DGL News
Vinter 2012

Indhold
- Formanden
- Hæder til klubbens førstholdstræner
- Sportschefen
- Trænerne har ordet
- Mød en DGL’er
- rgd revision – Mitre Cup 2012
- Kalender

Vilje til sejr

Åbenhed

Klubånd

Hygge

Respekt

Kære Læser...
Så er det blevet december måned, hvilket blandt andet betyder, at 2012 går på hæld. Det er
dermed tid til at gøre status over året i DGL-regi. Som I nok vil finde ud af på de følgende sider,
har året været aldeles succesfuldt – hele fire oprykninger blev det til. Derudover var en
deltagelse ved VM i damefodbold, en pokalkamp mod Aarhus Fremad, en kåring som årets
bedste serietræner i Jylland og et indslag i TV2Østjylland nogle af højdepunkterne i et
succesrigt år 2012.
Denne udgave af DGL News vil således se tilbage og reflektere over sæsonen og året, der er
gået, med bestyrelsen og klubbens trænere som talerør. Der er også blevet plads til et par
linjer om næste år, hvor klubben forhåbentlig kan fortsætte den positive udvikling uden at gå
på kompromis med klubbens værdier.
Vi bringer også en billedserie fra indendørsstævnet rgd revision – Mitre Cup, som afholdtes
den 8. december i Den Ny Brabrand-hal. Det var første gang, at DGL 2000 stod bag et stort
indendørsstævne, men allerede nu kan vi godt afsløre, at næste års stævne er støbeskeen,
hvilket bare er endnu en grund til at følge med og engagere sig i arbejdet i og omkring DGL
2000.
I det hele taget bliver 2013 et spændende år med mange udfordringer både sportsligt, hvor
spillerne nu skal vise, at de flotte oprykninger ikke var forgæves. Men også på det
organisatoriske plan venter der nye udfordringer, i og med at fire medlemmer af bestyrelsen
har valgt at stoppe ved næste generalforsamling. Men det kan I alt sammen læse mere om på
næste side, når formand, Peter Kjeldsen, får ordet.
Glædelig jul og godt nytår og god fornøjelse og læselyst med DGL News.
/Kommunikationsteamet i DGL 2000, Line Dollerup, Morten Sørensen og Anders Chr. Larsen.
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Formanden
Det er uden tøven, at jeg tør kalde DGL 2000 årets mest succesrige klub i Aarhus! 4 hold og 4
oprykninger – det er ikke mindre end en fantastisk præstation af alle spillere og trænere. Jeg
sidder stadig og får kuldegysninger, når jeg tænker på hver oprykning – pigerne som viste
vejen for herrerne og vandt deres pulje i foråret. Serie 5, talentholdet, som overraskede alt og
alle, serie 1 som sørgede for, at DGL 2000 nu skal spille i Danmarks 5. højeste liga,
Jyllandsserien, og ikke mindst serie 4 som foran mere end 50 fremmødte tilskuere
gennemtævede rækkens nr. 2 og sikrede den 4. oprykning i 2012. Ingen fodboldklubber i
Aarhus har tidligere opnået en sådan præstation, så vi kan roligt sige, at DGL 2000 har skrevet
sig i historiebøgerne!
Det er med en stolthed uden lige, at jeg kalder mig Formand for denne klub. En klub som
Terker, en af klubbens grand-old-men, omtalte således: ”DGL 2000 er en klub…”. Simpelt, men
sandt. Bestyrelsen ændrede i januar en af klubbens værdier fra ”holdånd” til ”klubånd”.
Holdånd blev fastsat, da der kun var ét hold - i dag er vi ikke blot et hold, men én klub. En klub
som i skrivende stund står med en klubånd stærkere end nogensinde før. En klubånd, som har
givet os 4 oprykninger. Noget alle omkring klubben – spillere, trænere, sponsorer, aktionærer
og ikke mindst bestyrelsen har del i og kan være utroligt stolte af!
Kronen på en ubeskrivelig sæson kom i weekenden den 8-9. december, hvor vi afholdte vores
første store indendørsstævne. Hele 40 hold havde tilmeldt sig og spillede hele dagen, inden vi
kl. 22 lørdag aften kunne kåre et hold fra Fredericia til årets vinder af rgd revision - Mitre Cup.
En stor succes som helt sikkert gentages til næste år. Dagen blev ikke mindre fantastisk af, at
TV2 Østjylland kom forbi og lavede et flot portræt af klubben, som blev sendt i TV aftenen
efter. Indslaget kan ses ved at klikke her.
Vi er ligeledes stolte og glade for, at to af vores sponsorer har forlænget og styrket deres
samarbejde med klubben - stor tak til Circle Company og Kejserriget. Vi ser frem til det videre
samarbejde i 2013.
De sidste to år har været en lang og hård, men også fantastisk rejse for klubben og bestyrelsen.
En bestyrelse som har ydet en stor indsats og lagt mange kræfter i at få klubben og rammerne
omkring den styrket, så vi fortsætter den kontinuerlige udvikling. Derfor er det også med
vemod, at vi desværre har 4 bestyrelsesmedlemmer som takker af – tak er kun et fattigt ord
for den store indsats, de har ydet, men alligevel skal der lyde en stor tak til: Kristian Hansen
(sponsorchef), Stefan Udbye (Økonomichef), Henrik Mortensen (Materialechef) og Lasse
Mønster (Sportschef). Brikkerne er dog ved at falde på plads i forhold til bestyrelsen anno
2013, så vi kan fortsætte arbejdet.
Et fantastisk fodboldår lakker mod enden, og en fortjent pause til spillere og trænere er
startet. Pause bliver det ikke til for bestyrelsen, som er i fuld gang med at planlægge 2013 og
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sikre, at vi stadig kontinuerligt kan tilbyde vores spillere de bedst mulige betingelser og
klargøre klubben til at spille i Jyllandsserien – ja, det lyder godt :)
- Peter Kjeldsen

Hæder til Ulrik Rasmussen

Som et bevis på klubbens fremragende sæson kårede Dansk Træner Union førsteholdets
træner, Ulrik Rasmussen, til årets bedste serietræner i Jylland. Århus Stiftstidende bragte
følgende historie om Ulrik og kåringen.
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Sportschefen
Sportsligt har 2012 markeret sig som en milepæl i DGL 2000’s 11-årige historie. Tilgangen af
mange nye dygtige og dedikerede herre- og damespillere sikrede et stærkt fundament fra
første træning og kampfløjt i foråret 2012. 3 førstepladser (damerne i foråret, serie 1 og serie 4
i efteråret), 4 andenpladser (serie 4 i foråret, serie 5 i både forår og efterår samt damerne i
efteråret) og således hele 4 oprykninger oplevede klubben i 2012. Vi kan således være meget
stolte af at sige, at DGL 2000 aldrig har stået stærkere rent sportsligt. Vi er formentlig den klub
i Århus og omegn, som har klaret sig bedst – hvilket ikke er mindre end imponerende! Jeg vil
takke alle for et fremragende stykke arbejde, for konstant at tro på egne evner og ikke mindst
for det fremragende sammenhold både på og uden for banen.
Nu skal der så ses frem mod en meget spændende opstart og et spændende forår i 2013.
Aldrig har vi i DGL 2000 stået overfor så store udfordringer. Rekruttering af nye dygtige
spillere, som ikke bare kommer til klubben for at spille Jyllandsserie (JS), men fordi de vil DGL
2000 i med og modgang, bliver en afgørende faktor. Rekrutteringsteamet, bestående af Trine,
Stine, Mark A, Nils og Undertegnede, får brug for, at alle løfter denne store opgave i samlet
flok. Målet må, ligesom for opstarten 2012, være at tilknytte 15 til 20 nye spillere. Vi har
klubben, kulturen, faciliteterne, materialerne, trænerne og netværket til at tiltrække nye
spillere, som også om 1 og 5 år nyder at spille go'fo'bol' i DGL 2000.
Vores placering i Tilst betyder, at det er en væsentlig faktor at få spillerne trukket med til
kamp/træning bare en enkelt gang, så en eventuel aftale ikke bare bliver ved snakken. Efter en
enkelt træning eller kamp er jeg ikke et sekund i tvivl om, at chancen for at spillerne bliver i
klubben er tilsvarende stor. Hjælp rekrutteringsteamet med at hilse på og spørge ind til nye
spillere – en lille ting som at sige ”hej” og give hånden gør en verden til forskel. DGL 2000 er en
rummelig klub med plads til alle.
Når det er sagt, er det også vigtig for mig at understrege, at det er stammen på de enkelte hold
og alle nuværende spillere, som de sidste par år har skabt grundlaget for, hvor vi sportsligt står
i dag. I har virkelig villet DGL 2000, og I har aldrig været tilfredse med at blive nr. 2. Bag
kulisserne arbejdes der hårdt for at faciliteter og materialer er 100 % på plads, så hver spiller
kan koncentrere sig om at yde sit bedste til træning og kamp. Disse rammer vil vi fortsat gøre
alt for at styrke. Det skal være i orden i DGL 2000, og kunstgræs er derfor booket for hele
opstarten både til træning og kamp.
Fra uge 5 til uge 8 står den på en gang kunsttræning samt en gang styrke/løbetræning om
ugen. Uge 9 til 13 ændres det til to gange kunsttræning om ugen. Vi har booket 7 søndage,
hvor vi fast har kunstgræs, som vi kan bruge til træningskampe fordelt ud på alle hold fire hold.
Datoen for træningslejren er allerede fastlagt til weekenden den 16.-17. marts - tid og sted
meldes ud til Generalforsamlingen den 26. januar. I den forbindelse søger vi to dejlige
DGL’ere, som er friske på at arrangere træningslejren 2013. Henvendelse sker til bestyrelsen.
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Trænerteamet for foråret 2013 er også ved at være på plads. Teamet vil blive præsenteret i
løbet af de næste par måneder. Tre oprykninger forpligter, så alle skal være klar fra start og
sætte krav til holdkammerater og ikke mindst til sig selv. JS, serie 3, serie 4 og dame-7
mandshold kræver alt andet end lige en ekstra træningsindsats og endnu mere vilje til sejr!
Hvis vi opnår den ønskede tilgang af nye spillere, arbejder vi på at oprette et nyt herrehold.
Om det bliver et serie 6 eller 7-mandshold må tiden og ikke mindst dialogen med spillere og
trænere vise. Vi skal bestemme os senest den 1. marts 2013.
Klubånden og en stærk træningsindsats skal være med til at stabilisere os på det nuværende
sportslige niveau de kommende sæsoner. Når jeg siger klubånd, tænker jeg ikke kun på den
flotte opbakning, som hvert enkelt hold nyder til hver eneste kamp. Holdene og trupperne skal
i endnu højere grad bindes sammen. Vi må forvente en betydelig større modgang i 2013 og for
at være rustet til denne modgang skal træningskulturen og klubånden være stærk. Klubånden
opstår både uden for og inde på banen. Uden for banen styrkes den gennem sociale relationer
og fede initiativer. Inde på banen sker det gennem interaktioner på tværs af trupperne. 2013
skal især bruges på at binde trupperne bedre sammen. Dette er vigtige faktorer, hvis vi skal
stabilisere os på det nuværende sportslige niveau.
Jeg tror på, at alle hold kommer til at klare sig godt. Jeg tror især på, at vores andethold i serie
3 hurtigt kommer til at stabilisere sig. Truppen og holdånden har aldrig været stærkere. Vores
tredjehold og førstehold kommer til at kæmpe for hvert eneste point. Vigtigt bliver det, at
spillere fra især andetholdet er skarpe, både når der bliver brug for dem på JS og på serie 4!
Netop derfor er klubånden og et smallere spænd mellem trupperne så utrolig vigtigt. Jeg er
sikker på, at den nye sportschef vil lykkes med denne mission – fokus herpå bliver afgørende
for endnu et super år i klubbens historie.
Tak for to lærerige, fantastiske, udfordrende og spændende år som sportschef i verdens
bedste klub.
- Lasse Mønster
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Trænerne har ordet
Jyllandsserie
Hvordan er sæsonen forløbet?
Inden sæsonstarten i foråret startede klubbens førstehold i serie 1 op med en ny
trænerkonstellation bestående af Ulrik Rasmussen som cheftræner og Kristoffer Schmidt
Sørensen som assistenttræner. Vi havde utrolig mange spillere til træning fra starten, og det
var svært ikke at være optimistisk i trænerteamet. Forårssæsonen skulle dog vise sig at blive en
blandet affære, hvor holdet til tider spillede blændende, men konstant manglede kynisme i
begge felter. Dette kostede mange point og resulterede i en 4.plads.
Før efterårssæsonen rigtig gik i gang, skulle holdet møde Aarhus Fremad i pokalturneringen.
Denne kamp blev et spillemæssigt vendepunkt for os. Spillerne kæmpede fortrinligt, og vi havde
2.division vests førerhold helt ude i forlænget spilletid, før vi måtte lade livet.
Efter denne kamp fandt vi, sammen med spillerne, frem til et nyt taktisk koncept. Vi begyndte
at spille mere fysisk og afventende fodbold, hvilket bevirkede, at vi fik banket en god portion
kynisme ind i spillerne. Spillet har ikke altid været lige kønt, men spillerne var blevet en gruppe
vindere, for hvem nederlag ikke var en mulighed. Dette medførte, at holdet i suveræn stil
sikrede sig oprykning allerede 3 runder før tid.
Dermed er klubbens førstehold nu at finde i Jyllandsserien for første gang i klubbens korte
historie. Denne præstation er noget alle i DGL 2000 kan være stolte af, og der skal endvidere
lyde en stor tak til de 25 forskellige spillere, som har været i spil for førsteholdet i løbet af året.
Levede holdet op til forventningerne?
I foråret leverede holdet en 4.plads, hvilket var lidt under, hvad vi i trænerteamet havde håbet
på ovenpå en stærkt opstart med gode resultater.
Man må til gengæld sige, at holdet tog revanche i efteråret. Allerede inden sæsonen snakkede
vi om, at det var en svær pulje, og det ville blive svært at være med helt i toppen. Holdet gjorde
heldigvis vore bekymringer til skamme og begyndte at spille som et sandt tophold. Ikke altid
kønt – men næsten altid effektivt!
Årets skuffelse har været de mange afbud både til kamp og træning, som vi har oplevet i
førsteholdstruppen. Det var desværre en tendens, som vi så hele året igennem, og det er et
klart fokuspunkt for os at skære ned på afbuddene, hvis vi skal kunne begå os i Jyllandsserien.
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Hvad knytter I jer specielt ved i året 2012?
Det nemme svar er oprykning. Det faktum, at klubben nu er kommet i jyllandsserien, har givet
hele DGL 2000 et enormt løft. Hvad der er mindst ligeså vigtigt er, at både andet- og
tredjeholdet også rykkede op.
Det er fuldstændig essentielt for klubbens struktur, at der ikke bliver for langt mellem holdene,
og så er det ganske enkelt vildt imponerende, at en klub formår at rykke op med alle tre
herreseniorhold i en og samme sæson!
Hvordan I ser på næste sæson? Hvilke udfordringer, barrierer og muligheder ser I for holdet?
I trænerteamet glæder vi os helt vildt til at skulle træne et jyllandsseriehold. Alle omkring
jyllandsserieholdet både trænere og spillere er konkurrencemennesker, og derfor vil vi som
udgangspunkt gå på banen for at vinde alle kampe i næste sæson.
Vi er kommet i en svær pulje med mange lange udebaneture mod gode modstandere. Vi håber
dog stadig at kunne etablere os i rækken og sikre, at der stadigvæk er jyllandsseriefodbold i
DGL 2000 efter sommerferien.
Ovenpå en successæson, som den vi havde i efteråret, er det nødvendigt for alle holdene at
etablere sig i deres respektive nye rækker. I de bestræbelser er det nødvendigt hele tiden at
tiltrække nye spændende spillere, som passer ind i DGL-ånden. Derfor håber vi meget på, at alle
vil støvsuge deres netværk for spillere, som kunne tænkes at have lyst til at kigge ud til en
prøvetræning.
Slutteligt vil vi takke alle spillere, trænere, klubbens bestyrelse og sponsorer for en fed sæson
med tre oprykninger i efteråret og en førsteplads til pigerne i foråret.
- Kristoffer Schmidt Sørensen
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Serie 3
Hvordan er sæsonen forløbet?
2. holdets efterårssæson er gået over al forventning og resulterede i en oprykning til serie 3.
Alle spillere har præsteret utroligt godt undervejs i sæsonen, hvilket har været en fornøjelse at
være vidne til fra bænken. Især efter at vi midtvejs i sæsonen gav hinanden håndslag på at gå
efter oprykningen. Herefter så vi os ikke tilbage, hvilket resulterede i, at vi vandt de sidste fire
kampe med en samlet målscore på 27-4 – afsluttende med en 0-4 sejr over det daværende
førerhold, ASA, og dermed sluttede vi som puljens etter.
Der har været mange spillere, som har bakket op om 2. holdet i løbet af sæsonen og været til
rådighed, når der var behov for det.
Desuden har der været enorm opbakning til træning, så alle har været form, når der skulles
spilles kamp.
Levede holdet op til forventningerne?
Ja, i høj grad. Vi havde en klar målsætning om at være med i kampen om oprykningspladserne.
Fra starten af sæsonen blev det klart, at det ville blive et parløb mellem os og ASA. Og når vi så
ender med at slå dem i den sidste kamp og rykke op, er det bare en kæmpe bedrift.
Oprykningen var desuden nødvendig, i og med at førsteholdet også rykkede op, for ikke at
skabe stor afstand mellem holdene.
Hvad knytter du dig specielt ved i året 2012?
Den måde, som holdet har fightet sig igennem mange svære kampe, har været imponerende. I
løbet af hele sæsonen har der konstant været et hold under os i tabellen, der pustede os i
nakken, og som var klar til at overtage vores plads, hvis vi fejlede.
Stor cadeau til holdet for at holde fokus og præstere på et højt niveau igennem hele
efterårssæsonen.
Hvordan I ser på næste sæson? Hvilke udfordringer, barrierer og muligheder ser I for holdet?
Med oprykningen kan næste sæson ikke undgå at blive speciel. Serie 3 bliver en udfordring, og
det store ønske er, at holdet stabiliserer sig i rækken og derfra finder sin egen spillestil.
Det er endvidere en spændende række, som vi er kommet i med 3 oprykkere og 3 hold som er
blevet i serie 3. Men vi tager udfordringen op og håber, at der kommer tilgang af flere spillere
med erfaring fra de højere serierækker.
- Preben Dam
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Serie 4
Hvordan er sæsonen forløbet?
Sæsonen for serie 5 gik rigtig godt på alle fronter. Oprykningen kom i hus via lidt held fra de
andre puljer. Det skal ikke tage noget fra holdet, som har spillet Go´fubol i langt de fleste af
kampene. Der var et par smuttere undervejs, hvor vi enten burde have vundet eller i hvert fald
have fået et point. Heldigvis var det ikke noget, der endte med at ødelægge en flot sæson for
klubbens talenter.
Samtidigt skal der lyde stor ros til spillerne for et ualmindeligt flot træningsfremmøde. Der har
igennem hele sæsonen været mellem 10-15 mand til træning. Det har sikret, at vi har fået
noget ud af hver eneste træning. Mange af spillerne har været de samme, hvilket helt klart har
givet holdet en bedre ballast i kampene og fået holdet til at være bedre sammenspillet.
Derudover har der kun været positive tilbagemeldinger fra 2. holdet, når de har haft brug for
hjælp.
Hvad knytter I jer specielt ved i året 2012?
Spillerne har ikke givet op i de kampe, hvor vi virkelig har været presset, men derimod har alle
holdt hovedet højt og forsøgt at kæmpe videre.
Specielt står kampene mod IVF ud. Vi var bagud 3-0 med tyve min igen. De brænder et straffe,
hvorefter vi render ned og scorer i den anden ende 12 min før tid, og da dommeren fløjter af,
har gutterne fået vendt det til en 4-3 sejr. Og i den sidste kamp, hvor vi vidste, at det ville blive
ekstremt tæt med oprykning, gav vi på intet tidspunkt op, selvom vi blev presset godt tilbage.
Hvordan I ser på næste sæson? Hvilke udfordringer, barrierer og muligheder ser I for holdet?
Næste sæson bliver noget af en opgave for talenterne. Målet er helt klart at overleve, og
samtidig sørge for at vi får en masse gode kampe, så spillerne kan holde gejsten oppe hele
vejen igennem. Både til kamp og træning.
Vi skal forsøge at holde fast i det flotte fremmøde, som vi har haft til træning. Det er nemlig til
træning, at indsatsen skal gøres, for at kampene kan vindes i weekenden. Forhåbentligt kan vi
gøre fremmødet endnu bedre, hvilket kun vil gøre niveauet på holdet bedre.
- Christian, Anders, Bjarke og Lasse
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Dameholdet
Hvordan er sæsonen forløbet?
Endnu en sæson er vel overstået i DGL200, og for damernes vedkommende har det været
meget positivt.
Foråret bød på ringe modstand, og vi havde da heller ikke noget problem med at sikre os 1.
pladsen meget tidligt i sæsonen. Dette betød en billet til VM, hvor vi skulle helt frem til
semifinalen, før modstanden blev for stor en mundfuld.
I efterårssæsonen har vi været tilmeldt i den bedste række, og kampene har her været meget
mere jævnbyrdige. Vi sluttede et enkelt point fra førstepladsen, hvilket er absolut godkendt.
Hvad knytter I jer specielt ved i året 2012?
Igennem det seneste år har det været utrolig positivt at se den store spillertilgang, der har
været til dameholdet. Vi er ca. dobbelt så mange til træning nu, som vi var i starten, hvilket gør
det muligt at lave en meget bedre og varieret træning.
Stor ros til alle pigerne, der formår at trække deres veninder med ud på græsset. Dette gav sig
også til udtryk ved den årlige julefrokost, hvor vi var ikke mindre end 19 deltagere, trods vi kun
spiller 7-mands fodbold. Det kræver sin mand at have styr på så mange, så det er absolut
nødvendigt at være 2 trænere.
Julefrokosten startede på skydebanen, og trods det at et enkelt vådeskud blev affyret, kom alle
sikkert hjem og festen var forrygende.
Hvordan I ser på næste sæson? Hvilke udfordringer, barrierer og muligheder ser I for holdet?
Den næste sæson har vi helt klare ambitioner om at blande os i toppen igen, og vi vil meget
gerne gentage succesen fra foråret om at komme videre til slutspillet for hele regionen.
Holdet har efterhånden en meget bred trup af dygtige spillere, som alle brænder for at spille
’go fobold’, hvilket giver os luksusproblemer, når vi skal stille hold.
Den nuværende trænerkonstellation med Carsten Leth og Anders Kloster fortsætter, og vi ser
frem til en sæson med store resultater og blændende flot fodbold.
- Carsten Leth og Anders Kloster

Vilje til sejr

Åbenhed

Klubånd

Hygge

Respekt

Mød en DGL’er
Hvad hedder du?
Kristian Gatten Pedersen
Hvor gammel er du?
23 år
Hvad er din nuværende beskæftigelse?
Arkitektstuderende.
Hvilken position spiller du på banen?
Angriber.
Tidligere fodboldklubber?
AaB, Malmø FF, KB, Grenå IF.
Favorit(fodbold)klub?
FCK.
Hvor længe har du spillet i DGL?
1 år i DGL.
Hvorfor valgte du at spille fodbold i netop DGL?
Fordi jeg kendte et par af spillerne og trængte til at komme igang igen efter 1 års pause.
Hvad er dit indtryk af klubben?
Det er en skide hyggelig klub, hvor der er plads til alle lige meget niveau og ambitioner.
Hvad er dine fodboldmæssige ambitioner?
Som spillet er pt. har jeg ambitioner om at gøre, hvad jeg kan for at hjælpe klubben med at
forblive i Jyllandsserien.
Hvad er din bedste fodboldoplevelse?
Selvom jeg har spillet fodbold i en del år og en del steder efterhånden, har jeg aldrig spillet i en
så tætknyttet klub som DGL. Derfor må min bedste fodboldoplevelse selvfølgelig være, da jeg
scorede to mål i 2-1 sejren over Viby, som dermed gjorde, at vi sikrede os oprykning til JS.
Hvad er din værste fodboldoplevelse?
Min værste oplevelse er også fra min korte tid i DGL. Oplevelsen stammer nemlig fra min blot
anden træningskamp, hvor jeg på uheldig vis brækkede næsen.
Hvad er din favoritmusik?
Reptile Youth.
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Hvad er din livret?
Tortillas.
Hvilke 3 “ting” ville du tage med på en øde ø, og hvorfor netop dem?
TC, Mark Johnsen og en kasse øl. Så bliver det i hvert fald ikke kedeligt!

rgd revision-Mitre Cup
Lørdag den 8. december afholdte DGL 2000 som nævnt andetsteds indendørsstævnet rgd
revision - Mitre Cup i Den Ny Brabrand-hal. Stævnet var en stor succes, og næste års stævne er
allerede i støbeskeen.
Med 40 hold til start var indendørsstævnet rgd revision - Mitre Cup ikke bare det første
indendørsstænve, som DGL 2000 stod bag, det var også Århus' største stævne af sin slags.
Vinderne blev holdet 'Tdl. Vejlevej, Fredericia', som løb med førstepræmien på 5.000 kr. samt
50.00 GPM-point.
"Stævnet gik virkelig godt, og stort set alt kørte som smurt dagen igennem", fortalte
hovedarrangør og assistenttræner for førsteholdet, Kristoffer Schmidt Sørensen, og løftede
samtidigt sløret for planerne omkring næste års stævne, "hvor planen er, at vi udvider stævnet
til 2 haller, samt starter en pigeturnering op", sagde han.
Læs et fyldigt referat fra stævnet her og se billeder fra dagen på næste side.
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Vinderne kåres og præmierne overrækkes.

Ulrik Rasmussen i selskab med Johnny Kristensen, områdeleder i Dansk Træner Union, Jylland,
efter overrækkelsen af prisen som Jyllands bedste serietræner anno 2012.
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Også dommerne hygger sig. Både dem i sort og dem bag dommerbordet.

Tilskuere var der masser af.
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TV2 Østjylland var også på pletten. Her er det pigernes anfører, Line Dollerup, der interviewes
af klubbens formand, Peter Kjeldsen.

Fodbolden var selvfølgelig i højsædet på dagen, og med 40 deltagende hold var der masser af
den.
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Kalender 2013
- Lørdag d. 26. januar: Generalforsamling
- Tirsdag d. 29. januar: Første træning på kunstgræs i Tilst
- Lørdag d. 16. marts: Træningslejr
- Mandag d. 1. april: Første turneringskamp
Klik her for at se hele kalenderen for næste sæson
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Tak til vores sponsorer
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