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Kære Læser... 
Så ruller bolden endelig igen! Det har ellers længe undervejs – noget længere end normalt. 

Først havde Kong Vinter så sandelig set sig sur på de danske fodboldspillere ved at henlægge 

mange af landets græsbaner i en tyk dyne af sne og frost. Og så hjalp det heller ikke, at DBU og 

dommerne var uenige om de lønmæssige forhold i at dømme seriebold i Danmark.  

Heldigvis løstes konflikten, ligesom vejret er slået om i varmere folder. Med dette nyhedsbrev 

markerer vi således, at sæsonen 2013 for alvor er sparket i gang.  

Faktisk har klubbens tre herrehold allerede været i kamp. Og det blev til flotte sejre til første- 

og andetholdet i henholdsvis jyllandsserien og serie 3. Sejre er der brug for, hvis vi skal følge 

op på sidste års historiske sæson med oprykninger til alle fire hold.  

Men skal vi tro formandens beretning, som I finder på næste side, så er der grund til at være 

fuld af fortrøstning forud for sæsonen. Med en ny bestyrelse, en ny hjemmeside og nye 

sponsoraftaler er det organisatoriske fundament i hvert fald på plads.  

Den spillemæssige side af tingene er også lys, fortæller sportschefen og trænerne. Deres 

beretninger finder I på de senere sider. Her fortælles det, hvordan alle hold er blevet 

mærkbart forstærket med nye spillere. Så der er altså grund til at til at tro, at sidste års 

vindersæson ikke var en enlig svale, når hver enkelt træner giver sit besyv med omkring 

forventninger og forhåbninger til det kommende halve år.   

En træningslejr har vi også været af sted på. Turen gik til Trustrup ligesom sidste år. Til 

DGL’ernes store begejstring stod Laila igen i køkkenet. Og gastronomien og hyggen var høj 

klasse på en lejr, som blæste væk i sne, frost og regn. 

Der skal dog mere til at slå en ægte DGL’er ud. Og en af de mest ægte og autentiske af slagsen, 

Martin Hvidberg, fortæller til sidst i nyhedsbrevet om sin tid i klubben. En tid, som startede 

tilbage i 2002! Glæd jer til et åbenhjertigt, humoristisk og vedkommende indslag fra en spiller 

med DGL i hjertet. DGL er en klub… 

God fornøjelse og læselyst med denne udgave af DGL News.  

Og velmødt til en masse go’fubol i Tilst. 

/Anders Christian Larsen, kommunikationschef i DGL 2000. 
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Formanden 
Når vi kigger tilbage på 2012, er det med stor stolthed. Oprykninger til samtlige hold, 1. holds 
trænerens kåring som årets træner og ikke mindst nomineringen til årets klub i Jylland har 
medvirket til, at 2012 blev et rigtig godt år for DGL. 
 
Jeg har endnu ikke mødt nogle, der har hørt om en klub med fire hold, hvor alle er rykket op 
samme år. Fantastisk præstation, der gør det svært at forestille sig, at vi kan levere samme 
resultater igen – men vi er klar, og vi vil tage udfordringen benhårdt op! 
  
Generalforsamlingen viste allerede tegn på den fantastiske opbakning og klubånd, som bærer 
klubben. Med næsten 50 fremmødte DGL’ere fik vi skudt 2013 godt i gang, og bestyrelsen fik 
frembragt planerne, for året vi er gået ind i. Denne dag bød også på valg af 4 nye 
bestyrelsesmedlemmer – Mark Sørensen blev valgt ind som ny Adm./Økonomichef, Carl 
Martin Munkholm som ny Materialechef, Mads Wagner som ny Sponsorchef og ikke mindst en 
gammel kending blev valgt ind som klubbens nye Sportschef, Svend ”gønge” Hansen. 
I samme ombæring skal der lyde en ubeskrivelig stor tak til de afgående 
bestyrelsesmedlemmer for en fortrinlig indsats igennem de seneste år – Kristian Hansen, 
Stefan Udbye, Henrik "Henno" Mortensen og Lasse Mønster. 
  
Den nye bestyrelse har arbejdet benhårdt de første måneder sammen med vores uundværlige 
repræsentantskab – rekrutteringsteamet, sponsorudvalget, nyhedsgruppen m.fl. – på at gøre 
klubben klar til start. Det er bl.a. glædeligt, at vi kan meddele, at vi har forlænget kontrakterne 
med vores mangeårige storsponsor vestjyskBANK samt Coffeezone. Yderligere har rgd revision 
forlænget med yderligere to år som hovedsponsor for vores og Aarhus’ største indendørs 
turnering, rgd revision-Mitre Cup. Datoen ligger allerede fast til lørdag d. 21. december, og 
vores sommerturnering, vestjyskBANK Cup bliver lørdag d. 3. august. Så sæt allerede kryds i 
kalenderen og glæd jer! 
 
Rekrutteringsarbejdet har også båret frugt, og med ca. 15 nye spillere fordelt på de 4 hold har 
vi fået den ønskede spillertilgang. Kun få har forladt klubben, så spillermaterialet ser mere 
spændende ud end nogensinde før. 
 
Ydermere er det med glæde, at vi også kan meddele, at vores nye hjemmeside er oppe at køre, 
indeholdende ugentlige nyheder fra klubben, informationer om kampe og meget mere. Så kig 
ind på www.dgl2000.dk og snus lidt rundt. 
 
Vi kan snart dufte græsset, og de første turneringskampe er i gang, og med top motiverede 
spillere og en klubånd som vil gøre de fleste klubber misundelige, er DGL 2000 klar til at tage 
udfordringen op og slå sidste års rekorder! 
 
Vi håber at se familie, venner, aktionærer, gamle spillere mv. på sidelinjen og bakke vores 
snart 100 spillende DGL helte op…. Det bliver stort! 
  
- Peter Kjeldsen 

http://www.dgl2000.dk/
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Sportschefen 
På en og samme gang har udfordringerne både været enorme og helt almindelige, som det 
naturligt forholder sig i en klub, hvor alle fire hold er rykket en række op. Glem ikke det. 
Damerne er som altid dem, der har udstrålet den største ro, stabilitet og grundglæde med 
deres to supertrænere i spidsen. Super fremmøde fra deres side fra første fløjt - selv i strid 
storm og frostvejr står tre smukke piger og følger JS i en helt ligegyldig kamp mod Åbyhøj. Der 
var flotte fyre på banen fra dgl2000, meeeen det kræver sin kvinde at modstå en sådan kulde. 
Og da jeg så ser ca. 16 spillere til træning i marts mdr. i kulde – tjah… det taler sit eget sprog!  
 
DGL2000 er i fuld gang med sæsonen, og de udfordringer den byder; En assisterende træner 
for JS, der vælger at stoppe 2 uger før sæsonstart, en lås til containeren som er frosset fast 
(Kjeldsen løser det selvfølgeligt- som enhver ægte formand), en kridtmaskine som ingen kan 
betjene, et JS hold ramt af utallige afbud, og som alligevel vinder 5-2 over Kristrup uden at 
være presset. Et serie 3 hold, som vælger at stoppe med at score for at skåne modstanderen 
og nøjes med at score ca. 12-14 mål. Et serie 4 hold, som har haft svært ved at finde 
kvalificeret modstand, men som – i mine øjne – træner rigtig seriøst og målrettet mod at blive i 
s4. Det er meget svært at se pessimismen som sportschef. 
 
Da jeg kiggede forbi træningen i marts måned op til sæsonstart, som desværre blev udsat på 
grund af både DBU's dommer-lockout og frosne baner, blev jeg mere end imponeret. Ca. 50 
mænd og kvinder sloges om ca. 12 ”kvadratmeter” fodboldbane og de grinte, svedte og 
koncentrerede sig, så alt bare summede af ægte DGL 2000 stemning. Det var nok den bedste 
træningsmæssige opstart i DGLs historie! 
 
Den årlige træningslejr blev også en stor social succes, og det endda på trods af dårlige 
vejrmæssige og sportslige forhold. Det virkede bestemt som om, at trupperne blev bundet 
tættere socialt sammen på turen. 33 herrer, 10 damer og 7 trænere deltog i en rigtig godt 
arrangeret tur - tak til Thorkild Mahler Christensen for at koordinere det hele.  
 
Der hænger en underlig, imponerende og intens lyst til at spille go fo'bold' overalt i enhver 
krog af DGL 2000's grundsjæl, som gør, at ingen udfordringer nogensinde får mulighed for at 
blive til et grundlæggende problem, grundet den store lyst til at få det løst. Det er vildt. Meget 
vildt. 
 
Til slut skal der lyde et stort velkommen tilbage til en gammel kending i DGL - nemlig Søren 
"Moses" Mandrup Wellejus, som vender tilbage til klubben i rollen som assisterende træner 
for JS. 
 
- Svend Hansen 
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Trænerne har ordet 

Jyllandsserie 
Efter en overbevisende oprykning til Jyllandsserien sidste år bliver det en spændende sæson, vi 
går i møde. Nu er vinteren og de sure løbetræninger overstået, og det store spørgsmål vender 
tilbage; Skal vi spille med om oprykning, eller skal vi kæmpe for at overleve? 
 
Tilgangen af fire nye dygtige spillere i vinterpausen, som alle var udtaget til debut i den første 
turneringskamp, sammenholdt med faktum at ingen spillere har forladt førsteholdstruppen, 
har betydet, at den interne konkurrence i førsteholdstruppen er intensiveret mere end 
nogensinde før. Træningsfremmødet er blevet væsentligt bedre, vi har ingen skader, og der er 
kamp om alle pladser. Det må være en ønskesituation for enhver træner.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis man ser bort fra en frossen container, en træningslejr som sneede væk og et par enkelte 
aflyste kampe, har vi i år haft en fremragende opstart. Med kunstbanetræning to gange om 
ugen har vi spillet meget fubol´, og vi står stærkere på banen, end vi nogensinde har 
gjort. Resultatmæssigt har opstarten været en blandet fornøjelse med et par tætte kampe 
mod JS1 hold og en overbevisende sejr over Kristrups Serie 1. Højdepunktet var dog en flot 4 - 
0 sejr over et stærkt Brabrand-mandskab (JS1), som i øvrigt var ubesejret de sidste 11 kampe i 
efteråret.  
 
Med begge ben plantet solidt på jorden - og med en stor portion ydmyghed - må det siges, at 
viljen og talentet er til stede i truppen. Derfor må ambitionen også være derefter - nemlig at 
spille med i den sjove ende. Det kræver dog hårdt arbejde, slid og fight i 93 min. i alle kampe, 
så det efter sommerpausen hedder JS1 og kamp om oprykning til Danmarksserien. 
 
- Mathias Hvidberg 
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Serie 3 
Hos serie 3 har opstarten været rimelig. Fremmødet har været tilfredsstillende, og der har 
været god stemning og højt humør, trods det har været koldt nogle træningsaftner. Holdet har 
taget imod 7 nye spillere i opstarten, hvoraf 3-4 kan indgå direkte i start-11’eren.  
 
Selvom der har været ringe mulighed for at spille holdet ordenligt sammen på grund af de få 
træningskampe, er det alligevel trænerteamets forventning til sæsonen, at vi opnår en 
placering i top 5. 
- Preben Dam  
 

 

 

 

Serie 4 
Træningsindsatsen i opstarten har været god for serie 4. Fremmødet har også de fleste gange 
været acceptabelt taget i betragtning af, at flere har meldt afbud her i starten, da andre ting 
har taget deres tid. Men spillerne er så småt begyndt at dukke op, og så håber vi på, at de 
sidste dukker op, når vejret bliver bedre, og vi igen skal på græs. Vi har desværre været ramt af 
aflysninger til kampene pga. vejret, så vi har ikke fået så meget kamptræning, som vi havde 
forventet. 
 
Der er kommet nogle nye ansigter til, som vil løfte holdet i næste sæson. Der er et par, der har 
meldt ud, at de vil bruge mindre tid på fodbolden pga. familie og andre interesser, men de er 
dog stadig til rådighed for klubben. 
 
Forventningen og målet for sæsonen er overlevelse i serie 4. Det bliver en hård omgang for os, 
men vi tror på holdet, da spillerne altid kæmper til det sidste. 
- Lasse Callesen 
 

   



 
 

     
Vilje til sejr 

 
 

Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

Damerne 
Efter en god lang vinterpause startede pigerne op med træning i slutningen af februar måned. I 
opstarten har der været et rigtig fint fremmøde, og vi har fået tilgang af en håndfuld nye 
spillere, som alle har gjort en god indsats. Grundet længerevarende skader hos nogle af de 
etablerede spillere, har det også været nødvendigt med tilgang, hvis vi skal holde samme høje 
niveau, som vi afsluttede efterårssæsonen på. 
 
Da den ene del af trænerteamet (Anders Kloster) også er langtidsskadet, har det frigjort 
trænerkapacitet til at træne to gange om ugen, de gange hvor tilslutningen har været til det. 
Således har vi kunnet få gang i så mange spillere som muligt. Fra midt april går vi i gang med 
turneringskampe, og vi vil derfor fremadrettet prioritere at træne en gang ugentligt for at få 
samlet så mange spillere til træning. 
 
Vi har haft udfordringer i træningskampene, hvor vi har døjet med lidt småskader og derfor har 
været nødt til at prøve en del folk på nye pladser, samtidig har vi været udfordret af de 
forskellige underlag, vi har spillet på. Vi har dog til tider vist lovende takter, og begge trænere 
er fortrøstningsfulde over for, at vi får det sidste på plads til sæsonstart. Således forventer vi 
også at kunne blande os i toppen af tabellen i løbet af foråret, og vi mener bestemt, at en top 3 
placering er realistisk. 
 
Vi ser frem til et spændende forår, som forhåbentlig byder på masser af points og kage. 
 
- Anders Kloster & Carsten Leth  
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Træningslejr i vante omgivelser 
I weekenden den 16-17. marts drog DGL 2000 på træningslejr. Ligesom det var tilfældet sidste 

år, gik turen i år til Trustrup, hvor Østdjurs 91 lagde hus til. Igen i år var det Laila i køkkenet og 

hendes fantastiske menu, som trak overskriften for træningslejren. Vejret gjorde nemlig, at 

banerne var frosne og hårde som sten, hvilket umuliggjorde udendørs træning på græs.  

Det blev derfor ikke til kampe for nogen af klubbens fire hold. I stedet blev der lørdag 

formiddag arrangeret en indendørs hal i Tirstrup, hvor der var løb, fodbold og hockey på 

programmet. Senere på dagen var der lejet en kunstgræsbane i Grenå, men her meldte Kong 

Vinter desværre også sin ankomst og besværliggjorde træningen med en ordentlig omgang 

blæst og snefygning.  

Snevejret tog til i løbet aftenen og natten, og DGL vågnede således op til snefyldte baner i 

Trustrup, hvorfor søndagens træning også blev aflyst. Men hvad gjorde det, når Laila 

weekenden igennem stod i køkkenet og diskede op med den ene kulinariske åbenbaring efter 

den anden.   

Det sociale aspekt var derfor i høj grad i højsædet på en træningslejr, som gik med godt 

selskab, kort-, bræt-, og terningespil. Og så lige et par kasser øl!! 

Alt i alt var det en godkendt weekend, hvor fokusset lå mere på lejr end på træning. Vi ser frem 

til næste år, hvor vi er åbne over for nye inputs til træningslejren, hvad angår sted og forløb. 

Tak for en god weekend og for den fantastiske tilslutning.  

- Thorkil Mahler Kristensen  
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Lørdag formiddag tilbragtes i hallen, hvor der blandt andet var indendørs fodbold på 

progammet. 

Udover fodbold blev det også til en omgang hockey.  

 

 



 
 

     
Vilje til sejr 

 
 

Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

 

Og selvfølgelig også til til lidt bordfodbold. 

Som aftenen skred frem blev det tid til ølspil og hygge.   
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Og Partners og kortspil.  

I ægte DGL ånd var der også masser af hygge i omklædningsrummet. 
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Mød en DGL’er  
Hvad hedder du? 

Martin Hvidberg Nielsen 

Hvor gammel er du? 

35 år 

Hvad er din nuværende beskæftigelse? 

Jeg er uddannet pædagog og uddannet IT-ingeniør. 

Lige nu er jeg med til at udvikle/programmere det 

elektroniske patientjournalsystem, der bliver brugt 

på sygehusene i Region Midtjylland. 

Hvilken position spiller du på banen? 

Angriber. 

Tidligere fodboldklubber? 

Langå IK, Randers Freja, Coconut Lions Esbjerg, 

Viby IF 

Favorit(fodbold)klub? 

Liverpool 

Hvor længe har du spillet i DGL? Årets topscorer i 2004.  

Siden 2002 (tror jeg nok. Det er lang tid siden) 

Hvorfor valgte du at spille fodbold i netop DGL? 

Jeg kendte en del af dem på holdet dengang, og jeg blev spurgt, om jeg ikke snart ville være 

med. Jeg syntes ærligt talt mine ambitioner var til mere, men da de pludselig ikke blev indfriet i 

Viby pga en dum træner, så tog jeg med for at se, hvad det var. Jeg fik en rolle som ham, der 

scorede mål på stribe, mine holdspillere var nogen fede mennesker, og så var jeg altså DGL´er. 

Har ikke fortrudt det på noget som helst tidspunkt siden.  

Hvad er dit indtryk af klubben? 

Klubben har rykket sin status inden for de sidste 5-6 år og er nu blevet en velkendt og 
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respekteret Århus-klub. Førhen sammenlignede andre hold os vel med klubber som AC Smølf 

og Kralupy (og lignende). Nu ligger vi vel på et niveau lige under de allerstørste Århus-klubber. 

Det er fedt at have været en del af den udvikling, og jeg synes faktisk, at vi stadig formår at 

være ydmyge og holde benene på jorden. Med erfaringerne der siger, at vi på trods af nogle 

specielle rammer stadig formår at få flere og flere spillere indlemmet i klubben, så har 

fremtiden lyse perspektiver, synes jeg.  

Hvad er dine fodboldmæssige ambitioner? 

Jeg vil gerne på landsholdet engang. 

Hvad er din bedste fodboldoplevelse? 

Jeg husker allermest den kamp for DGL, hvor jeg fik alle stemmer på mit hold. Og efterfølgende 

fik at vide af modstanderne, at jeg også havde fået deres "fidusøl", fordi de også allesammen 

havde stemt på mig. Ak ja det var dengang...  

Hvad er din værste fodboldoplevelse? 

Jeg hader at blive siet fra, og jeg tror, at mine værste fodboldoplevelser er de gange, hvor jeg 

indser, at der ikke er plads til mig på et hold. Det er faktisk sket en hel del gange i de 30 år, jeg 

har spillet fodbold. Og det er sgu lige træls hver gang.  

Hvad er din favoritmusik? 

Musik betyder ufatteligt meget for mig. Jeg hører musik hver eneste dag, køber regelmæssigt 

nye albums og er ofte til koncerter. Jeg plejer at sige, at jeg hører alt andet end mainstream 

pop musik, som jeg hader. 

De udenlandske bands jeg hører mest lige nu er Mumford and Sons, som er for vildt fede og 

Noah and the Whale er så tilpas specielle, at de er interessante at høre på. Af danske bands 

ligger Turboweekend, MEW, I got u on Tape og Kashmir øverst på min favoritliste. 

Og så har jeg bare en svaghed for de to sejeste (og grimmeste) forsangere for henholdsvis 

Saybia og I Got U On Tape/Murder, Søren Huss og Jacob Bellens. 

Hvad er din livret 

Pølser. 

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

Nu er mine tre drenge, Rip, Rap og Rup, vel ikke ting, så dem kan jeg nok ikke vælge. Jeg tror 

derfor, det bliver: 

1) Min Ipod. 

2) Min PC - afhængig af om der er internetadgang. 

3) Hele min samling af engelske fantasy-bøger. Jeg har ca. 100 bøger i den genre, så jeg vil nok 

godt kunne slå lidt tid ihjel med dem, hvis man nu ikke kan få strøm på den øde ø. 
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Tak til vores sponsorer 
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