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Formanden
2018 sejlene er sat…
2014 fodboldåret blev afsluttet med vores årlige indendørs stævne Redmark Cup, og hvor vi
igen i år havde mere end 40 deltagende hold, hvoraf vi endte med at have et DGL hold i
finalerunden, sponsoreret af vores samarbejdspartner vestjyskBANK. Det var en fantastisk
vellykket dag og med stor tilfredshed blandt deltagerne. Et stævne, hvor vi som klub igen fik
vist os frem og hvad vi står for – en sportslig meget stærk klub og med et fantastisk fællesskab.
For uden hjælp fra en masse spillere og ikke mindst støtte fra mange samarbejdspartnere, ville
denne dag ikke være mulig. Så en stor tak til alle!
”2015 Planen” blev i 2014 opnået på meget tilfredsstillende vis, og der er i vintermånederne
blev arbejdet på ny 3 års plan – en ”2018 Plan”. Den blev grundlagt på årets strategidag for
bestyrelsen i januar, og efter flere ugers yderligere arbejde, kunne bestyrelsen præsentere den
nye plan på Generalforsamlingen i slutningen af januar. Det er en vanvittig spændende plan og
rejse, som vi skal fortsætte – en plan der som altid i høj grad vil blive drevet af spillerne selv og
i hvilket tempo, at udviklingen skal ske. Vores styrke har altid været, at klubben har vokset og
udviklet sig, hvis vi var klar til det og ikke på baggrund af visionære mål. Men mål styrer
adfærd, og det betyder selvsagt, at vi bag linjerne kontinuert arbejder benhårdt på, at skabe
rammerne for spillere og trænere, så vi kan fortsætte vores umættelige udvikling.
Ifm. Generalforsamlingen anno 2015 har vi måtte foretage to udskiftninger i bestyrelsen.
Kommunikationschef Anders Larsen og Materialechef Carl Martin Munkholm meddelte i
efteråret, at de efter flere års arbejde i bestyrelsen ønskede at tage en pause og fokusere
ekstra på deres arbejde og studier. De to har leveret en fantastisk indsats og sat deres præg og
retning på deres respektive områder, så de med stolthed kan give depechen videre til nye
ansigter. De nye ansigter blev som ny Kommunikationschef Morapedi ’Pedi’ Mohapeloa og
Jimmy D. Nielsen som ny Materialechef. Et stort velkommen til de to.
Den lange vinter er over og sæsonen er i gang, græsset er grønt og det er en herlig følelse, at
der nu igen er Go’ fu’bol i DGL 2000 hver weekend de næste måneder. Så kom ud og støt vores
dejlige pigehold, serie 6, serie 4, serie 2 og ikke mindst vores Jyllandsseriehold – det er alle
spillere, som er stolte af, at kan trække DGL 2000 trøjen på og repræsentere den klub, som vi
alle elsker.
DGL hilsner,
- Peter Kjeldsen
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Sportschefen
Meget er ændret siden efteråret 2014 på den sportslige sektor i DGL 2000. Først og fremmest
er der en del ændringer på staben af trænere, således har alle klubbens fem hold fået nyt blod.
Vi går derfor en spændende men også ny epoke i møde i Jyllands bedste serie klub.
På JS plan har vi skrevet en 3 årig aftale med David Kjær Nielsen, som for kendere er lidt af en
fodboldnørd, det bliver derfor spændende at følge holdets udvikling i den kommende tid, for
jeg er ikke i tvivl om, at vi bliver et bedre hold på sigt, også selvom resultaterne ikke har været
med os i skrivende stund, det tager tid at ændre på spillestil og udskiftninger i truppen. Kasper
Hedegård fortsætter som medtræner ligesom han gjorde i efteråret.
Vores ny oprykkede 2. Hold har haft en svær opstart med svingende resultater i
træningskampene, og samtidigt har Mark, som havde en stor andel i oprykningen trukket sig
tilbage grundet arbejde. Jeg vil gerne takke Mark for hans indsats i 2014.
Vi arbejder på højtryk på at finde den helt rigtige afløser, og i mellemtiden har Thorkil og Nils
overtaget tøjlerne i de første par turneringskampe. Målsætningen for holdet er, at vi skal
stabilisere os i serie 2, det skal være slut med elevator op og nedrykninger for 2. Holdet.
Talenterne har også nye folk på linjen, Jakob og Rune er helt nye mens Hvidberg sr. og Frede er
gamle kendinge. Med de to unge knejter er der også kommet massiv tilgang til holdet og vi har
derfor en forhåbning at holdet kan udvikle sig og spille med om topplaceringerne. Der er
blevet gået godt til den i træningskampene og især under træning har flere vist, at de nok godt
kunne spille på et højere niveau.
Aspiranterne fra serie 6 har fået nye koordinatorer, Rand og Lauritsen har sagt ja til at styre de
hyggelige fyre, der spiller i landets laveste række. Det er fundamentet i DGL 2000, og et bevis
på, at selvom vi har høje ambitioner for de højere rangerende hold, så er det her det hele
starter.
På damesiden er der også ny mand i spidsen, klubben har lavet en aftale for foråret med
Karsten Mark, som tidligere med succes har trænet damehold. Karsten har her i opstarten vist,
at han brænder for den opgave han har sat sig for, og derfor er der ikke tvivl i mine øjne om at
damerne får et godt forår, med en masse mål, scoret i den rigtige ende.
Jeg håber, I alle får et godt forår med masser af succes på banen såvel udenfor.
- Ulrik Rasmussen
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Trænerne har ordet…
Jyllandsserie
Den sportslige opstart
Rent sportsligt er det gået godt og som forventet. Vi har fået implementeret nogle
basisbevægelser, som sikrer boldholderen nogle flere muligheder i opspillet. Spillerne har
taget det rigtig godt til sig, og når det bruges i kampene, har det også været tydeligt for alle, at
det er noget af det, holdet tidligere har manglet. Vi er dog kun lige startet på den rejse, og der
er fortsat mange skridt at tage. Trænermæssigt er der masser af udfordringer i at være to specielt når man er så forskellige af væsen, som vi er. Men vi er heldigvis meget enige om de
rent fodboldmæssige ting, og vi ser meget ens på fodbold generelt. Derfor er vi også
fuldstændig enige om, i hvilken retning, holdet skal bevæge sig. I øvrigt er det nok meget godt
ikke at have to ens typer, så det ser godt ud vil vi mene - vi supplerer hinanden rigtig godt :-)
Forventninger til sæsonen
Vi forventer at bevare vores status som JS-hold, selv i en sæson, hvor der er historisk mange
potentielle nedrykkere. Faktisk kan det - hvis alt går skævt - være 5 ud af 8 hold, der rykker
ned. Vi skal derfor være på tæerne fra start og arbejde hårdt i alle kampe. Vi forventer i øvrigt,
at vi optimerer vores træningskultur endnu mere, så den går fra at være god til mega god!!
Udover det er vores forventninger, at vi får et tæt samarbejde med 2.holdet , da det er vigtigt,
at de redder sig også, og det kan 1.holdet godt blive en vigtig del af. I øvrigt har vi snakket om,
at vi vil bidrage til den gode klubånd der er i DGL 2000, så vores fokus er ikke kun på JS holdet,
men på alle holdene.
Vigtigste fokuspunkter
Spillet med bolden skal fortsat udvikles, og så skal vi være lige så stabile defensivt, som vi har
været i de seneste tre træningskampe, hvor vi har holdt nullet. Og vi skal være skarpe på
standardsituationer. I en tæt og hård pulje kan det være forskellen på succes og fiasko. Udover
det skal vi og ikke mindst spillerne sørge for at få planlagt tingene ordentligt, så vi kan stille
med det bedst mulige hold hver gang, da dette også vil være afgørende for både os, men så
sandelig også serie 2. En sidste vigtig ting bliver kommunikationen mellem trænere, sportschef,
materialeansvarlige osv. Hvis den er god, så lover det godt :-)
Vi glæder os HELT VILDT til at komme i gang med at spille om point, og vi er sikre på, det bliver
et rigtig godt forår for hele klubben både på det resultatmæssige og det sociale plan :-)
- David Kiær Nielsen og Kasper Hedegaard
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Serie 2
Den sportslige opstart
Efter et succesfuldt efterår, hvor oprykningen til serie 2 kom i hus var det med store
forventninger, at Mark Lind og undertegnende tog fat på opstarten i januar måned. Det
startede med et fælles trænermøde med de andre (nye) trænere i DGL, hvor en god stemning
gav anledning til optimisme.
Perioden frem mod sæsonstart er dog forløbet lettere kaotisk pga. trænerstop, ændrede
træningskampen, en lille 2.holdstrup og mange afbud. Mark Lind vil i sit nye job som
buschauffør være væk i længere perioder, mens undertegnede midlertidig flytter til Følle. Det
betyder, at vi begge ikke havde mulighed for at være tilstede i det omfang, som er nødvendigt
for at kunne varetage et hold i DGL. Heldigvis står andre kræfter klar til at tager over, så Nils &
Thorkil skal derfor føre 2.hold sikkert frem til sommer.
Forventninger til sæsonen
Samtidigt med trænerskifte har planlægningen af træningskampene været ustruktureret, da
flere af træningskampene er blevet rykket af enten os selv eller modstander, hvilket har ført til
aflysninger pga. afbud, som 2.holdet har været hårdt ramt af. Med en umiddelbar trup på 13
mand har træningskampene ofte været en blanding af spillere fra alle klubbens hold, hvilket
har givet nogle større nederlag. Her skal lyde en stor tak til de (ex) DGL’ere, som altid er klar på
at trille bold med drengene og hjælpe til i ved hvem I er.
Som altid i DGL er der lys for enden af tunnelen. Op mod sæsonstart har Nils og Thorkil fået
styr på tropperne, men afbuddene bliver færre og det er hovedsagelig skader, som folk døjer
med. Det har resulteret i en åbningssejr over Bjerringbro på udebane, mens lokalopgøret på
TST blev tabt 4-2. Der er derfor grund til at bevare optimismen og målsætningen om at
stabilisere holdet i serie 2 er opnålig. Det kræver dog hårdt arbejde, men det tværgående
trænerteam er en solid platform til at løfte 2.holdet i en fælles indsats.
- Kristian Hansen
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Serie 4
Den sportslige opstart
Opstarten har været god, vi har set sindssygt mange nye ansigter, og generelt har folk gået til
vaflerne. Vi har været mellem 15-20 til hver træning, og generelt har vi haft fokus på at være 2
trænere til hver træning. Når vi er 2 hver gang, kan vi dele spillerne i to grupper, så de får mere
ud af træningen.
Generelt har der været en rigtig god tone på banen og trænerne imellem, og i trænersteamet
havde vi lavet en arbejdsfordeling til at starte med. Vi vægter alle fire det sociale meget højt,
og at folk skal have det godt. Derudover har vi alle hver især forskellige kompetencer, både på
det menneskelige, men også på det fodboldmæssige, som vi hver især byder ind med.
Forventninger til sæsonen
Vi har fra start meldt ud, at vi gerne vil være med i den sjove ende af rækken. Vi finder det
også vigtigt, at vi prøver at spille noget god fodbold med bolden på jorden, da det trodsalt er
sjovere, end at sparke lange bolde.
Derudover forventer vi at der er en god atmosfære til træning og kamp, og sammenholdet
vægter vi højt.
Vigtigste fokuspunkter
Vi vil gøre vores for, at der bliver kommunikeret ordentlig til spillerne, og samtidig vil vi
bestræbe os på at skabe nogle intensive træningspas. Derudover vil vores fokus også være på
det sociale, da vi alle har den mening, at hvis man ikke har det godt socialt på et hold, så spiller
man heller ikke godt. Samtidig vil vi selvfølgelig også være seriøse omkring træninger og kamp,
og forvente det samme fra spillerne.
Vi håber i øvrigt på minimum 1500 tilskuere til hjemmekampene, hvor folk kommer ud og ser
talentholdet, og agerer 12. mand.
- Rune Mønster, Jacob Wind Jensen, Martin Hvidberg og Frederik Raaby
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Serie 6
Den sportslige opstart
Det har været helt kanon at se så mange nye folk til træning, som er klar på at spille noget go
fu’ball og ikke mindst serie 6 bold. Vi har arrangeret en træningskamp for serie 6 i slutningen af
marts, for at se hvilket spillermateriale vi har til rådighed, samt for at spille holdet sammen
inden vi sparker sæsonen rigtigt i gang. Derudover får vi også en mulighed for at gøre os
synlige i trænerrollen, og se os selv an.
Forventninger til sæsonen
Vores forventninger til denne sæson er, at vi skal ud og spille en masse god fodbold og have
det sjovt. Vi skulle også gerne ligge i den sjove ende af puljen, hvis alt forløber som forventet
.
Vigtigste fokuspunkter
Vi vil lægge fokus på, at alle der er med til kamp skal have masser af spilletid, da det er noget
sjovere at spille serie 6 end det er kønt at se på ;) Derfor er målet at alle skal syntes det har
været en fornøjelse at være ude og trille noget bold i DGL regi.
Vi regner desuden med at få oprettet en ølordning, så man ikke skal gå tørstig fra kampene, da
tredje halvleg også er en vigtig del af sammenholdet og er med til at skabe en fast stamme.
- Kristian Rand Henriksen og Simon Lauridsen
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Damerne
Det mest stormombruste hold i DGL igennem tiderne må uden tvivl være det nuværende
pigehold. Efter trænerskiftet sidste sæson har pigerne endnu en gang oplevet et skifte - delvist
som følge af sygdom, hvor både Malte og Svend Erik har måttet melde pas for nu, og delvist
som følge af en spiller der gerne vil udnytte de sidste år af sin karrieres efterår. Ved starten af
marts trådte Karsten Mark således til og overtog styringen med pigerne, hvilket allerede nu har
været en succes idet der straks efter hans starte mødte flere nye piger op til træning.
Stormen blæser således gamle blade væk og bærer nye med sig. Holdet har således fået
opbygget en ny fast kerne bestående af både nye og gamle spillere hvilket bevirker at det ikke
er unaturligt at der er 6-7 piger til træning så tidligt på sæsonen. En god styrkelse af
sammenspillet på holdet og de individuelle evner hvilket ses når pigerne også spiller med
herrerne, hvor der bliver gået til stålet. Desværre er udsigterne til at få flere spillere til træning
ikke overvældende, hvorfor pigeholdets primære sportslige og sociale ambition for foråret er
at få opbygget en større bruttotrup så man til træning kan komme op på 10-12 deltagere og
uden problemer kan stille hold hver gang.
Sportsligt er ambitionen et solidt forår med flere sejre end sidste efterår og en markant
fremgang i målscoringen. Dette er allerede blevet et fokuspunkt for Karsten Mark, som har
klare ambitioner i tråd med den på generalforsamlingen præsenterede strategi: der skal
mange flere pigespillere til klubben.
Til det har alle pigerne et stort ønske til resten af klubben - hjælp os med at finde de næste
spillere! Vores netværk er ved at være tømt og vi har brug for nye spillere. Hvis alle i klubben
spørger 1 og blot 10% af dem kan har vi 10-12 mere til træning hver gang.
- Jens Christian Lodberg

Vilje til sejr

Åbenhed

Klubånd

Hygge

Respekt

Spillernes forventninger
JS-truppen: Morten Sig Møller
Hvordan har opstarten været?
Det nye år har også budt på en ny begyndelse for
1.holdet, i og med at den mangeårige træner og
nuværende sportschef Ulrik Rasmussen, valgte at
stoppe med udgangen af sidste sæson. Det har
betydet, at en ny træner er kommet til i form af
David Kiær Nielsen, der i samarbejde med Kasper
Hedegaard skal stå i spidsen for DGL’s højst
rangerende hold. En ny træner betyder også nye
idéer, hvor fokus bl.a. er på en mere
boldbesiddende spillestil med et højt pres på
modstanderen. David har i de første par måneder
været et yderst godt bekendtskab, som har
medbragt ny energi og andre træningsmetoder,
som også har givet nyt liv til truppen. Så alt i alt
har det været positivt med trænerne i de første
par måneder!
Den sportslige opstart har været ganske godkendt. Første kamp startede dog med et 0-3
nederlag til puljerivalerne fra CIF, men siden da er der stort set blevet lukket af bagtil, mens at
vores offensive spil bliver bedre og bedre. Vi dominerer i langt højere grad end tidligere vores
kampe, og tillader ikke mange chancer til modstanderen. Derudover har vi fået tilgang af flere
nye spillere, bl.a. Morten Gammelgaard, Simon Jakobsen og Nikolaj Øvall, som alle har styrket
konkurrencen og niveauet i truppen, og som ser ud til at blive nogle spændende
bekendtskaber her i foråret. Derudover har starten af sæsonen også budt på nye
træningsøvelser, der skal hjælpe os i kampene, og de første skridt kan allerede ses i vores
træningskampe. Men det bliver bestemt spændende, når vi får det mere ind under huden og
bliver fortrolige med det.
Hvad er dine forventninger til den kommende sæson?
Mine og holdets forventninger til forårssæsonen er helt bestemt at slutte i top-3. Der er ingen
tvivl om, at hvis vi spiller op til vores bedste, så er vi et svært hold at slå. Det kræver dog hårdt
arbejde, og ikke mindst et stort træningsfremmøde, hvis vi skal nå vores mål. Jeg mener dog
bestemt at det er realistisk, og at vi har noget at bevise, efter vores lidt skuffende
efterårssæson. Så vi går bestemt efter at blive oppe, og vi går ud for at vinde og dominere
kampene.
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S2-truppen: Kim Toft
Hvordan har opstarten været?
Opstarten har været rigtig god, hvor de
første par uger stod på fælles træning med
JS. Hvilket har vist at man måske ikke var i
den form, man håbede på.
Opstarten har været præget af alt for mange
afbud og skader, hvilket absolut ikke er
optimalt som oprykker. Der bare IKKE godt
nok. Trænerteamet er stoppet, så nu vil jeg
gerne bede folk om at rykke tættere
sammen i bussen, komme til træning og
prioritere fodbolden lidt højere.
Hvad er dine forventninger til den
kommende sæson?
Mine forventninger til sæsonen er, at vi kommer til at kæmpe om overlevelse. Hvilket er
ensbetydende med, at vi skal til at komme mere til træning og prioritere fodbold lidt højere.
På det sociale plan er jeg sikker på vi får et succesrigt år, med masser af hygge og øl. Jeg ved i
hvert fald, at bødekassefesten bliver en fest.
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S4/6-truppen: Jakob Skov Lauridsen
Hvordan har opstarten været?
Jeg kan roligt sige, både på mine egne, men også på mine
holdkammeraters vegne, at opstarten har været
exceptionelt god i år. De nye trænere virker meget
ambitiøse, og er velforberedte til hver træning. De tager
også venligt imod råd og ønsker fra spillerne, så træningen
kan formes i fællesskab. Efter hver træning slutter vi af
med at mødes, her er der rum for ros og ris, samt et tak for
god træning. Det er en lille ting, men jeg synes, det er et
godt initiativ, og det er med til at styrke DGL-ånden. Til de
første par træningskampe har der også været gode input,
her kan blandt andet nævnes en anekdote fra seneste
kamp. Efter en meget fesen første halvleg skiftede vi fra 44-2 til 3-5-2 og fik meget større indflydelse på kampen. Det
var en stor fornøjelse, og skarpt set af trænerteamet.
I de tre år jeg har spillet i DGL har vi aldrig haft så stærkt et fremmøde som nu. Det kan blandt
andet skyldes de mange nye ansigter som har fundet vej hertil, men også takket være de
trofaste, som holder ved. Intensiteten til træningen er steget gevaldigt, og der er generelt et
godt flow uden for mange pauser.
Hvad er dine forventninger til den kommende sæson?
Baseret på den opstart som vi har haft i år forventer jeg uden tvivl en oprykning. Klubben har
fået så mange nye talenter som bidrager til spillet, så en oprykning er næsten uundgåeligt.
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Damerne: Carina Koch Andersen
Hvordan har opstarten været?
Hele vores opstart har været noget
kaotisk, da der ikke har været en
træner fra start. Ud fra de få
træninger vi har haft med Karsten,
synes jeg det har været nogle gode
træninger, men det er tydeligt, at vi
lige skal lære hinanden at kende og
have afstemt forventninger, så vi kan
finde den rette balance mellem
seriøsitet og sjov. Jeg synes dog, vi er
godt på vej. Jeg er også godt klar over
udfordringen i at finde en træner, der
gider at træne så få spillere som vi er i
opstarten, men jeg ved vi er flere, der
synes det er ærgerligt når træningen
bliver aflyst med den begrundelse, at
vi er for få. Vi ved vi er få, men vi kunne godt bruge lidt mere støtte og engagement fra både
træner og klub.
Jeg synes det er rigtig lækkert, at vi er begyndt på fællesopvarmning hver gang, det er en god
måde at komme i gang på. Jeg synes der har været god gejst og intensitet i de træninger vi har
haft. Vi har også haft nogle fine træninger med herrerne, som jeg synes skal have ros for at
lade os være med, når der ikke har været en træner. Dog kan jeg godt være bange for at det
kan skræmme eventuelle nye spillere, hvis vi netop på deres første dag skal træne med
herrerne.
Hvad er dine forventninger til den kommende sæson?
Mine forventninger til den kommende sæson er, at vi forhåbentlig får bygget en større og
mere stabil spillertrup op. At vi får bygget et godt samarbejde op med en træner/et
trænerteam og at vi får scoret nogle flere mål. (vores topscorer for sæsonen SKAL have scoret
mere end to mål. ;)) Derudover forventer jeg at vi selvfølgelig fortsætter med hygge, go’
fo’bold og MASSER af kage og øl.
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Hvad hedder du?
Jasmin Busuladzig
Hvor gammel er du?
25 år
Hvad er din nuværende beskæftigelse?
Studerer en kandidat i marketing på BSS
Hvilken position spiller du på banen?
Central midt/kant og sågar angriber ;)
Tidligere fodboldklubber?
Kolding boldklub, Nr. bjært strandhuse
(kolding) og Aabenraa boldklub.
Favorit(fodbold)klub?
Evigt og altid mægtige FC BARCELONA!
Hvor længe har du spillet i DGL?
Lidt over et år
Hvorfor valgte du at spille fodbold i netop DGL?
Efter en enkelt sæson i Aabenraa gik der et år, hvor jeg ikke spillede bold og tænkte nu ville jeg
i gang igen - men hvor skulle det lige være? Jeg var så heldig, at jeg på daværende tidspunkt,
gik på bachelor uddannelse sammen Kristoffer Schmidt (gammel kending i DGL har jeg ladet
mig fortælle). Han fortalte om DGL 2000, hvor de trænede og hvilken god klub det var, og stak
mig nummeret på daværende træner og nuværende sportschef Ulrik. Jeg kontaktede Ulrik en
kold november dag, og spurgte om en ny spiller kunne træne med snarest muligt. Ulrik var
iskold og sagde, at der var træningskamp dagen efter og jeg kunne komme med hvis jeg ville –
selvfølgelig ville jeg det.
Vi mødte Brabrand fra DS på daværende tidspunkt, jeg kendte ikke et øje og var helt færdig
efter godt og vel 20 min. Ikke at have spillet bold i et år kunne ses og mærkes! ;) Men så var jeg
i gang….
Hvad er dit indtryk af klubben?
Mit førstehåndsindtryk af både trænere og spillere var rigtigt god. Mange kom og hilste, og
man følte sig straks velkommen i klubben – stor ros for det! Især Anders Larsen var god til at
tage hånd om mig som ny spiller og fortalte diverse ting om hvordan tingene fungerede osv.
Der var dog et tidspunkt, hvor jeg tænkte ”hold da kæft, tier den mand aldrig stille? ” ;) ;)
Jeg fik samtidigt det indtryk, at jeg var kommet til en klub hvor man tog sig af hinanden, og
man gjorde utroligt meget ud af at alle kendte hinanden på tværs af holdene. Især vores dame
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hold var fantastiske til at komme og sørge for en god stemning til mange af kampene, med
kage og godt humør :)
Rent sportsligt var det også på et højt niveau. Jeg trænede og spillede på daværende tidspunkt
med serie 2 holdet, og der var mange dygtige spillere iblandt (og stadig er). I dag er jeg en del
af JS-truppen, og her er niveauet naturligvis det højere, især hjulpet af tilgangen fra David som
cheftræner.
Hvad er dine fodboldmæssige ambitioner?
Mine ambitioner er at få så mange JS kampe som muligt, og at vi ender i top 3 og opfylder det
mål vi har sat os for denne sæson. Men jeg har skam også ambitioner på vegne af vores serie 2
og serie 4 hold, der gerne skulle blive i serie 2, og efter at have set serie 4 træningen nogen
gange, er der bestemt grundlag for en målsætning om en topplacering i puljen, eller sågar en
oprykning til serie 3.
Så kunne det samtidigt være fedt, med en stor nok tilgang af damer til klubben så vi kan få et
11 mands dame hold.
Hvad er din bedste fodboldoplevelse?
Da vi nåede til Parken i Ekstra bladet skolefodbold. Det må have været i 2006, og var en stor
oplevelse at få lov til at spille på Danmarks national stadion – samt at møde Michael Laudrup,
Chefen Don Ø og superliga spillere.
Hvad er din værste fodboldoplevelse?
Det var ikke spor sjovt at tabe finalen i Parken på national tv.. men heldigvis kom der lidt
damer ud af det. ;)
Hvad er din favoritmusik?
Jeg lytter nu en del til hip hop, og vil i den forbindelse gerne citere Kristian Hansen, da jeg
spurgte ham, om han lytter til hip hop en dag vi var på vej til træning, hvor der kom Ice Cube
ud af højtalerne og han iskoldt kiggede på mig og sagde ”Jeg lytter så meget til hip hop, at jeg
er en sort mand fanget i en hvid mands krop. ” Ha ha! Sagde den hvideste mand i DGL ;) Ellers
er jeg ikke bleg for at høre noget house og dance musik – især efter Tinge spammer os med
det, så ofte som han kan. ;)
Hvad er din livret?
En god hjemmelavet pizza er sku altid godt!
Hvilke 3 “ting” ville du tage med på en øde ø, og hvorfor netop dem?
En fodbold til tidsfordriv, et par lækre damer og en båd til at komme væk igen, når øen blev
kedelig ;)
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Kalender forår 2015
-

25. april: Super Saturday
30. maj: Aktionærdag
5. juni: Bustur til udekamp
Ultimo Juni: Sommerfesten

Tak til vores sponsorer
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