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Kære Læser...
Så ruller bolden igen efter en veloverstået sommerferie, de sidste festivalabstinenser er ved at
have lagt sig, og hverdagen er igen ved at indfinde sig. Lagt sammen betyder det, at DGLs
tropper igen skal i kamp på grønsværen.
Som altid kickstarter vi sæsonen med en udgave af DGL News, som giver et indblik i, hvad der
rør sig bag kulissen i vores klub, samt specifikt i denne udgave et syn på hvordan den
kommende sæson kommer til at se ud.
At det bliver en sæson, som byder på mange nye udfordringer, er utvivlsomt. Vi kan nævne i
flæng: Jyllandsserie-holdet klarede skærene på imponerende vis i sidste sæson og skal nu for
første gang i klubbens historie forsøge at spille med blandt flere rutinerede JS-mandskaber og
Danmarksserie-nedrykkere. Andetholdet og tredjeholdet har begge fået nye trænere og skal
med de nye styrmænd finde tilbage på sporet, hvilket bliver enormt spændende at følge.
Desuden skal pigerne spille 11-mands fodbold, mens et nyt herrehold skal spille 7-mands!
Forvirret? Bare rolig, sportschefen udreder for alle ovenstående udfordringer og nye tiltag i sit
indlæg senere i nyhedsbrevet.
Desuden får trænerne ordet og ser tilbage på sidste sæson og frem mod den nye sæson. Som
en lille teaser til sæsonstarten og traditionen tro stod vi igen bag afholdelsen af Aarhus’ største
sommerturnering VestjyskBANK – Mitre Cup, som afholdtes i Tilst tidligere i august. DGL News
giver dig et fyldigt sammendrag af dagen.
Slutteligt kan I møde en af klubbens ubestridt største teknikere. En elegantier, som desværre
har fået meget af sin DGL-karriere ødelagt af skader, men en spiller som på fremragende vis
repæsenterer klubben både på og uden for banen. Der er tale om den sønderjyske Xavi, som
selv kalder sig en blanding af Michael Laudrup og Ole Gunnar Solskjær. Bliv klogere på Mark
Abelsen sidst i DGL News.
God læselyst og god sæson.
Vi ses i Tilst til masser af go’ fodbold! 
// Kommunikationsteamet
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Formanden
Vi bestod…
Det var med en vis ydmyghed, at vi gik ind til foråret – at skulle følge op på 4 oprykninger i
2012 synes som en svær opgave, og at stabilisere os synes som det bedst beskrivende ord for
foråret; men set i bakspejlet må det siges, at vi gjorde, som klubben altid har gjort, vi fortsatte
fremad – og vi bestod i den grad….
Før sæsonstart for Jyllandsserien vidste de færreste i rækken, hvem DGL 2000 var – men det
gør de nu! Første sæson i Jyllandsserien nogensinde for DGL 2000 endte nemlig med en
fornem 1 plads, noget de færreste havde forestillet sig inden sæsonstarten, men igen var det
et signal til omverdenen om, at Jyllands svar på ”David” for alvor kan bide skeer med ”Goliath”
- i form af store traditionsrige klubber som Esbjerg og Skovbakken. Nu ved Jylland efterhånden,
hvem DGL 2000 er!
Foråret var sportsligt en god sæson for klubben, hvor både pigerne og serie 3 sluttede
sæsonen rigtig flot af, og der er dermed lagt i støbeskeen til et spændende efterår. Eneste bet
var serie 4, som efter et hårdt forår og ellers mange flotte præstationer måtte lade livet og
rykke i serie 5. Men vi ser dem utvivlsomt snart i serie 4 igen. Måske allerede til efteråret….
Dette forår var også starten for 4 nye bestyrelsesmedlemmer, som fra begyndelsen tog
udfordringerne op og gjorde en fantastisk indsats, godt hjulpet af de afgående
bestyrelsesmedlemmer. Endvidere er det glædeligt, at vi via styrket samarbejde med
eksisterende og nye sponsorer, har fået skabt midler til, at vi kan investere i en ny – måske
kommende TV-berømt – container som den nuværende og dermed igen kan videreføre den
kontinuerlige forbedring af de sportslige rammer for klubbens spillere.
Udover vores flotte hjemmeside har klubben nu også fået sin eget fansite på Facebook, så hvis
ikke allerede du er tilmeldt, så skynd ind og få løbende nyheder, kampopdateringer, sjove
historier mv.
1. juni var dagen, hvor klubben afholdte deres årlige aktionærdag og med fuldt
hjemmeprogram, blev det en herlig dag, hvor op imod 60-70 tilskuere fulgte dagen og nød god
fodbold, solen, grillens herligheder og ikke mindst hoppeborgen, til stor glæde for børnene.
En veloverstået vestjyskBank/Mitre cup og holdene er så småt ved at være i gear til
sæsonstarten, hvor det gælder for alle hold og spillere at være toptunet fra første kamp og
sikre en optimal start på efterår. Et fantastisk spændende efterår, hvor vi håber at se så mange
af jer så muligt på sidelinien og bakke vores DGL helte op….
DGL er EN klub….
DGL hilsner,
Peter Kjeldsen
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Sportschefen
Sult, sejr og sammenhold!
Aktionærdag, hindbærsnitter, overværelse af velspillede fodboldkampe på alle niveauer,
overværelse af min første 7 mands voksen ”pigefodboldkamp”, fede bestyrelsesmøder, masser
af gode snakke med skønne DGL-spillere – er overskrifterne på mit første forår i mit hidtidige
liv som sportschef i DGL 2000 fortalt på blot tre linjer.
Kan man næsten få luft..? Kan man næsten få øje på noget, som ikke var en succes…? Kan man
få armene ned? Afsked med to dygtige trænere på hver deres niveau. Det ene midt i en hektisk
opstart. Et gensyn med ”Moses” som JS Assistent. Ingen i bestyrelsen havde forudset et så
intenst og succesrigt forår som dette. Vildt.
Vi har lige præcis haft juli mdr. til at sunde os og komme i gang med at tænke fremad mod nye
mål..: afvikling af sommerstævne, den hektisk august mdr. hvor der skal point på kontoen med
det samme, så vi kan komme med i oprykningsræset for alle tre herrehold og samtidig få
bevist, at vi har et pigehold, som får fortjeneste for deres gode spil, fordi de er blevet bedre til
at skyde på mål!
Pigernes utrolige fine evne til at spille fodbold, deres gejst på og udenfor banen samt deres
meget entusiastiske og dygtige trænere. Talentholdets enorme vilje til at holde fanen højt til
træning og i kamp på trods af nærmest urimeligt mange nederlag. S3s super evne til at blive
ved med at tro på egne evner, selv om skuden gyngede lidt undervejs, og der konstant var
afbud og skader til JS, som gjorde, at S3 aldrig fandt en konsistent rytme. Et JS hold, der via
konsekvent, skarpt og køligt omstillingsspil sikrede sig en fuld fortjent første plads, var alle
eksempler på DGL-holdenes ukuelige vilje og gå-på-mod i sidste sæson. Det er derfor svært at
få armene ned. Men det skal vi. Alt kan sættes over styr, hurtigere end man forestiller sig!
Derfor håber sportschefen, at alle har holdt en velfortjent pause i juli og vender tilbage med
sult, sejr og sammenhold i øjne og sjæl! Det eneste som i virkeligheden betyder noget; Sult,
sejr og sammenhold!
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Trænerteamet efterår 2013
DGL 2000 har inden for de sidste par uger udsendt flere spændende pressemeddelelser.
Frederik Bonnez er ny cheftræner for vores meget spændende 2. hold. Frederik har siden 2009
været både ungdoms- og senior træner i Kolt/Hasselager. En klub, som Frederik selv har spillet
mange kampe som topangriber i. Vi glæder os meget til at byde Frederik velkommen til første
træning i efterårssæsonen ultimo juli. Vores alle sammen Christian ”Lis” Sørensen fortsætter
som assistenttræner for 2. holdet. De bliver uden tvivl et spændende makkerpar, som vi alle
ser meget frem til at følge. En stor tak til Preben Dam for sin indsats og engagement i klubben
og for sit arbejde med 2. holdet det seneste år, skal der samtidig lyde.
JS og Ulrik har fået ny assistenttræner i Kristian Hansen. Kristian kan med sin store rutine og
kendskab til klubben hjælpe Ulrik og JS godt på vej i jagten på en plads blandt de bedste JS
hold (JS1) i foråret 2014. Tak til Søren Moses for sin indsats i foråret – både klubben og
spillerne på JS håber på at se dig igen på træningsbanen, (både som spiller og træner) når
hoften er klar til det igen. Klubben arbejder desuden på at sikre Ulriks underskrift for 2014.
Ulrik er trænerteamets ”fader” og en vigtig person i klubbens videre udvikling. Vi er sikre på, at
vi nok skal nå i mål med en aftale, så vi også i 2014 får glæde af Ulriks engagement, erfaring og
fantastiske evne til at binde hele klubben sammen.
Vores flotte dametrænere Carsten Leth og Anders Kloster har sagt ja til at fortsætte deres
stærke udvikling med dameholdet i efteråret. Trods mange skadede spillere har det været
imponerende at se den store tilslutning holdet har oplevet til træning og kamp.
Udfordringerne bliver endnu større i efteråret, da pigerne skal prøve kræfter med 11-mands
fodbold (serie 2). Både konditionelt, fysisk og taktisk bliver trænerteamet og spillerne positivt
udfordret. Det er bestemt en utrolig spændende sæson, pigerne går i møde! Vi er ikke et
sekund i tvivl om, at holdet kommer til at klare sig godt, hvis ”bare” den store træningsindsats
og de flotte takter fra foråret fortsætter i efteråret. Hele klubben står bag jer, og vi glæder os
alle rigtig meget til at følge jeres videre udvikling!
Vi har arbejdet hårdt på at finde en fast mand på sidelinjen til vores hårdt fightende 3. hold /
talenthold, da Emil, Lasse og Anders alle ønsker at spille bold. Få dage før sæsonstart lykkedes
det os at finde en rigtig spændende trænerløsning i Kian Røn. Kian er 27 år og har
trænererfaring fra både ungdom, damer og herre i Agners, VIK og Stautrup. Kian er en ambitiøs
ung træner, som vil gøre alt for at komme hurtigt ind i klubben, lære truppen at kende samt
arbejde hårdt for at få en god start i turneringen. Emil, Lasse og Anders vil gøre sit for at få
Kian sat godt ind i tingene fra start. Ambitionen er at spille med i toppen af rækken. Vi glæder
os meget til at byde Kian velkommen. Teamet kommer dermed fremadrettet til at bestå af
Kian og Emil. Lasse vil bistå teamet, når der er brug for det. Anders har travlt med studierne
det kommende halvår, hvorfor vi ikke vil se så meget til ham som træner.
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Nyt herrehold
Marc Ballegaard har sammen med en flok friske gutter fra Grenå-kanten taget initiativet til at
starte et nyt herre 7-mands hold i DGL 2000. Et projekt, som klubben på alle måder bakker op
om. Marc kommer til at stå for holdet, hvor det bliver en blanding af de omtalte Grenå gutter,
gamle DGL koryfæer samt evt. oversiddende spillere, der kommer til at spille. Marc vil hen
over sommerferien melde mere ud, hvad angår kampdag, evt. træning, kontingentbetaling (for
spillere, der kun er tilknyttet 7-mands holdet) mv.
Fodboldfitness / fællestræning
Klubben vil gerne takke FF teamet (Nils, Anders, Troels, Svend og Lasse) samt de deltagende
spillere for et par super træningsaftner, der i høj grad var præget af fight, hygge og en
alternativ indgang til fodbolden. Vi glæder os allerede til at følge de to kommende FF
træningspas i slutningen af september og starten af oktober. Vi håber og tror på endnu større
opbakning, da de kommende to FF træningsaftener løber af stabelen i selve sæsonen. Det er
super fed måde at møde sine holdkammerater på tværs af trupperne samt en god opstart for
nye spillere. Det er go’ klubånd!
Rekruttering
Rigtig mange DGL’ere er ved at være færdige med studierne, hvilket jo er fantastisk! Desværre
er det også i sådanne lykkelige omstændigheder, at DGL 2000 må sige farvel til flere spillere, da
drømmejobbet findes så langt væk fra Århus, at en flytning er nødvendig. Her er det super
vigtigt, at vi alle gør en aktiv indsats for at tiltrække nye dygtige og dejlige spillere til DGL 2000,
så vi kan opretholde et stærkt sportsligt og organisatorisk niveau. Det er et stort arbejde, som
konstant kræver nye spillere og personer, der ønsker at involvere sig i udviklingen af klubben.
Med ønsker om endnu en fantastisk sæson
- Svend Hansen
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Trænerne har ordet
Jyllandsserien
Klubbens første sæson i Jyllandsserien forløb resultatmæssigt rigtig fint med en 1. plads til
følge. Vi fik spillet 5 nye spillere ind på holdet – alle spillere der har bidraget til klubbens
sociale liv, men også på banen har disse leveret varen og været en faktor til vores placering.
Spillemæssigt har vi stadig en del arbejde forude. Vi ved, hvad vi formår defensivt, men vi skal
forbedre os i de kampe, hvor vi møder modstandere, der er mere defensivt indstillede. Vi er
kommet i en hård pulje i efteråret, og vi behøver yderlige forstærkninger for at lave et godt
resultat i JS. For efteråret er målsætningen en JS1 plads i foråret.
- Ulrik Rasmussen
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Serie 3
Efter de flotte resultater, som 2. holdet præsterede i slutningen af sidste sæson, hvilket som
bekendt resulterede i en oprykning til serie 3, var der været store forventninger til denne
talentfulde trup forud for sidste sæson. Forventningerne blev heller ikke mindre af, at vi
oplevede en stor tilgang af kompetente spillere inden sæsonstarten i foråret.
Gennem hele opstarten på kunstgræs var træningsfremmødet godt, og flere gange var vi oppe
på over 15 mand. Det imponerende antal har vi dog ikke kunne holde, da vi kom på græs.
Desuden røg vi ind i en del dumme skader til flere spillere i truppen, hvilket besværliggjorde
opstarten yderligere. Og slutteligt var opstarten præget af flere aflyste kampe på grund af det
lunefulde danske vintervejr.
De første kampe i serie 3 skulle vi lige bruge til at vende os til tempoet. En vigtig erfaring, som
vi tog til os, var, at hvis man ikke scorer på sine chancer, så taber man. Dette var medvirkende
til flere pointtab. Specielt står nederlaget til VRI på udebane, som et eksempel på dette. Her
var der DGL-chancer til at score et tocifret antal mål, men det blev blot til 2, og da VRI scorede
5, endte vi som uretmæssige tabere.
Ellers må man sige, at vi spillede mange gode kampe, og kun i en enkelt kamp mod Pink
Panthers var vi uden chance for sejr. I trænerteamet måtte vi derfor tage hatten af for vores
slutspurt, som resulterede i en flot 3 plads. En 3. plads, som blev sikret efter en 3-2 sejr i
direkte duel mod IFSK.
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at se frem mod den nye sæson. Sammen med den
nyansatte træner, Frederik Gollwitzer Bonnez, glæder vi os enormt og ser meget frem til den
nye sæson. Vi går ind til sæsonen med en klar forventning om, at vi skal præge rækken. Om
det rækker til oprykning vil tiden vise, men intentionen og motivation hos trænerteamet er
ikke til at tage fejl af.
Slutteligt skal der lyde en stor tak til den afgående træner, Preben Dam, for et godt
samarbejde igennem de sidste sæsoner.
- Christian Sørensen
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Serie 5
Resultatmæssigt forløb forårssæsonen ikke godt, hvilket sidstepladsen i puljen indikerer. Vi
manglede noget i begge ender. Selve spillet var mere end godkendt i de fleste kampe, for både
trænere og spillere følte ikke, at vi blev spillet ud af banen, udover i et par kampe. Og med lidt
mere stolpe ind var flere kampe endt med sejr. Men der manglede noget koncentration i de
afgørende situationer i begge ender, hvilket har kostet. Og så har konditionen nok ikke helt
været til serie 4 niveau. Flere af spillerne har heller ikke spillet serie 4 før, så det har været et
lærerigt år, som de kan gøre brug af i næste sæson. Men spillerne skal have stor ros for deres
indsats til kamp og ikke mindst til træning, hvor der har været rigtig godt fremmøde hele vejen
igennem.
Til efterårssæsonen har vi fået tre nye spillere – Michael, Kim og Jens Christian. Der er ikke
nogen spillere, som er stoppet i løbet af sæsonen. Vi har vidst fra sæsonstarten, at nogle
spillere ville vi se meget lidt til pga. familie og arbejde.
- Lasse Callesen
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Damerne
Forårets sæson er forbi, og for damerne i DGL2000 har det været et turbulent et af slagsen.
Grundet mange skader var der mange rokeringer, og damerne skulle lige finde hinanden på
banen, inden det kunne blive rigtig godt. Derfor blev pointhøsten de første 6 kampe slet ikke
som forventet, og vi havde svært ved at få bolden det sidste stykke ind over stregen trods
meget boldbesiddelse i mange kampe. Efterhånden som kampene gik, blev dette dog meget
bedre, og vi sluttede af på fornem vis ved at køre topholdet over 4-1.
Gennem hele sæsonen har vi endnu engang haft en massiv tilgang af nye damer, som
resulterede i, at DGL rekorden i træningsfremmøde blev slået utallige gange, og nu ligger på
hele 19 damer til en almindelig træning. Dette er vi utrolig stolte af, og det gør det meget
sjovere og mere udfordrende at komme til træning.
I efteråret er der desværre, grundet en kommunikationsfejl, sket det, at damerne ikke er
blevet tilmeldt en turnering. Vi har arbejdet hårdt på forskellige løsninger og har netop
afsluttet mange samtaler med DBU. Dette resulterede i, at vi i efteråret skal prøve kræfter med
11-mands damefodbold i serie 2.
Dette bliver utroligt spændende, og selv om vi er blevet tvunget ud i noget nyt, er vi sikre på,
at vi både har holdet og talenterne til at klare os godt. Puljen består af 2 hold der, ligesom os,
er helt nye i 11-mandsregi, 1 nystartet hold der spillede 11-mands i foråret og til sidst 2
rutinerede hold. Fælles for dem alle er, at de vil få store problemer med DGL’s fantastiske
damer.
- Carsten Leth & Anders Kloster
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Vestjysk Bank – Mitre Cup 2013
DGL 2000 havde igen i år fornøjelsen af at afholde Aarhus’ største opvarmningsturnering til
efterårssæsonen. Stævnet løb – sædvanen tro – af stablen på Tilst Idrætsanlæg, hvor vores
rød/sorte hjerteklub til dagligt huserer.
I år havde vi hele 12 herreseniorhold tilmeldt stævnet, og ikke mindre end 7 smækre dame 7mandshold. Især de 7 damehold vakte begejstring hos arrangørteamet, da man de seneste år
har kæmpet lidt med at få denne del af stævnet op på et niveau, vi kan være bekendt. Det må
man sige lykkedes i år, og det bør være et klart mål at videreudvikle denne del af stævnet de
kommende år, da det er min fornemmelse, at det er realistisk at tiltrække mange flere
damehold.
I herredelen af stævnet fik vi desværre 2 meget sene afbud, hvilket gjorde, at vi måtte rykke
lidt rundt på turneringsplanen kort før lukketid. Dette fik vi dog løst til alle holds
tilfredsstillelse, og stævnet kunne, som planlagt, starte på samtlige baner kl.10.00.
I damedelen var især ét hold suverænt hele dagen igennem, hvor holdet vandt samtlige sine 7
kampe. Stort tillykke til Femme Fatale med sejren i dameturneringen.

Hos herrerne fra danmarksserien til serie 2 var der på forhånd store forventninger til VRI, som
netop er rykket op i danmarksserien. Det er for resten første gang i stævnets historie, vi har
haft et så højtrangeret hold med. De knuste da også al modstand, indtil Vatanspor kom i vejen
i puljens afgørende kamp. Derfor måtte VRI traske skuffede hjem og overlade finalepladsen til
de gamle kendinge fra Vatan.
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I den anden pulje slog holdene hinanden på kryds og tværs. Det hele endte dog lykkeligt for
DGL 2000, som sneg sig videre til finalekampen mod Vatanspor. Denne var dermed en
gentagelse af sidste års finale, hvor Vatan kørte DGL rundt og vandt 4-0. Dette skulle der dog
laves om på i år, og DGL-drengene sled en fortjent sejr hjem, og dermed fik klubben sin første
sejr i stævnet i 5 år.

I herrepuljen for serie 3 holdene var der ligeledes mange målrige og tætte kampe. Mange af
DGL’s spillere fik dermed rig lejlighed til at vise sig frem for den nye træner, som var på besøg i
løbet af dagen. Det hele endte dog med, at det stærke hold fra Galten løb med sejren efter 4
hårde kampe i varmen.
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Rent organisatorisk gik stævnet rigtig fint dagen igennem, og de altid hjælpsomme DGL-spillere
passede boden på skift, når de ikke heppede på klubkammeraterne. En særlig tak skal der dog
lyde til Mads Wagner og Jens Ørhøj for at være på dagen igennem og hjælpe med stort og
småt. Økonomisk kunne stævne igen i år spytte lidt penge i klubkassen og dermed hjælpe med
klubbens fortsatte udvikling på den front.
Dagens største tak skal dog lyde til vores altid behjælpelige og dejlige sponsorer, som var med
til at få hele sådan en dag til at hænge sammen. Mitre, vestjyskBANK, Kejserriget og Expert var
alle med til at sætte præg på dagen, og det er vi meget taknemmelige for.
Personligt er dette mit sidste år som medarrangør af stævnet, og jeg vil gerne benytte denne
lejlighed til at takke jer alle for hjælpen over de sidste 3 år, hvor jeg har ageret primus motor
på dette projekt. Jeg håber meget, I vil hjælpe den/de kommende arrangører ligeså meget,
som I har hjulpet mig. Henno har i år været en stærk medarrangør, hvilket han fortjener stor
tak for.
Til sidst vil jeg kigge lidt fremad på klubbens indendørsstævne RGD Revision – Mitre cup, som
finder sted lørdag d. 21 december i Bellevuehallerne. Her er mange ting allerede på plads, og
jeg glæder mig til igen at skulle arbejde med dette vinterstævne, som vi sendte så flot af sted
sidste år.
God efterårssæson til alle spillere, trænere, tilskuere, sponsorer og andre interessenter i
klubben.
- Kristoffer Schmidt Sørensen
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Nyt hold i DGL 2000
DGL er en klub i konstant fremgang. I den netop overståede sæson havde vi fire hold tilmeldt
JBUs turneringer, men når sæsonen starter op igen efter sommerferien, er det med et ekstra
hold på programmet.
Bag det nye, femte hold står Marc Houmark Ballegaard, som tidligere har spillet flere sæsoner i
klubben. Med holdet, som kommer til at spille syvmands-fodbold, bliver det muligt for spillere,
der på grund af enten børn, arbejde eller andet ikke længere har tid til at træne to gange om
ugen samtidig med kamp i weekenden, at fortsætte med at spille fodbold.
Marc har fået positive tilkendegivelser fra flere end 10 spillere, som ønsker at støtte op om
holdet og starte op med fodbold i syvmands-regi efter ferien.
Om baggrunden for holdet fortæller Marc:
“Efter at jeg har fået børn, har jeg bare måttet indse, at tiden ikke er til at komme rigtig i form
og til at spille på førsteholdet. Så da jeg igen kørte træt i at bruge 2 gange om ugen på at spille
serie 5(4) tænkte jeg på min kære svigerfar, der spiller old boys i Grenå. De spiller 7-mands, de
træner ikke, og de har et lav kontingent og brugerbetaling pr. kamp. Det giver mulighed for at
være med, når man kan, uden at det bliver et spildt fuldt kontingent. Og de har samtidig et
super sammenhold. Så det var i mangel på et hyggeligt old boys hold, at ideen tog til”.
Ideen om det nye hold fik Marc i starten af juni måned, så da JBU fortalte ham, at sidste frist
for tilmelding af hold til eftersårssæsonen 2013 var den 10. juni, fik han travlt:
“Derefter startede jeg med at kontakte min omgangskreds herunder min gamle herreklub
FCFC(fcfc.dk), og de har faktisk skabt grundstammen på holdet. De er siden hen blevet
suppleret med Sean Bateman, Kasper Kurup Jensen og Jesper Pihl, som jo alle er tidligere eller
nuværende DGL’ere. Jens Ørhøj, René Ruiz og Kim Thygesen har også været lidt ude med
følehornene, men har ikke meldt sig endeligt til endnu”.
Pt. er det lykkedes Marc at få 12 tilmeldinger til holdet, hvoraf 8 af spillerne har meldt ud, at
de agter at spille alle kampe, hvis det er muligt. Holdet kommer til at fungere med
brugerbetaling, hvilket er en stor tiltrækningsfaktor, mener Marc:
“At der var mulighed for brugerbetaling pr. kamp har været en fordel for at trække de sidste
med, da flere af os gamle har meget at se til i hverdagen. Og da et par stykker faldt for
aldersgrænsen på de 32 år, blev holdet ikke et rent old boys. Det bliver derimod nærmere et
Young boys-mandskab med et par gamle hunde ;) ”, siger Marc.
Vi glæder os meget til at til at se Marc og resten af holdet spille Go’ Fodbold i DGL 2000.
Velkommen i klubben :)
- DGL 2000
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Mød en DGL’er
Hvad hedder du?
Mark Lindgren Abelsen aka "Abel, Mark A eller A".
Hvor gammel er du?
26 år.
Hvad er din nuværende beskæftigelse?
Pædagog i den integrede institution Haven.
Hvilken position spiller du på banen?
Central midt, offensiv midt eller angriber.
Tidligere fodboldklubber?
SUB Sønderborg, Gråsten Boldklub og Holstebro
Boldklub.
Favorit(fodbold)klub?
Manchester United og Esbjerg fB.
Hvor længe har du spillet i DGL?
Siden foråret 2010, da Klublegenden Magnus M. Mortensen fortalte mig om denne fantastiske
fodboldklub.
Hvad er dit indtryk af klubben?
At det er en utrolig åben, varm og kærlig fodboldklub med en fremragende balance mellem
den ambitiøse og den mere "for sjov" tilgang til vores allesammen elskede fodboldspil.
Hvad er dine fodboldmæssige ambitioner?
At gøre en forskel for det hold jeg spiller på!
Hvad er din bedste fodboldoplevelse?
Oprykning til 1. Div ynglinge med SUB med en 2-0 sejr over SønderjyskE. At spille mod de
hollandske ynglingemestre Feyenoord, og selvfølgelig DGL2000's fantastiske sæson i efteråret
2012.
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Hvad er din værste fodboldoplevelse?
Alle mine skader!!!!!
Hvad er din favoritmusik?
Den er svær, men jeg har altid haft en svaghed for Disney musik, og lige nu er det Malk de
Koijn's retorik og musik, jeg hører!
Hvad er din livret?
Der ligger en restaurant, i den by jeg boede i i Indien (Calangute), som jeg tilbragte meget tid
på. På restauranten Rice Bowl lavede de den mest vidunderlige ret: Chili Prawns, Rice og så fik
jeg altid garlic butter naan til. Det er nok den bedste ret, jeg nogensinde har fået!
Hvilke 3 “ting” ville du tage med på en øde ø, og hvorfor netop dem?
Min kæreste Amalie, min fars gamle fiskestang og den usandsynlige gode rom "Old Monk" fordi det er opskriften på det perfekte "3 ting på en øde ø" kit.

Kalender efterår 2013



17. august
14. september






26. september
31. oktober
2. november
21. december
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Super Saturday
Super Saturday og
Opstartsfest på Kejserriget (JS-hold arrangerer)
Fodbold Fitness
Fodbold Fitness
Afslutningsfest på Cykelbanen (2. og 3.-hold arrangerer)
Indendørsstævnet RGD Revision – Mitre Cup afholdes.
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Tak til vores sponsorer
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