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Kære Læser...
Sommerferien er ovre, og grønsværen kalder endnu en gang på en omgang go’ fo’bol. I den
forbindelse er vi stolte af at kunne præsentere sensommerens udgave af DGL News. Vi giver
jer et indblik i, hvordan forårssæsonen forløb set med bestyrelsens og trænernes øjne - en
sæson, som blandt andet bød på højdepunkter, som dameholdets deltagen i Winners Cup i
Hammel og førsteholdets sejrstime i pokalturneringen.
Derudover ser vi frem mod efterårssæsonen, hvor DGL2000 står stærkere end nogensinde før,
ligesom vi følger op på sommerturneringen VestjyskBANK-Mitre Cup, som igen i år var en stor
succes med 14 deltagende hold fordelt på tre puljer.
Vi møder også den seneste tilføjelse til tredjeholdets trænerteam, Lasse Callesen, som
fortæller om sin kærlighed for Liverpool FC, Phil Collins og Fernet Branca.
God læselyst og fornøjelse med DGL News.
/Kommunikationsteamet i DGL 2000, Line Dollerup, Morten Sørensen og Anders Larsen

Anders Larsen, Kommunikationschef
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Formanden
Efterårssæsonen banker for alvor på døren, og en spændende sæson venter. En sæson med
store forventninger affødt af et overordnet set flot forår for klubben. Klubbens målsætning for
foråret var bl.a. en oprykning til andenholdet fra serie 4 til serie 3. Målsætningen blev
desværre ikke opfyldt, hvilket bør ses i lyset af en jævnbyrdig pulje med mange gode hold og
flere svære kampe. Men dette efterår skal være sæsonen, hvor vi igen skal tilbage i serie 3,
hvor vi hører hjemme. Med ankomsten af vores nye serie 4 træner, Preben Dam, står vi stadig
stærkt på trænerfronten. En stor tak skal der lyde til den afgående andenholdstræner, Nils
Kristensen, der i et år har leveret et uvurderligt arbejde på trænersiden. Foråret bød også på
flotte præstationer af klubbens tredjehold i serie 5, som først til sidst glippede en potentiel
oprykning til serie 4.
Foråret bød også på pokalkampe for sæsonen 2012/2013. Det betød, at klubben stod overfor
dens hidtidige største kamp, da førsteholdet spillede mod Aarhus Fremads 2.divisionshold d.
14. august på Tilst Anlæg. Det var en kamp, hvor der blev kæmpet heroisk, og hvor vi næsten
skabte sensationen. Den endte 0-0 i ordinær spilletid, men topholdet fra 2.division vest viste
sig desværre for stærke efter 120 min, og slutresultatet blev 3-1 til Fremad.
I skrivende stund har klubben afsluttet årets VestjyskBANK-Mitre Cup, som blev afholdt d. 4.
august med i alt 14 deltagende hold. Som altid var det en forrygende dag for de deltagende
hold og spillere, og det var en dag, hvor alle i og omkring DGL agerede klubambassadører på
fornemmeste vis. I forlængelse af dette skal der lyde en stor tak til Kristoffer Sørensen og
Jesper Birch for koordinering og arrangering af turneringen.
På sponsorsiden er vi utrolig glade for, at vores nuværende sponsor ”Kejserriget”, ved Jesper
Kejser, har styrket sit engagement i klubben. Vi håber, I alle vil støtte Kejserriget med et besøg
i efteråret, men samtidig også støtte op om vores andre sponsorer – VestjyskBANK, Mitre, RGD
Revision og Coffeezone, og vores samarbejdspartnere i form af Advizer og Punkt1.
Tak, er i den forbindelse kun et fattigt ord, men et tak skal der lyde til alle vores sponsorer og
aktionærer – uden jer ville DGL2000 ikke være mulig. I muliggør, at vi kan fortsætte den
kontinuerlige udvikling af klubben og hele tiden forbedre og tilbyde bedre forhold for spillerne.
Til alle jer frivillige i og omkring klubben skal der også lyde et fra hjertet stort tak. I er roden og
sjælen i klubben og er med til at føre den DGL ånd videre, som blev plantet for over 10 år
siden, og som vokser for hver dag. Det kan vi alle være stolte af.
Med håbet om masser af go’ fo’bol til efteråret, og gerne minimum en oprykning, ønsker jeg
på vegne af bestyrelsen alle et forrygende efterår.
/Peter Kjeldsen, Formand
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Sportschefen
Forårssæsonen 2012 må klart betegnes som en af de bedste i klubbens historie. Både på og
uden for banen blev der leveret høj kvalitet weekend efter weekend. Sportsligt blev det til en
4. plads til serie 1 og 2. pladser til serie 4 og 5. Vores dejlige DGL piger tævede al modstand og
gjorde en fremragende figur til Winners Cup i Hammel. Som påpeget til afslutningsfesten har
jeg sæsonen igennem været imponeret over den gode fight på banen og viljen til at vinde
kampe i alle 90 minutter. DGL har tidligere fået prædikatet; medgangshold, hvilket vil sige, at vi
var gode, når tingene kørte på skinner, men ved modgang var vores største problem os selv.
Denne sportslige kulturændring er jeg meget stolt over, og jeg tror på, det vil kendetegne
DGL2000 mange år frem.
Den gode opbakning er ligeledes imponerende at følge. Om det gælder hjemme- eller
udekampe finder man stort set altid en flok glade DGL supportere – fantastisk klubkultur!
Hvis jeg skal finde et sportsligt minus fra den forgangne sæson må det være de mange afbud til
både træning og kamp. Her skal vi have strammet op hele vejen rundt. Især 1. og 2.
holdstruppen skal være bedre til at planlægge og prioritere kampene – i det mindste få
afbuddene sendt af sted til trænerteamet i god tid.
Efterårssæsonen er startet, og første træning er allerede veloverstået. Hele 42 DGL’ere mødte
op til efterårets første træning torsdag den 26. juli. Et par nye spillere er kommet til, og et par
stykker er taget på udveksling eller flyttet til København for at studere. Alt i alt ser
spillermaterialet skarpt ud og forventningen må igen være, at DGL2000s fire hold alle vil præge
deres respektive rækker.
Jeg vil igen benytte lejligheden til at byde Preben Dam og Lasse Callesen velkommen i DGL2000
trænerteamet. Preben får æren af vores dygtige 2. hold, og Lasse vil indgå i talentarbejdet med
vores 3. hold. Det samlede trænerteam består nu af Ulrik og Kristoffer (serie 1), Preben (serie
4), Christian, Anders, Bjarke og Lasse (serie 5) og Carsten og Anders (dameholdet).
Trænerteamet vil som altid holde fast i fællesopvarmning, hvor konceptet i år bliver
stationstræning. 2. og 3. holdet vil typisk køre et tæt parløb, dog med niveauinddeling i
øvelserne. Målet er ligeledes at 1. og 2. holdet et par gange om måneden træner sammen.
Sæsonen er kommet godt i gang med gode arrangementer: VestjyskBANK-Mitre Cup,
pokalkamp mod Aarhus Fremad og endelig serie 1’s første kamp mod Kjellerup, hvor
kommunikationsteamet med Anders Larsen i spidsen arrangerede en bustur for alle i DGL2000.
Opbakningen og en god sæsonstart betyder alt for holdene.
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Som i foråret vil vi afholde spillermøder både midtvejs og sidst på sæsonen. Det er vigtigt, at
spillere og trænere følger den fælles planlagte strategi, og at eventuelle uenigheder bliver
bearbejdet hurtigst muligt. I DGL2000 er vi ærlige over for hinanden, og vigtigst af alt står vi
sammen i med og modgang.
Rigtig god sæson alle sammen /Lasse Mønster, Sportschef

Trænerne har ordet
Serie 1
Lad det være sagt fra start: resultatmæssigt kan vi ikke være tilfredse med foråret. På papiret
var vi til mere end en 4. plads i tabellen, men der var desværre flere faktorer som spillede ind,
såsom mange skader og de utallige afbud, som vi gang på gang blev ramt af. Der var kampe
som ikke var særlig velspillede, og generelt set har det taget noget længere tid, end jeg havde
troet at finde ind til en spillestil, som passer til serie 1. Der var dog også plads til lyspunkter;
således mindes jeg en super indsats mod Fredericia FF, som måtte rejse fra Aarhus med et
sviende nederlag på 5-1. De indledende runder i pokalturneringen var en succes, måske var
spillet ikke det bedste, men resultaterne var der ikke noget i vejen med og for første gang i
klubbens historie, var vi klar til første runde af DBU turneringen.
Hvad angår efteråret, så er det startet fint med en super indsats i pokalturneringen mod
Aarhus Fremad og en fin 3-0 gevinst i Kjellerup. Lidt malurt i bægeret er nederlaget til Viby i
den anden turneringskamp, men der er masser af ting, som lover godt for en stor
efterårsturnering. Afbuddene slipper vi nok aldrig for, men vi har nu fundet et koncept, som vi
vil køre videre med i efteråret, og indsatsen til træning er fin.
Som relativ ny i klubben er det en fornøjelse at se alle de mennesker, der kommer til vores
kampe og støtter op om holdet. Det er unikt og sker ikke i mange klubber. Tak for det. Jeg ved,
at det er af stor betydning for drengene.
/Kristoffer Sørensen & Ulrik Rasmussen
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Serie 4
Jeg vil gerne starte med at takke for det rigtigt gode år, jeg har haft i spidsen for DGLs serie 4
mandskab. Det har været en tid med en god træningsindsats, samt har humøret ved at spille
fodbold været højt. Vi endte forårssæsonen med en flot 2. plads, hvilket jo desværre ikke
rækker til oprykning. Vi havde nogle uafgjorte kampe, som var selvforskyldte, mens det bedste
hold (FC Rangers) ikke tabte nogle kampe, på nær en enkelt til os. Med så skarp en
modstander i puljen, er der ikke råd til uafgjorte kampe, og de kostede oprykningen.
Forårssæsonen gik på at få skabt et godt fundament for klubbens 2. hold, som kan kan holde
fremadrettet. Det gjorde vi ved at træne intensivt på at skabe bedre spillere på alle pladser
således, at vi som hold kunne stå stærkere. Det gik ud på at bruge individuel tid på spillerne, så
de derved kunne opnå en udvikling i deres spil. Nu handler det om at se fremad mod en ny og
spændende sæson for serie 4.
God træning og tak for et rigtig fedt år.
/Nils Kristensen
Klubbens 2.hold overtages af Preben Dam, som fortæller følgende om sig selv:
Jeg er 60 år og gift med Vibeke på 37. år, har 3 børn, 4 børnebørn. Jeg har været ansat hos Post
Danmark i 34 år i forskellige afdelinger, i øjeblikket i Skanderborg som pakkebud. Jeg har haft
med fodbold at gøre i ca. 30 år som henholdsvis holdleder/træner, hvoraf de sidste 6 år var i
Åbyhøj, hvor jeg stod for klubbens 3.hold, som blev afleveret i serie 3.
/ Preben Dam

Serie 5
Klubbens talenthold havde en rigtig god forårssæson, hvor vi kæmpede med om oprykning til
det sidste. Vores store konkurrenter var Brabrand, der i starten af sæsonen tromlede henover
de andre hold i puljen. Da vi mødte dem, tabte vi på ærgerlig manér 2-1, på trods af, at de
stillede med flere danmarksseriespillere. Brabrand blev mere menneskelige i anden halvdel af
forårssæsonen, men desværre havde vi også selv nogle dumme pointtab. Vi endte som to’er i
puljen, og var sølle et point fra at rykke op, da regnskabet med de andre puljer blev gjort op.
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I forlængelse af den gode præstation i foråret, er ambitionerne for efterårets resultater
uændrede. Vi vil spille med om oprykning, og vi mener bestemt, at holdet er til det.
Den helt store succesoplevelse i forårssæsonen har været træningsfremmødet. For første gang
i klubbens historie har 3. holdet en stamme af spillere, der træner fast. Det gør en kæmpe
forskel, og det har været en fornøjelse. Vi har til efterårssæsonen fået flere tilbagevendte
spillere, ligesom nye er kommet til. Så der skal for alvor kæmpes om pladserne på holdet.
God sæson til alle i klubben!
/Bjarke Kamstrup på vegne af trænerteamet

Dameholdet
Forårssæsonen blev den anden halvsæson med Kloster og jeg ved roret. Det endte med at
blive en rigtig fin halvsæson, hvor vi i den grad oplevede en fremgang i både træningsindsatsen
og i antallet af vundne kampe, og som udmundede i en rigtig fin præstation ved regionsfinalen,
Winners Cup, i Hammel.
Efter sommerpausen er vi nu igen klar til nye udfordringer, hvor vi ser frem til at få lidt mere
modstand i A-rækken. Vi har fået skabt en sund træningskultur, hvilket også smitter af på
banen. Når vi for blot et år siden skulle sætte hold til kampene, var det som oftest med hjælp
fra veninder og bekendte, som vi aldrig havde set til træning. Det har heldigvis ændret sig, og
vi sidder i dag med et luksusproblem, hvor vi med 16 faste spillere skal sortere i, hvem der skal
med til kamp. Det har også smittet af på spillet på banen, hvor det kan ses, at folk rent faktisk
har spillet sammen før. Kloster og jeg prøver gradvist at bygge flere og flere elementer på
vores spil og med deltagelse i A-rækken i efteråret, håber vi også at kunne få lidt større
udfordringer, end vi har haft i foråret.
Første turneringskamp endte 3-3 mod et stærkt CIF hold, som helt sikkert kommer til at spille
med i toppen. Så hvis vi formår at fortsætte det gode spil, er vi i trænerteamet sikre på, at det
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rækker til en placering i toppen af tabellen.
Vi ser frem til et spændende efterår, som forhåbentlig byder på masser af points og kage.
/Anders Kloster & Carsten Leth
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VestjyskBANK - Mitre Cup
Igen i år arrangerede fodboldklubben DGL 2000 Aarhus' eneste opvarmningsturnering til
efterårssæsonen, VestjyskBANK – Mitre cup. Turneringen løb af stablen lørdag d. 4. august på
TSTs idrætsbaner i Tilst, og endnu en gang forløb afviklingen i tæt samarbejde med klubbens
sponsorer, VestjyskBANK og Mitre.
- Turneringen er gået rigtigt godt. Vejret var med os, og alt er gået op i en højere enhed. Så jeg
tror, at alle deltagerne havde en god oplevelse, siger Kristoffer Schmidt Sørensen fra DGLs
arrangørteam og fortsætter:
- Vores sponsorer har været rigtigt gode i hele processen. Mitre har stillet alle bolde til
rådighed, mens VestjyskBANK har hjulpet med telte og en fartmåler til at måle, hvor hurtigt
man sparker.
Turneringen har haft vokseværk, siden DGL2000 for 3 år siden lagde fundamentet til det, der
gerne skal være en tradition og en fast bestanddel af forberedelserne til efterårssæsonen for
klubberne i og omkring Aarhus:
- Nu er det tredje år, vi arrangerer turneringen, og hvert år er den vokset i deltagerantal. Og
næste års turnering er allerede i støbeskeen. Vi vil gerne udvide, og gøre den endnu større
med flere herrehold. Desuden har vi planer om at lave en dameturnering, der kører
sideløbende med herreturneringen, siger Kristoffer Schmidt Sørensen.
Til årets stævne var der 12 deltagende hold, delt i en gruppe rangerende fra Jyllandsserien til
Serie 2, og en med hold fra serie 3 og 4. Disse dystede mod hinanden om prestige, præmier og
pokaler i kampe af 2x20 minutters varighed. Førstepladsen gik til Vatanspor, der efter en
finalesejr på 3-0 over arrangørholdet fra DGL2000, kunne løfte armene i vejret som vindere af
VestjyskBANK – Mitre cup. Det er andet år i streg, at Vatanspor vinder turneringen.
/ Kommunikationsteamet i DGL 2000
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Mød en DGL’er
Hvad hedder du?
Lasse Callesen
Hvor gammel er du?
25 år
Hvad er din nuværende beskæftigelse?
Jeg er service tekniker ved Dematic.
Hvilken position spiller du på banen?
Forsvar og midtbane.
Tidligere fodboldklubber?
Nordals Boldklub (Også striber i rød og sort),
SUB Sønderborg, Egen og HFK Sønderjylland
Favorit(fodbold)klub?
Liverpool FC.
Hvor længe har du spillet i DGL?
Siden forårssæsonen 2012 startede.
Hvorfor valgte du at spille fodbold i netop DGL?
Jeg ville gerne spille i en klub, hvor jeg ikke havde for mange venner og bekendte. Netop for at
lære nogle nye folk at kende. Jeg har spillet fodbold mod Magnus (Mortensen) og Mark
(Abelsen) hjemme i Sønderjylland, og vi faldt af og til i snak, når vi var i byen. Og efter et par øl
på den lokale Buddy Holly lovede jeg Magnus, at jeg ville kigge ud forbi, når jeg var kommet på
plads i Viby. Oveni fik Mark snakket godt om klubben, mens han sad i Indien.
Hvad er dit indtryk af klubben?
Det er en rigtig god klub. Folk kæmper for det, når de går inden for kridtstregerne og gør en
stærk indsats på banen. Oveni er der en rigtig masse socialt ved siden af. Alt sammen er det
med til at give et godt helhedsbillede af DGL 2000. Og så har folk taget rigtig godt imod mig
lige fra starten af. Det har været en fornøjelse.
Hvad er dine fodboldmæssige ambitioner?
At vinde alle kampe, som jeg på den ene eller anden måde deltager i. Som spiller eller træner,
der er ingen forskel. Ellers er det at spille på det niveau, som mine evner nu rækker til. Evnerne
er dog ikke helt, hvad de har været pga. en skade. Men jeg håber på, at de så småt kommer
tilbage igen med tiden.
Men i denne sæson må målet være at få serie 5 til at rykke op i serie 4.
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Hvad er din bedste fodboldoplevelse?
Det må nok være tilbage i 2005, hvor Liverpool vandt CL finalen og sikrede sig pokalen med de
store ører for 5. gang.
Hvad er din værste fodboldoplevelse?
Da jeg rev mit korsbånd over. Det var enormt smertefuldt og gav en pause på halvandet år
uden noget fodbold.
Hvad er din favoritmusik?
Jeg hører mest elektronisk musik. Men der er også plads til en masse andet.. Ej at forglemme
Phil Collins med verdens bedste sang: Sussudio.
Hvad er din livret?
Noget med rejer tror jeg. Eller en klassisk dansk bøf med bearnaise sovs, den ligger nu også
godt i maven. Oksemørbrad er også en favorit. Men kålpølser, grønlangkål, skinke, sukker
kartofler osv. som nu hører en god julefrokost til er også lækkert.
Hvilke 3 “ting” ville du tage med på en øde ø, og hvorfor netop dem?
En Liverpool trøje, jeg skal jo gerne se anstændig ud og ikke ligne en Man U eller Arsenal fan.
En kasse Fernet Branca, en god brandert vil jeg ikke snydes for, bare fordi jeg er på en øde ø.
Og ikke mindst en ordentlig flok venner. Ene mand kan jeg umuligt drikke en hel kasse Fernet
på en aften (selvom jeg nok vil gøre et forsøg), og det bliver for kedeligt i længden at være der
alene.

Kalender
- 1. september – Super Saturday med hjemmekampe til Serie 1, 4, og 5.
- 29. september – Super Saturday med hjemmekampe til Serie 1, 4, og 5
- 3. november – Afslutningsfest, afholdes på cykelbanen
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Tak til vores sponsorer
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