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Kære Læser.
DGL 2000 er på mange måder en udansk klub…
Udansk på den måde, at vi, I en tid hvor dansk fodbold har det notorisk svært med en aldeles
ringe og jævnbyrdig Superliga og med et landshold, som har spillet langt under evne hele året,
og som derfor rettelig glippede kvalifikationen til VM i Brasilien til sommer, igen i år har leveret
en flot sæson.
Og udansk på den måde at vi tør drømme stort, have store ambitioner og sætte overliggeren
tilsvarende højt. Her eksisterer ingen jantelov, bare masser tro på egne evner og tillid, tillid til
sig selv, til sine holdkammerater og ikke mindst til klubben!
Vi kunne derfor nemt have kopieret og indsat teksten fra sidste sæsons DGL News som denne
indledning, for med to oprykninger lykkedes det såmænd klubben at følge op på 2012s successæson.
Og det er ikke bare første- og andetholdet, der har præsteret på et højt niveau i 2013. Også
tredjeholdet, pigerne og syvmandsholdet har kæmpet en vis legemsdel ud af bukserne og
sørget for at sætte DGL 2000 på det danske fodboldlandkort, hvilket I kan læse meget mere
om på de næste sider.
Der er da heller ikke noget, som tyder på, at DGL 2000 har tænkt sig at stå på bremsen.
Tværtimod. Som I vil læse senere i DGL News har vi nu overgået selveste AGF, når det kommer
til antallet af seniorhold, og med det spil de hvie’ lægger for dagen i øjeblikket, kunne vi
velsagtens også slå dem på banen ;)
Hvis vi skal nå dertil, kræver det dog, at vi fortsat udvikler os og bliver bedre til træning og til
kamp. Men også bedre som klub. Derfor har vi igangsat en spillerundersøgelse, som søger at
afdække, på hvilke områder vi har brug for at udvikle os. Hvis du spiller i DGL 2000 og endnu
ikke har svaret på undersøgelsen, finder du den ved at klikke her.
VI håber meget, at I vil nyde at læse denne udgave af DGL News, som også indeholder
vinderne af efterårets aktieudbytte, et referat i billeder og tekst af førsteholdets sidste kamp
mod Kristrup, en oversigt over sæsonens vindere af DGL-priserne og slutteligt kan I blive
klogere på en af vores dygtige pigespillere.
God fornøjelse og læslyst med 2013s sidste DGL News 
- Anders Chr. Larsen
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Formanden
2012 var ubestridt det bedste år i klubbens historie. Oprykninger til alle hold, stor
spillertilgang, opstart af ny indendørs turnering, styrkelse af setuppet i forhold til
samarbejdspartnere og styrkelse af organisationen – og jeg kunne blive ved. Men vi gjorde det
igen… vi overgik os selv endnu en gang!
En ting er at overgå sig selv og sine forventninger - men ikke i den vildeste fantasi, havde vi
turde håbe på, at vi ved udgangen af 2013 allerede kunne sætte kryds ved flere af målene i
vores ”2015-Plan”, som først skulle være en realitet primo 2015:
-

Et Jyllandsseriehold – snart på vej i Danmarksserien!
Serie 2 og et stærkt 11-mands damehold
110 spillere (næsten 100 % fremgang siden starten af 2011)
Østjyllands største opstarts- og indendørsturnering
100 % kunstgræs til spillerne i opstarten og efterårsafslutning
Hjemmeside, Facebook, Twitter, PR/presse korps, nyhedsbrev osv
Ny container og dermed et stærkt materiale-setup klar til opstart januar 2014
En meget sund økonomi og organisation i klubben
En holdånd som nu for længst er overtaget af en ubeskrivelig, men unik ’Klubånd’
Og ikke mindst – 110 glade, kæmpende og altid hjælpende spillere og trænere

Ja, resultaterne taler for sig selv og havde DBU haft en pris for den mest succesrige og unikke
seniorklub, havde vi vundet den ved Dansk Fodbold Award forleden! :-)… Disse resultater er vi
ikke kommet sovende til, og der ligger mange timers træning, kampe, hårdt arbejde og ikke
mindst frivillig hjælp bag.
Der skal lyde en kæmpe tak til alle i og omkring klubben for jeres hjælp og støtte igennem
2013 – spillere, trænere, frivillige, sponsorer, aktionærer - alle jer, som gør DGL 2000 til det,
som den er i dag. Nemlig Aarhus’ mest succesrige seniorklub! En ekstra tak til de 6
bestyrelsesmedlemmer, som bruger mange timer hver uge og dermed sikrer, at 110 spillere og
endnu flere i fremtiden kan nyde fodbolden i vores elskede klub. Tak til Svend Hansen, Mads
Wagner, Anders Chr. Larsen, Carl Martin Munkholm og Lasse Mønster. Og tak til Mark
Sørensen, som desværre måtte trække sig i løbet af året som Økonomichef for at hellige sig sit
job og sine studier – dog er det yderst glædeligt, at Mathias Hvidberg trådte til med kort varsel
og fungerer som konstitueret Økonomichef sæsonen ud. Velkommen til Mathias!
Som bestyrelse stiller vi os hvert år inden sæsonens start et spørgsmål - hvad vil karakterisere
en succesfuld sæson? Er det for 2014 at spille sig i landets 4. bedste række Danmarksserien,
serie 5 holdet rykker i serie 4, at damerne for alvor slår igennem som et 11-mands hold?
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Succes kan defineres på mange måder, men i DGL 2000 er og bliver klubbens succes, vores
KLUBÅND! Den kan ingen tage fra os og det er den, som bærer os frem.
Med det i bagagen ser jeg på bestyrelsens vegne frem til en fantastisk spændende 2014 sæson
– en sæson, hvor klubbens 2015 vision kan indfries… næsten uvirkeligt, men sandt! :-)
DGL er EN klub!
- Peter Kjeldsen

Sportschefen
Fantastisk. Forrygende. Farverigt. Disse tre ord beskriver tydeligt for mig, hvad efteråret 2013
har været for DGL 2000. Endnu en gang er klubbens førstehold rykket op og andetholdet lige
så. Talentholdet (tredjeholdet) har været i toppen hele efteråret og kom i en pokalsemifinale.
Pigerne har for første gang i klubbens historie deltaget i en 11-mands turnering. Et 7 mands
hold for rutinerede herrespillere spillede målrige og seværdige opgør med et spil skabt til dem,
som bedst kan lide at være tæt på hinanden og bolden i store dele af kampen. Yderligere fik vi
en del nye spillere i efteråret, som gik ind og styrkede klubben på rigtig mange niveauer. Tak
for at alle ”gamle DGL'ere” tog så godt imod dem, at de straks opførte sig, som om de havde
været i klubben i mange år. Alt i DGL 2000 ser ud til at være i vækst. Det er så vildt, voldsomt
og vanvittigt godt!
Nu er der pause, og snart er der indendørs stævne! Det er mere end vigtigt, at vi puster ud i
november. Slapper af og samler lidt lyst til indendørsaktivitet, og derpå begynder at skue frem
mod klubbens anden indendørsstævne. Her har vi brug for hinandens hjælp og masser af DGL
2000-hold, der har lyst til at trille med kuglen i varmen indendørs. Det er vigtigt, at alle der har
tid bakker op om denne begivenhed og hjælper til, hvor man kan.
Jeg ønsker alle en glædelig jul og et spændende nytår. Tak for de spændende samtaler, det
gode samvær og den fantastiske DGL 2000 ånd.
- Svend Hansen
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Sponsorchefen
Som afslutning på sæsonen har vi udtrukket vinderne af aktieudbyttet og de flotte præmier for
efteråret 2013. Alle vinderne vil få direkte besked på mail vedrørende overlevering af præmier.

Præmie

Sponsor

Vinder

Sælger

1)

Geneva sound system
Model S

Expert

Hanna Ørgaard

Anders Kloster

2)

“Adidas Jakke”

-

Louise Hansen

Mathias Skovgaard

3)

Gavekort på 1000 kr. til
Mitre

Mitre

Tim Storgaard

Mathias Hvidberg

4)

2 x 3 Retter inkl. øl eller
vinmenu

Kejserriget

Sanne Serwin

Daniel Galler

5)

2 x 3 Retter

Komfur

Anders Peder
Christensen

Thorkil
Christensen

6)

2 VIP billetter til Bakken
Bears

Advizer

Rene Ruiz

Peter Kjeldsen

7)

6 billetter til Bakken Bears

Advizer

Jakob Korsholm

Peter Kjeldsen

8)

4VOO Starter Kit til mænd

Made4men

Marianne Jepsen
Krog

Lasse Kynde
Christensen

9)

10 x Anettes Sandwich

Annettes
Sandwich

Erik & Kirsten
Mønster

Lasse Mønster

10) 10 x Anettes Sandwich

Annettes
Sandwich

Lene FischerMogensen

Mathias Hvidberg

11) Barbermaskine

Punkt 1

Jonas Daugaard

Mads Wagner

12) Razorpit

Made4men

Carsten Lauridsen

Jonas Bloksgaard

Det har været endnu et flot år med aktiesalget, og vi vil derfor nok en gang benytte lejligheden
til at takke vores sponsorer, medlemmer og ikke mindst vore aktionærer for at bidrage til
klubbens fundament og sikre den forsatte udvikling af DGL 2000. Støtten gennem aktien er
uvurderlig og bidrager til træningsdragter, spilletøj, bolde, træningsfaciliteter og meget mere.
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I samarbejde med vores sponsorer har vi i 2013 med stolthed kunne præsentere en samlet
præmiesum på mere end 22.000 kr. Arbejdet med aktien for 2014 er dog i fuld gang, og vi
glæder os til forhåbentligt at kunne præsentere endnu flottere præmier i det kommende år.
Tak for støtten!
- Mads Wagner

Trænerne har ordet
Jyllandsserie
Så gik endnu en sæson og IGEN med succes for JS mandskabet. Vi havde en forhåbning om at
spille med om pladserne til forårets JS1 puljer, med en god slutspurt da turneringen vendte,
blev det til fem sejre i de sidste syv kampe. Måske var alle kampene ikke lige gode, men
overordnet set leverede vi varen og tog endnu et skridt frem i rækkerne. Jeg havde udråbt
Grenå-kampen til den vigtigste kamp i klubbens historie, men det var nok lidt overdrevet på
trods af, at det reelt var den kamp (1-0) der afgjorde, at vi kom i JS1. Og så var det tilmed
klubbens jubilæumskamp nr. 300!
Der er naturligvis mange ting, der kan forbedres, og vi bliver nødt til at stramme op om
træningen. Vores fremmøde skal over de 70 procent, som hovedparten af spillerne ligger på,
hvis vi skal gøre os forhåbninger om at komme endnu et skridt frem i rækkerne og blive
Jyllands bedste seriehold.
I 2014 får vi 14 ”gratis” kampe i JS1, hvor muligheden for oprykning til DS er til stede. Det vil vi
naturligvis arbejde efter, men omvendt kan vi ikke rykke ned, og jeg håber derfor, at vi kan
udvide vores koncept og gameplan. Og på det personlige plan vil jeg rigtig gerne vinde 5
fodboldkampe mere, så jeg kan overhale formanden i flest sejre i spidsen for DGL´s bedste
mandskab;)
- Ulrik Rasmussen
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Serie 3
En på mange måder fantastisk efterårssæson har nået sin ende, og selv om vi går mørkere
tider i møde, så er det med et lyst og optimistisk sind. I hvert fald for mit vedkommende.
Rent resultatmæssigt er der jo ikke noget at sætte en finger på. Vi leverede varen i form af en
oprykning. Defensiven så i mange kampe særdeles stærk ud og frem ad banen var der også
masser af højdepunkter. Jeg er spændt på niveauet i serie 2 i den kommende sæson, og der
skal ikke herske nogen tvivl om, at vi vil blive udfordret maksimalt.
På træningsfronten var det også godkendt. Men heller ikke mere. Skal vi undgå nedrykning
kræver det, at ALLE kommer til træning. Ingen tynde eller helt manglende afbud. Og slet ikke i
opstartsfasen, hvor grundformen for resten af sæsonen skal opbygges. Så min opfordring til
alle må være - KOM NU TIL TRÆNING!
Men når det så er sagt, så skal alle vide, at jeg har fuld tiltro til, at vi i den kommende sæson
nok skal klare skærene. Målet i første omgang må være at etablere sig i rækken. Og det tror jeg
helt og holdent på, at vi gør.
Slutteligt en KÆMPE stor tak til Christian ”Lis” Sørensen. Uden ham havde jeg sgu været på
herrens mark. Og selvfølgelig også en kæmpe tak til resten af de fantastiske mennesker i DGL!!
God vinter, jul og nytår.
- Frederik Bonnez
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Serie 5
Sæsonstarten var rigtig god med et godt fremmøde til træning og en god intensitet til
træningen, hvor især defensiven var i fokus i starten. Det gav pote i starten, hvor vi vandt de
første 5 kampe og lukkede ét mål ind. Desværre blev vi ramt af sindssygt mange afbud til både
træning og kamp og i sidste halvdel af sæsonen kørte vi vel på halvt blus i forhold til det
fremmøde, der var i starten. Samtidig fik vi ikke mindre end 27 afbud over to kampe og det
kostede point mod Aarhus 1900 (3-3) og Prugelknabe (3-4). To hold, vi ellers tidligere havde
slået sikkert. Vi sluttede som nummer to og kan således konstatere, at vi manglede 2-3 point
for at rykke op.
Potentialet til oprykning er der, men det kræver et mere stabilt fremmøde til træning og
kampe.
- Kian Røn
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Herre 7-mands
Første halv sæson for 7-mandsholdet har været lidt en rutsjetur. Vi startede med en tro på at
hygge og et par gode fodboldspillere kunne præge rækken. Det viste sig dog, at mange hold
brugte spillere længere oppe fra og, vi fik derfor et par lede stryg :)
Men der var dejligt at være i gang igen, og interessen for holdet virker stigende. De spillere vi
har haft med fra andre hold har været super begejstrede, og alle har ytret ønske om at komme
med igen.
Så planen er, at vi over vinterpausen kan trække lidt flere spillere til og gerne nogen, der er
gode fodbold spillere. Det ville give en bredde og mulighed for at sætte et stærkt hold næsten
hver gang. Men for mig er det også vigtigt, at vi har hyggen med, som var en af grundene til, at
jeg startede holdet. Så det må vi heller ikke glemme.
- Marc Ballegaard
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Damerne
Efterårssæsonen blev for damernes vedkommende historisk. For første gang i klubbens
historie, var damerne repræsenteret med et 11-mands hold og skulle forsøge at bide skeer
med de bedre hold. Den første kamp var præget af meget nervøsitet, men endte alligevel
uafgjort 2-2, selv om det var et meget rutineret hold, vi var oppe imod. Dette var en utrolig
positiv oplevelse for alle damerne, som nu slet ikke var så nervøse for 11-mands og den store
bane. Målsætningen fra trænernes side til dette nye tiltag var at vinde 1 kamp, hvilket også
blev indfriet med 2 vundne og 1 uafgjort.
På træningsbanen har det været en fornøjelse at se endnu flere nye spillere komme til
klubben. DGL rekorden blev sat med hele 19 damer til træning, hvilket gør det utrolig
spændende og udfordrende at være træner. Denne udvikling håber vi meget på fortsætter, da
damerne jo er nerven i hele klubben. Med sådan en udvikling er der heller ingen tvivl om, at
damerne vil blande sig i toppen af tabellen og spille med, hvor det er virkelig sjovt.
Efter 2,5 år har både Carsten Leth og jeg valgt at takke af som trænere. Det har været en
kæmpe oplevelse at være med til at tage damerne fra et telefon-hold med 4 til træning, til nu
at have et 11-mands hold og kunne sætte holdet efter behag. Jeg har aldrig spist så meget
kage, drukket så mange øl og festet med så mange damer, som jeg har gjort den sidste lange
tid. Det er mig derfor en stor fornøjelse at skulle give holdet videre til de nye trænere, som får
nogle unikke damer under deres vinger.
- Anders Kloster
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Har du hørt, at DGL 2000 er større end AGF?
Da en række unge handelshøjskolestuderende fra herrelogen Den Gale Loge i 2001
besluttede sig for at grundlægge DGL 2000, havde de nok ikke regnet med, at klubben en dag
skulle få en større seniorafdeling end selveste AGF. I 2013 blev dette dog en realitet.
Af Anton Lind
Når snakken i de Århusianske gader omhandler fodbold, falder samtalen oftest over på AGF.
Det østjyske fodboldflagskib er vant til at stjæle opmærksomheden, men nu tyder noget på, at
de skal til at kigge sig over skulderen. For tiderne ændrer sig, og det kan snakken muligvis også
komme til at gøre. DGL 2000 oplever nemlig en eksplosiv fremgang på medlemssiden, og i
sæsonen 2013 blev det en realitet: Med hele fem seniorhold mod gigantens fire havde den
“lille” klub med base i Tilst flere seniorhold end AGF.
I løbet af sin 12-årige levetid har DGL 2000 for det meste set en rolig og jævn vækst, men de
seneste to år er der sket en rivende udvikling, og klubben har næsten set en fordobling af
medlemmer. I takt med et voksende omdømme samt fine sportslige resultater har man
formået at få flere nye spillere ind, end man har mistet. Dette har resulteret i et medlemstal,
der taler sit tydelige sprog: Fra 56 medlemmer i 2011 til 72 i 2012 og nu 100 medlemmer i
2013 fordelt på fire herrehold og et damehold.
Et relevant spørgsmål at stille er, hvordan en klub uden hverken klubhus eller stort bagland og
med tilholdssted i Tilst otte kilometer fra Aarhus centrum kan opleve så stor en fremgang.
Årsagerne kan være mange og svære at definere, men realiteten er, at medlemmerne
strømmer til som aldrig før.
Fællesskabet tiltaler
I vinters blev der blandt andet hentet tre yderst talentfulde spillere i Risskov-klubben, VRI. Tre
spillere som er gået direkte ind og løftet niveauet på klubbens andethold. Morten Tingnæs,
Peter Eistrup Frederiksen og Jan Callesen blev alle fanget af DGL-ånden og det fællesskab, de
oplevede omkring kampene i Tilst.
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Fra venstre mod højre: Jan Callesen, Morten Tingnæs og Peter Eistrup Frederiksen
“Da vi spillede mod DGL med VRI, blev jeg opmærksom på det fantastiske sammenhold, der
var i klubben, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at være en del af,” fortæller Jan Callesen.
Morten Tingnæs er enig og uddyber:
“Da vi var herude at spille, blev jeg bekendt med konceptet Super Saturday, som er en dag,
hvor alle klubbens hold spiller på hjemmebane lige efter hinanden, som jeg synes er et ganske
fornuftigt koncept, og jeg må bare sige, at jeg blev lidt misundelig, for det så rigtigt hyggeligt
ud på den anden side.”
Jyllands bedste serieklub
Fællesskabet kan dog ikke alene bære en moderne fodboldklub. Ambitioner er nødvendige. Og
i DGL 2000 er ambitioner ikke en mangelvare. Her er de både store og klare, men samtidig har
de vist sig som realistiske. For med oprykningen til Jyllandsserien i 2012 har man indfriet et
sportsligt mål, som først var forventet i 2014. Og det er ikke gået ubemærket hen, hvilket også
har betydet noget for den stigende tilgang:
“Med et hold i toppen af Jyllandsserien er det jo en ambitiøs klub. Jeg havde ikke valgt en klub,
hvis førstehold lå i serie 3, det betyder noget, at der er muligheder for at komme til at spille på
et højere niveau,” siger Morten Tingnæs.
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Og det er ikke kun på den sportslige side, at de store ambitioner får lov at leve. I bestyrelsen er
man godt klar over, at den sportslige succes kræver en stadig stødt medlemstilgang. Derfor har
man nedsat et rekrutteringsudvalg, som med forskellige tiltag og arrangementer arbejder
hårdt for forsat at tiltrække nye medlemmer til klubben.
Den Gale Loge leverer varen og lidt til
For de nye gutter har klubskiftet ikke skuffet, og deres forventningerne er blevet indfriet både
sportsligt og socialt, og de føler sig allerede som en del af fællesskabet. Imødekommende
mennesker og mange gode værdier har gjort det nemt at passe ind:
“Super Saturday, gode initiativer på facebook og liveupdateringer fra alle klubbens kampe har
allerede givet en ejerfornemmelse, så man føler sig som en del af klubben,” fortæller Morten
Tingnæs.
Og Jan Callesen føler sig også allerede hjemme i DGL 2000:
“Der har allerede været flere gode byture, og jeg har snakket med både drenge og piger fra
alle holdene. Det betyder helt sikkert også noget, at der er et damehold, for eksempel når de
råber ind på banen til kampene,” griner han.
Med oprykninger til Jyllandsserien 1 og serie 2 til klubbens første- og andethold sluttede DGL
2000 sæsonen 2013 af på forrygende vis, og de tre nytilkomne ser derfor frem til et
spændende og udfordrende år to i DGL-regi.
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Afslutningsfest 2013
Den 2. november afholdte DGL 2000 afslutningsfest på Aarhus Cykelbane. Hele 84 DGL’ere
havde meldt sig klar, til hvad der var den største afslutningsfest i klubbens historie.

Serie 3-mandskabet var arrangørerne bag og med friske JAI-piger i baren, bordfodbold, beerpong og et ekstremt velspillende liveband, der vandt megen respekt ved at spille klubbens
slagsang ”Vi er DGL”, var festen en stor succes.
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Traditionen tro var det også til afslutningsfesten, at klubben, trænerne og spillerne skulle se
tilbage på sæsonen uddele priser til årets bedste præstationer.
Priserne gik til følgende DGL’ere:
Årets Fighter – Mikkel Dahl

Årets Topscorer – Kristoffer Falck Primsø

Årets Fund – Morten ’Tinge’ Tingnæs

Serie 3:

Årets DGL’er – Sarah Primdahl

Årets Spiller – Henrik ’Henno’ Aaen
Mortensen

Pigerne:
Årets Spiller – Lene Holst Andersen
Årets Topscorer - Jette Krarup Søgaard

Jyllandsserien:
Årets Spiller – Thomas Mahler Christensen

Serie 5:
Årets Spiller – Carsten Leth
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Kristrup – DGL 2000
Som et fast indslag efter hver af DGLs kampe leverer en af spillerne et kampreferat. Som oftest
figurerer referaterne kun internt på klubbens Facebook-side, men i anledning af endnu et
succesrigt år med oprykninger til klubbens to højest rangerende hold, bringer vi her årets
sidste kampreferat.
Referatet er begået af Pedinho og består af billeder og tekst fra førsteholdets sidste kamp i
sæsonen på udebane mod Kristrup i Randers, hvor holdet var iklædt moderigtige grønne
dragter. En kamp som i øvrigt blev vundet 3-2. God fornøjelse med referatet ;)

Billedet taler vist for sig selv!

Vilje til sejr

Åbenhed

Klubånd

Hygge

Respekt

DGL's Casuals var klar på sidelinjen. Klar til at uddele øretæver og vittigheder.

Gatten vil have bolden... (Som altid ;)).

Vilje til sejr

Åbenhed

Klubånd

Hygge

Respekt

JB var endnu en gang på pletten i kampen. Målscorer til 1-0.

Vilje til sejr

Åbenhed

Klubånd

Hygge

Respekt

The Alfa Pose! Cheftræneren var i dagens anledning iført jakke fra
Bertoni, sort J. Lindeberg skjorte og et moderigtigt halstørklæde i
mørke farver. I stedet for at vælge traditionelle mørke, strømlinede
bukser og laksko, havde han i stedet valgt sine favorit-jeans og brune
støvler. Et look der siger: "Jeg bestemmer, men jeg gør det på en
cool og afslappet måde".

Vilje til sejr

Åbenhed

Klubånd

Hygge

Respekt

Gatten er utilfreds. Utilfreds med sin præstation, men mest utilfreds med tanken om, at det
var hans skæg, som gjorde ham til en bedre fodboldspiller.

Vilje til sejr

Åbenhed

Klubånd

Hygge

Respekt

Sus påpeger uroligt, at Kristrup kan nå at hente DGL. Kristrup har
lige reduceret til 3-2 efter et langskud og en returbold, hvor DGL's
returløb mildt sagt var fraværende, hvortil Bloks svarer:
"Bitch, Didn't I just tell you to shut up? I got this shit under control!"

Vilje til sejr

Åbenhed

Klubånd

Hygge

Respekt

Thorkil har igen formået at grisse sig selv til. Men det er okay
denne gang, for det var slet ikke vores trøjer! Haha!

Vilje til sejr

Åbenhed

Klubånd

Hygge

Respekt

"Og nu skal vi i ba- *host host* drikke herremange øl!"
- Morapedi ”Pedinho” Mohapeloa

Vilje til sejr

Åbenhed

Klubånd

Hygge

Respekt

Mød en DGL’er
Hvad hedder du?
Annemette Østergaard
Hvad er din nuværende beskæftigelse?
IT Project Manager
Hvilken position spiller du på banen?
Venstre kant
Tidligere fodboldklubber?
Dem findes der ingen af
Favorit (fodbold)klub?
Det må selvfølgelig blive DGL
Hvor længe har du spillet i DGL?
Bom bom... Det er et godt spørgsmål. Det
må være siden efteråret 2011
Hvorfor valgte du at spille fodbold i netop DGL?
Jeg kendte ikke lige andre fodboldklubber i Århus med et 7-mands hold - og gennem Dolle
(Line Dollerup) og en fælles bekendt hørte jeg rygter om, at der var mangel på damespillere
Hvad er dit indtryk af klubben?
Det er en fantastisk klub. Søde, rare mennesker, der står klar til at byde nye velkommen, altid
fightervilje og plads til alle!
Hvad er dine fodboldmæssige ambitioner?
Det må være at score på et hovedstød
Hvad er din bedste fodboldoplevelse?
Dengang jeg scorede mit første mål
Hvad er din værste fodboldoplevelse?
Det må blive et pas... Jeg har fortrængt det!
Hvad er din favoritmusik?
Den er svær. Der er jo masser af godt. Meeen en koncert med Turboweekend går man aldrig
galt i byen med
Hvad er din livret?
Jeg er simpelthen for madglad til at kunne svare på det spørgsmål

Vilje til sejr

Åbenhed

Klubånd

Hygge

Respekt

Hvilke 3 “ting” ville du tage med på en øde ø, og hvorfor netop dem?
Hjemmebrændt kahlua, volleyball og Matt Bomer - så bliver det næppe så slemt at være
fanget på en øde ø!

Kalender 2013/2014





21. december
24. december
31. december
25. januar

Vilje til sejr

rgd revision – Mitre Cup 2013
God Jul
Godt Nytår!
Generalforsamling

Åbenhed

Klubånd

Hygge

Respekt

Tak til vores sponsorer

Vilje til sejr

Åbenhed

Klubånd

Hygge

Respekt
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Respekt

