DGL 2000 News
Forår 2012

DGLNews Indeholder denne gang:
- Formanden og sportschefens syn på opstarten og
sæsonen 2012.
- Trænernes vurdering af opstarten samt en
vurdering af, hvordan sæsonen 2012 kommer til at
arte sig.
- Mød en DGL’er. Denne gang er det Lene Holst
Andersen, der svarer på spørgsmål.
- Kalender over sæsonens vigtigste begivenheder
og info om DGL Aktien og Aktionærdag.
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Kære Læser...
Velkommen til dette, sæsonen 2012s første, nyhedsbrev.
I denne udgave af DGLNews kan du læse om opstarten, træningslejren og trænernes vurdering
af den forestående sæson.
Desuden kan du møde Lene Holst Andersen, som spiller på pigeholdet. Hun fortæller om alt fra
sin ynglings musik til, hvorfor valget faldt på DGL, da hun skulle finde en fodboldklub i Aarhus.
Derudover vil du kunne læse om DGL Aktien og om en af sæsonens vigtigste begivenheder –
Aktionærdagen.
I kalenderen sidst i nyhedsbrev har du mulighed for at se, hvornår DGL 2000 afholder Super
Saturdays samt, hvornår der er afslutningsfest.
Alle ønskes en god sæson anno 2012.
God læselyst
Mvh
Kommunikationstemaet, DGL 2000.
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Formanden
Mange timers træning og masser af træningskampe siden starten medio januar skulle endelig
bære frugt, da førsteholdet før påsken tog til Horsens for at møde Horsens Freja. Her blev
sæsonen 2012 for alvor skudt igang med en busfuld DGL fans, som tog med for at følge serie 1,
og de fik heldigvis fuld valuta med en fortjent 2-1 sejr. En stærk start.
Stærk, kendetegner generelt vores opstart i år - med masser af nye spillere, næsten 100 %
kunstgræs til spillerne og stærke trænerteams, tegner foråret meget lovende. Men mere om
dette senere i nyhedsbrevet.
Stærk, var fornemmelsen også allerede på årets generalforsamling i januar, en fornyet og
forstærket DGL ånd - mere end 40 personer var dukket op, det største antal i klubbens historie,
og alle tog aktivt del i mødets agenda og præsentationen af bestyrelsens planer for året 2012.
Generalforsamlingen bød også på ændringer, idet at Anders Larsen blev valgt ind som ny
Kommunikationsansvarlig for klubben i stedet for Line Dollerup, som efter en stærk indsats i
2011 valgte at træde ud af bestyrelsen. Heldigvis for klubben forbliver Line i
repræsentantskabet i kommunikationsafdelingen. Så et stort velkommen til Anders og tak til
Line for hendes indsats!
Forud for generalforsamlingen lå et længere strategiarbejde for bestyrelsen og i samarbejde
med Søren Krogstrup lykkedes det at fastlægge strategier og målsætningerne frem til 2015.
Dette såvel sportsligt, organisatorisk samt økonomisk. Alt i alt en overordnet plan, som bliver
en naturlig fortsættelse og styrkelse af bl.a. de mange tiltag, som bestyrelsen har igangsat i
året 2011. Tiltag, og med hjælp fra rigtig mange mennesker i klubben, som igen har skabt et
stærkt fundament for klubbens fremtid og vores jagt på at blive "jyllands bedste serieklub".
2015 planen ses ved at følge dette link: http://dgl2000.dk/page.aspx?id=40407
Foråret vil også byde på næste arrangement for DGLs Venner, som vil finde sted d. 13. maj i
Aarhus. Nærmere info følger til gamle spillere og sponsorer, men sæt allerede kryds nu.
Ligeledes er forberedelserne fuldt i gang til sommerens VestjyskBank-Mitre Cup, som i år vil
finde sted lørdag d. 4. august på Tilst anlæg med håbet om 20 herrehold, dameturnering og
sidst men ikke mindst en mindre turnering i samarbejde med Ungdommens Røde Kors. Det er
glædeligt at kunne præsentere Mitre som ny sponsor og Mitre har blandt andet leveret
klubbens nye spilledragter, som tages i brug ultimo april.
Med troen på, at den stærke opstart hos både herrerne og damerne fortsætter foråret
igennem, ønskes alle omkring klubben en god forårsturnering og lad os få noget af "det go
fo'bol".
På vegne af bestyrelsen.
/Peter Kjeldsen, Formand
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Sportschefen
Onsdag den 22. februar 2012 var en historisk dag for os alle i DGL 2000 – hele 44 til træning på
kunst i Tilst. Så mange spillere er aldrig før set til træning i DGL 2000, og så var vores kære
damehold ikke engang startet med at træne endnu. Denne fremgang af spillere og det
høje humør til træning har været kendetegnende for vores opstart – den bedste opstart i vores
10-årige historie. I snit vil jeg skyde på, at vi har været 30-35 til træning!
Den flotte opstart skyldes i høj grad tre vigtige faktorer: 1) Vi er gået fra næsten 100 % grus til
kun at spille på kunst - det har været helt fantastisk, og noget der kan få spilleglæden frem i de
fleste, selv når det fryser 15 grader. 2) Et stort rekrutteringsarbejde, hvor ikke bare
rekrutteringsansvarlig Magnus Mortensen har arbejdet hårdt. Nej, alle DGL’s medlemmer skal
have stor ros for at tage venner, kollegaer og familie med til go fu’bol. Vi har fået tilført ca. 20
nye herre- og damespillere, hvoraf de 15 har trænet fast. Fantastisk! 3) DGL 2000 har endnu
engang vist, at det er en klub med plads til alle.
Med ca. 20 nye dygtige spillere sikrer vi et højt momentum og konkurrence på alle tre
herrehold. Vi har gennem længere tid hungret efter en fast stamme på især vores serie 4 og 5
hold. En solid stamme skaber stabilitet og god fodbold, samtidig med at de bedste serie 5
spillere puster serie 4 spillerne i nakken - ligeledes bliver serie 1 spillerne presset til at yde
deres bedste af serie 4 spillerne. Så hvis der ikke ydes til hver træning, og hvis træning ikke
prioriteres, så står der altid dygtige spillere på spring til at gribe chancen. For pigeholdet har
der også været stor spillertilgang, hvilket tydeligvis har givet pigerne blod på tanden til den
kommende sæson. Kloster og Leth har fået nok at se til med hele 12 spillere til træning i sidste
uge, og den genskabte glæde på holdet burde give udslag i en række gode resultater.
"Motiverende" er vist det rigtige ord til at beskrive denne gunstige situation i hele klubben.
Når dette er sagt, så prioriteres hyggen selvfølgelig også højt med fællesopvarmning,
god omklædningskultur samt fællesspisning.
Der skal lyde en stor ros til vores stærke trænerteam (Ulrik, Kristoffer, Nils, Lis, Anders S, Leth
og Kloster). Til hver eneste træning har trænerteamet sikret højt niveau og intensitet. Man
mærker tydligt, at de 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. Jeg vil desuden benytte denne mulighed til at byde velkommen
til Bjarke Kamstrup, som fremadrettet bliver en del af serie 5 trænerteamet. Tag godt imod
Bjarke.
Årets træningslejr blev afholdt i Trustrup, hvor ca. 40 DGL’ere deltog. Østdjurs 91 var vores
værter og hold da op en mindeværdig forplejning, de gav. Der er ingen tvivl om, at Laila og
resten af Østdjurs' forplejningsteam har fået en stor stjerne i DGL’s hjerter. Det blev
selvfølgelig også tid til en god omgang fodbold, bestående af et par træningspas og tre kampe.
Kampene var præget af, at det var første gang, de vante kunst-DGL’er var kommet på græs. En
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helt igennem velplanlagt og gennemført træningslejr – en stor tak til Thorkil Christensen og
Mark Sørensen for deres super arbejde. Der er vel ikke så meget andet at sige, end vi ses til
næste år Østdjurs!
Den 31. marts 2012 var dagen vi alle havde ventet på. Kommunikationsteamet, med Anders
Larsen i spidsen, havde arrangeret en fælles bustur til serie 1’s første turneringskamp ude mod
Horsens Freja. 46 DGL’er tog med på tur, hvoraf de 30 var verdens mest fantastiske DGLsupportere, som hele kampen igennem sikrede en uforglemmelig stemning og oplevelse for de
14 udvalgte DGL’ere på serie 1 holdet. Kampen blev i fin stil vundet 2-1, hvor den store DGL
fanskare gav de ekstra 10 %, som gjorde udslaget og dermed sejren. Denne succes, håber jeg,
bestemt skal gentages. Samme opbakning fortjener alle 4 DGL hold, hvilket jeg håber serie 1
truppen vil tænke over og sammen planlægge efter. Opbakning gør bare en kæmpe forskel!
Sportslige målsætninger for DGL’s fire hold – forår 2012:
-

Målsætningen for serie 1: Præge rækken/oprykningskandidat
Målsætning for serie 4: Oprykning til serie 3
Målsætning for serie 5: Præge rækken samt sikre en fast stamme på holdet
Målsætning for dame 7-mands: Præge rækken samt sikre en fast stamme på holdet

/Lasse Mønster
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Trænerne har ordet
Serie 1
Årets opstart har foregået udelukkende på den nye kunstbane i Tilst, samt et par aftener i
Vejlby/Risskov Hallen. Dette har trukket rigtig mange både gamle og nye spillere til træning fra
årets start. Det har samtidig medført, at cheftræner Ulrik Rasmussen og jeg selv har haft
næsten optimale forudsætninger for at komme godt fra land som DGL’s nye
trænerkonstellation for serie 1 holdet.
Vi har i år oplevet en stor tilgang af nye spillere til samtlige hold i DGL, og dette gælder i
allerhøjeste grad også for serie 1. Vi opererer lige nu med hele 6 nye spillere i vores
førsteholdstrup, hvilket har givet holdet den ekstra blodtilførsel, vi har manglet for at kunne
skærpe træningsniveauet, så vi konstant kan presse spillerne til at yde deres maximale. Dette
har smittet af på træningskampene, hvor spillerne har præsteret ganske fint og kun vist udfald
i sammenlagt et par halvlege.
Med den nuværende trup vi har til rådighed, ville det være uambitiøst ikke at sigte efter
toppen, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi meget gerne vil spille med om
oprykningen til jyllandsserien. En oprykning er svær at sikre, da man stort set ikke må dumme
sig i de kun 14 kampe, man har til rådighed, og vi er helt sikkert ikke det eneste hold med
ambitioner om oprykning. Som turneringssystemet er nu rykker kun ét hold op, og selvom det
bliver svært – vil vi gøre alt i vores magt for at være dét hold!
/Ulrik Rasmussen & Kristoffer Sørensen
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Serie 4
Jeg vil gerne starte med at sige stort tak til DGL bestyrelsen for deres enorme arbejde, der har
gjort, at vi pt står med et kanon godt udgangspunkt til starten på denne sæson. Der har været
et højt træningsfremmøde og en stor tilgang, der helt sikkert udspringer af det store arbejde
med kunstbanen og kommunikation ud til nye medlemmer. Så tak til jer.
Det er kanon at komme til træning og se, at folk giver den gas til alle de øvelser, vi som
trænerteam stiller op. Det er godt, at vi er kommet så "nemt" igennem den ellers lidt "svære"
del af opstarten på et nyt år.
Jeg forventer fremover, når græsset tilbyder sig, at vi får mere plads til at sprede vores spil og
meget mere tid på de store mål, som skal binde det endelig spil i kampen sammen med
træningen. Jeg er i den positive situation at stå med så mange talentfulde spillere på serie 4, så
jeg regner selvfølgelig med, at der bliver gået til stålet under træning for, at man kan se sig
aktuel som spiller på serie 4. Og så tror jeg vidst godt, jeg kan snige en lille forhåbning om serie
3 ind :)
Ellers vil jeg blot sige, at jeg glæder mig til at græsset kommer under støvlerne og håber, at alle
andre deler den samme glæde som jeg.
/Nils Kristensen
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Serie 5
Opstarten for 3. holdet har været aldeles fremragende. Der har været rigtigt mange til
træning, og det lover godt for ambitionerne om, at 3. holdet skal være et talent- og ikke et
telefonhold. Ligeledes har det været glimrende at træne på kunstgræs to gange om ugen, det
er altså noget andet end grushelvedet i CIF.
Vi har spillet to træningskampe, som begge er endt uafgjort 2-2. Den første kamp var vi heldige
med at få uafgjort i, den sidste burde vi have vundet.
Trænerteamet, som består af cheftræner Christian Sørensen og hans tro væbnere Anders
Sørensen og undertegnede, har store forventninger til sæsonen. Den store spillertilgang i hele
klubben har også positiv indflydelse på talentholdets spillertrup, og vi er enige om, at vi i år
står med den stærkeste 3.holdstrup i klubbens historie. Derfor har vi også ambitioner om at
blande os i toppen, og at spille med om oprykning til sommer. En måske endnu større
målsætning er dog, at vi kan holde det høje træningsfremmøde. Samtidigt er det vigtigt at
fastholde, at det skal være sjovt at spille på 3.holdet, og at det aldrig må blive en sur pligt.
God sæson til alle!
Bjarke Kamstrup
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Dameholdet
Sæsonen 2012 er nu godt i gang og for DGL-pigernes vedkommende ser fremtiden lys ud. Vi
startede 1. marts med træningen og trods en lidt sløv start, begynder der nu at komme flere til
træning. 10-11 marts var det tid til træningslejr og her var 5 friske piger med til at fuldende en
fantastisk weekend i fodboldens tegn. Selv om der ikke var nogen kamp, var der god intensitet
lige meget, om det var træning, fodboldgolf eller fest om aftenen.
Når vi begynder at træne på græs er håndboldsæsonen samtidig forbi, hvilket vi håber giver
endnu flere spillere på træningsbanen. Dette skulle gerne bevirke, at vi er helt klar til de første
kampe, når turneringen for alvor går i gang i midten af april.
Med de mange nye spillere og gode træningsfremmøde forventer vi, at vi får et meget
sammenspillet hold, som kommer til at blande sig i toppen af puljen.
/Carsten Leth & Anders Kloster
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Mød en DGL’er
Hvad hedder du? Lene Holst Andersen
Hvor gammel er du? 28 år
Hvad er din nuværende beskæftigelse? Læge
Hvilken position spiller du på banen? Midtbane eller så langt
fremme som muligt.
Tidligere fodboldklubber? Tolstrup-Stenum IF, Brønderslev IF,
CIF Århus
Favorit(fodbold)klub? AaB og Real Madrid. Selvfølgelig JAI
(håndbold, ikke fodbold)
Hvor længe har du spillet i DGL? Ca. en halv sæson + nogle
enkelte kampe sidste forår.
Hvorfor valgte du at spille fodbold i netop DGL? Tilfældighed (or destiny?). Noget med at have
en fælles bekendt med Dolle, en skadet albue og hurtigt at falde til.
Hvad er dit indtryk af klubben? Det er en ambitiøs klub, både mht. det ledelsesmæssige, det
sportslige og 3. halvleg. Der er nogle vildt engagerede folk, der skaber mulighed for en masse
oplevelser for resten af de rare mennesker i DGL.
Hvad er dine fodboldmæssige ambitioner? Sejre til DGL-pigerne og masser af mål.
Hvad er din bedste fodboldoplevelse? Første kamp for DGL, hvor jeg lavede hattrick, fik titlen
som kampens spiller og sluttede den obligatoriske FB-statusopdatering af med “referat af
samtlige mål kan gives pr. telefon”. Det blev de ;)
Hvad er din værste fodboldoplevelse? Århus Firmasports 5-mands mixturnering i sommers.
Hvad er din favoritmusik? A la Carsten Leth - måske lige minus Acoustic Dream...
Hvad er din livret? Dip
Hvilke 3 “ting” ville du tage med på en øde ø, og hvorfor netop dem? DGL-pigerne (for
selskabets skyld), Skanderborg Festival (for morskabens skyld) og kaffe +/- baileys (fordi det
smager dejligt).
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DGL Aktiesalg og Aktionærdag
En ny sæson står for døren og et nyt DGL-aktiesalg er startet.
DGL-aktien er en af klubbens støttebjælker, som skaber et økonomisk fundament i DGL 2000,
så vi som klub fortsat kan sætte nye sportslige mål og arbejde for at forbedre forholdene for
vores medlemmer.
Ved køb af en eller flere aktier er du med til at sikre klubbens fremtid ved at skabe gode vilkår
for spillere og trænere, hvor der er kvalitet og fokus til hver træning og på den enkelte spiller.
Som aktionær deltager du i lodtrækningen om 28 spændende præmier, som udtrækkes to
gange årligt. Desuden inviteres alle aktionærer til den årlige aktionærdag, hvor alle klubbens
hold vil spille på vores hjemmebane i Tilst, mens DGL 2000 byder på kolde forfriskninger og
pølser på grillen.
Ved at følge nedenstående link, kan du købe DGL-aktien og se præmierne for året 2012.
http://dgl2000.klubcms.dbu.dk/page.aspx?id=38442
Ved at følge nedenstående link kan du se programmet for aktionærdagen den 19. maj.
http://dgl2000.dk/page.aspx?id=39838

Kalender
-

28. april - Super Saturday med hjemmekampe til Serie 1, 4, 5 og pigeholdet.
19. maj - Super Saturday med hjemmekampe til Serie 1, 4, 5 og pigeholdet.
19. maj – Aktionærdag. Aktionærdagen afholdes i forbindelse med Super Saturday.
23. juni – Super Saturday med hjemmekampe til Serie 1 og 4.
23. juni – Afslutningsfest. Afslutningsfesten afholdes på cykelbanen.
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Tak til vores sponsorer
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