

knæk i den i forvejen skrøbelige selvtillid  

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

Jeg håber, at næste sæson bliver sjovere. Der er ingen tvivl om, at de mange nederlag, det 

manglende fremmøde til træning helt sikkert har taget noget af glæden ved fodbolden. Men 

jeg er også sikker på, at vi går et efterår i møde, hvor der ikke sker så meget som i foråret, og 

at vi derfor kan samle et slagkraftigt mandskab, både til træning og kamp. Jeg glæder mig 

faktisk allerede.  

Tredjeholdets anfører, Carl Martin Munkholm fortæller: 
- Beskriv sæsonen i tre ord og begrund herefter ordene: 

Udfordrende: Det kan lyde lidt paradoksalt, når vi vandt alle kampe på nær en. Men foråret 

startede ud med ny træner, for så derefter at skifte træner igen. Et stort klap på skulderen til 

Frede og Callesen, som har gjort det lækkert. Men mange nye spillere, skift på mange pladser, 

mange spillere spillede for både S5 såvel som S6, og mange skader sidst på sæsonen 

kombineret med eksamens ræs for en del spillere betød afbud.  

Oprykning: Vi nåede vores mål, hvilket klart er et nøgleord for forårssæson! 

Sjov: Sjov, sejr og sammenhold var egentlig de tre ord, der først slog mig, men der er en stærk 

relationen imellem dem, hvorfor de passer sammen. S5 og også S6 har fået opbygget et godt 

sammenhold på tværs af holdene, og det er altid, undskyld sproget, pisse sjovt at komme til 

kamp og træning. Jeg ser frem til opstarten efter en velfortjent sommer. Tak til Frede og 

Callesen, som har været en stor faktor hertil. 

- Hvad var sæsonens højdepunkt?  

Højdepunkt er mange ting. Men fremmødet i starten er højdepunktet, da det store fremmøde 

gav grobund for, at en oprykning var mulig. 

- Hvad var sæsonens lavpunkt? 

Lavpunktet var det dårlige fremmøde sidst på sæsonen, hvilket også betød ustabilt spil og 

nederlag i sidste kamp. 

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

Jeg håber efterårssæsonen bliver lige så sjov som foråret. Så jeg ser frem til et bedre 

fremmøde til træning, og så kan vi også få nogle sejre og præge rækken. 

Fjerdeholdets anfører, Rasmus Mundbjerg fortæller: 
- Beskriv sæsonen i tre ord og begrund herefter ordene: 

Go' fodbold: 25 points i 10 kampe og en målscore på +23 taler for sig selv.  

Fight, gejst og hygge: Der har altid været en dejlig serie 6-stemning på holdet, dog har gejsten 

og fighterviljen intet fejlet, når først vi har været på banen ;)  
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Telefonhold: Grundet de mange skader i klubben har fjerdeholdet været ramt hårdt. Der er 

dog blevet samlet hold til hver kamp, hvilket må siges at være godkendt. 

- Hvad var sæsonens højdepunkt?  

Returopgøret mod Hadsten, som vi vandt 5-2, var højdepunktet. Dem, der var med i første 

kamp, var godt klar over, at vores indsats i første kamp ikke var i orden. Alle kæmpede derfor 

røven ud at bukserne, for at vi skulle vinde med mere, end vi havde tabt! 

- Hvad var sæsonens lavpunkt? 

1-1 resultatet mod Hinnerup var forårets lavpunkt. Vi havde alle muligheder for at rykke op, 

men det vildeste telefonhold kunne ikke klare det. Dog blev der kæmpet et enkelt point hjem 

med et hold fyldt af skader. 

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

Jeg håber, at næste sæson bliver bedre i form af en fast stamme på holdet, og så vil man helt 

sikkert se fjerdeholdet i serie 5 på den anden side af efteråret.  
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vestjyskBANK – Mitre Cup 2014 
Første weekend i august dannede bane 5 rammen om Aarhus’ største sommerturnering for 

seniorhold, vestjyskBANK – Mitre Cup. 12 hold stillede klar til kamp i to puljer rangeret efter 

niveau. Den ene med hold fra Jyllandsserien og serie 1, og den anden med hold fra serie 2 og 3.  

Dagen var velsignet med fremragende vejr, så både spillere og tilskuere nød dagen i fulde drag. 

Vinderne blev Skovbakken og tst. DGL News var selvfølgelig også til stede på dagen. Her er 

vores billeder fra dagen: 

  
Både spillere og trænere gav et nap med fra morgenstunden, da telt, grill osv. skulle på plads. 
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Og med fælles hjælp kom teltet op at stå. 
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Men fodbolden var nu en gang i højsædet. Andenholdet startede dagen i hvid, klar til at give 

den gas. 



 
 

     
Vilje til sejr 

 
 

Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

 
Det blev endda til spilletid til 2.holdstræneren.  
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De, som ikke spillede, slappede af på linjen.  

 
Eller ved teltet, hvor der var godt gang i salg af mad og drikke.  
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Førsteholdet spillede også på dagen. Her mod de gamle kendinge fra Vatanspor. 

 
Og efter lang dag med kampe, var det tid til øl. Først på pladsen, i teltet.  
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Og siden med øl på baren  

Tak for et godt stævne, til alle der spillede og til alle der hjalp. Vi glæder os allerede til næste 

år.  
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DGL 2000 klæder Afrika på 
I en lille landsby i Tanzania er det ikke Messi og Ronaldo-trøjer, de lokale børn og unge spiller 

fodbold i. Takket være DGLs Malou Søndergaard er det i stedet den sort/røde-trøje, der præger 

landsbybilledet.  

I starten af juni 2014 satte den 23-årige DGL-spiller Malou Søndergaard sig ombord på et fly, 

der via Amsterdam førte hende mange kilometer sydpå. Helt præcist fløj hun ned til en lille 

landsby i et dalområde tæt ved den nordlige tanzaniske storby, Arusha.  

Formålet med rejsen var hverken safari eller solbadning. Malou skulle ned og være 

fodboldtræner og hjælpearbejder på et hospital, så bagagen var derfor pakket med hele 16 

fodbolde, 30 trøjer, 20 shorts, masser af strømper og en boldpumpe. Alt sammen fundet i 

DGLs overskudslager i containeren i Tilst. 

DGL News fik en snak med Malou kort inden afrejse, som I kan læse her. 

 
Tasken pakkes inden afgang. Der skal være plads til det hele.   

Hvorfor blev det lige Tanzania, som du rejste til? 

Malou: Jeg har en veninde, som har været i Tanzania. Og vi har længe snakket om, at jeg også 

gerne ville til Afrika. Hendes erfaring var, at det er for dyrt at rejse med en organisation. Men 

hun havde heldigvis kontakt til en lokal hjælpearbejder, Frederick, som jeg kunne ringe til, og 
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så kunne han sætte noget op for mig. Det var ikke så afgørende for mig, at det blev Tanzania, 

men mere det at rejse til Afrika var spændende.  

Hvad skal du lave i Tanzania? 

Malou: Jeg skal være med omkring flere forskellige ting derned. Der er blandt andet en skotsk 

organisation, der driver et hospital i nærhende af landsbyen. Her skal jeg hjælpe lidt til. Så skal 

jeg undervise lidt i engelsk også.  

Og så skal jeg , sammen med Frederick, træne nogle drenge i fodbold. Fodbold fylder rigtig 

meget i Tanzania. Da min veninde var dernede, havde hun lavet en indsamling og taget mange 

fodboldting med, blandt andet mange støvler. Jeg tænkte derfor, at det var helt oplagt at lave 

en indsamling i DGL, og jeg ved, at de er rigtig glade for, at medbringer trøjer og bolde.  

Da jeg fortalte dem dernede, at jeg tog en masse bolde med, spurgte de faktisk i spøg, om jeg 

var en engel. Så det betyder rigtigt meget for dem. Og det kommer til at få en stor værdi for 

dem at få det tøj og de bolde, som bare har ligget i DGLs container i lang tid.  

 
Sammen med en stolt materialechef fremvises Malous bagage indeholdende DGL-trøjer, shorts, 

bolde og strømper.  

Skal du også selv spille fodbold dernede? 

Malou: Ja, jeg skal spille med på et drengehold. Der er ikke nogle hold for piger, så det bliver 
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sammen med de ældste af drengene. Men det er også okay. Så kan det være, at jeg kommer 

hjem og har lært at lave nogle ordentlige herretaklinger.  

Hvad glæder du dig mest til ved at rejse til Tanzania? 

Malou: Jeg ser det lidt som et eventyr. Jeg glæder mig rigtig meget til at opleve en helt 

anderledes kultur en vores egen. Det bliver en øjenåbner at få et helt andet perspektiv på 

hverdagen, end jeg er vant til. Og så glæder jeg mig til at komme ned og hjælpe til. Min første 

opgave bliver for eksempel at hjælpe til med at hente sten, da en del huse i landsbyen skal 

genopbygges efter store regnskyl. 

Og så er der selvfølgelig også en stor forskel i den måde, som de driver fodboldklub på. De er 

slet ikke ligeså organiserede, som vi er her hjemme. Så det bliver også en spændende 

udfordring at være træner derned. Men måske vi kan lære noget af hinanden.  

Ser vi dig i DGL igen, når du er tilbage i Aarhus? 

Malou: Med mindre jeg bliver boende nede i Afrika, så ser I mig helt sikkert i DGL-trøjen igen. 

Jeg er klar på banen, når sæsonen starter op igen i august   

Malou Søndergaard hjemvendte til Aarhus i starten af august. Og vi er både glade og stolte 

over den indsats, som Malou har lagt i Tanzania. Det er ægte DGL-ånd.   
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Mød en DGL’er 
Hvad hedder du?  

Morten Tingnæs 

(Tinge)(Tingelicious) 

Hvor gammel er du?  

31 år 

Hvad er din nuværende 

beskæftigelse?  

Pædagog og DJ for JS/S3  

Hvilken position spiller du på 

banen?  

Angriber, Off/midt, Kant, 

Tidligere fodboldklubber?  

VRI, Skovbakken 

Favorit(fodbold)klub?  

AGF 

Chelsea FC 

Hvor længe har du spillet i DGL?  

Siden efteråret 2013 

Hvorfor valgte du at spille fodbold i netop DGL?  

Mødte DGL i en serie 3 kamp på Bilka Arena i Tilst, hvor DGL var i gang med at arrangere 

aktionærdag for klubben aktionærer. Hele deres sidelinje var fyldt op med DGL folk, som var 

med til at sætte en fed stemning til kampen. Jeg blev helt misundelig og ville hellere være en 

del af festen på DGL sidelinje. 

Jeg hørte desuden rygter senere hen, at DGL var en rigtig god social klub med de rette værdier, 

som tiltalte mig. 

Hvad er dit indtryk af klubben?  

DGL er en klub med plads til alle. Uanset fodboldmæssige ambitioner. Der hersker et stort 

fælleskab over klubben og man falder hurtigt til som ny spiller i klubben. DGL har en rigtig god 

måde at byde nye spillere til klubben. 

Hvad er dine fodboldmæssige ambitioner?  

Score mål og vinde fodboldkampe. 
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Hvad er din bedste fodboldoplevelse?  

Der er mange! Oprykning med DGL i efteråret 2013, 1-0 målet mod Løgstør i JS foråret 2014. 

Sikke en kulisse og opbakning den dag og min første og bestemt ikke sidste aktionær dag  

Hvad er din værste fodboldoplevelse?  

Min sidste tid i VRI efteråret 2012 på JS. Magen til behandling af en spiller skal man lede længe 

efter. 

Hvad er din favoritmusik?  

Electro Deep Funky House.  

Hvad er din livret?  

Flødekartofler med en rib-eye tilsat whisky sauce  

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

Helikopter, kold cola og en aktiv højtaler som der er god musik til hjemturen. Har ikke 

temperamentet til en Cast Away!  
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Kalender 2014 
 20. september Super Saturday og Fest 

 1. november Afslutningsfest 

 20. december RGD Revision/Mitre Cup 

Tak til vores hovedsponsorer: 
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Og tak til vores øvrige samarbejdspartnere: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


