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2016 mod nye mål…. 
Kort inde i efterårssæsonen kan vi se tilbage på en som altid utrolig vellykket vestjyskBANK Cup 

lørdag d. 1 august. Vi havde 14 deltagende hold, hvoraf 3 damehold fik genskabt 

dameturneringen, hvilket var utrolig vigtig.  Med en dag med den rette cocktail af godt vejr, go 

fu’bol, glade og tilfredse deltagere, samt en masse hygge i DGL ånden, var det alt i alt en 

succes og et fantastisk stykke arbejde af Turneringsansvarlig Morten Borup og hans team. 

Inden sommeren gik på hæld, dannede blandt andet Restaurant Mellemrum og Restaurant 

Komfur rammerne for DGL’s første ”Advisory Board møde”. Initiativet omkring Advisory 

Boardet, og med Lasse Mønster som tovholder, er søsat for bl.a. at trække en række af de 

gamle DGL’er tættere på klubben. Med baggrund i deres kærlighed til vores kære klub samt 

med deres erhvervsmæssige ballast, skal de være med til at give bestyrelsen sparring og input 

til den fortsatte udvikling af klubben. Næste arrangement er i efteråret 2015, hvor arbejdstøjet 

for alvor tages på. 

Med et forår som desværre ikke helt forløb, som vi havde håbet på, ser vi frem imod et 

spændende efterår, hvor vi for alvor skal have revancheret nogle af resultaterne fra foråret. 

Dog et forår med stærke præstationer af Damerne, Serie 6 og ikke mindst talentholdet, som på 

fantastisk vis rykkede op i serie 3. Men et forår hvor lidt manglende skarphed foran målet og et 

uhørt stort antal skader, gjorde det svært. Derfor må både Jyllandsserie og serie 2 desværre en 

tur ned og vende. Men at vende er ambitionen – for begge hold vil komme stærkt i gang og 

målet er at lægge med i den sjove ende i efteråret, hvor vi med DGL hjertet vil kæmpe os 

tilbage mod nye mål. 

Med den lange og ’varme’ sommer i Danmark kan vi se frem til at betræde nogle fantastiske 

fodboldbaner rundt omkring, og en ting er sikker – spillerne er klar til at trække i arbejdstøjet, 

for der skal virkelig kæmpes for det i dette efterår. Men med familie, venner, sponsorer, 

aktionærer og mange andre som 12 mand, står vi stærkt rustet og glæder os til at se jer på 

sidelinien heppe på de rød-sort stribede spillere….DGL 2000. 

DGL hilsner, 

- Peter Kjeldsen 
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Sportschefen 
Sommerferien er slut, og efterårssæsonen er startet. Der er sket en del ændringer i løbet af 

sommeren, idet vi har skiftet trænere på de lavere rangerende hold, således er der ændringer 

på 2, 3, 4 holdet og damerne. Det har været en stor udfordring at få nye navne på plads og der 

skal lyde en stor tak til Lasse Mønster for en fremragende indsats.  

Jeg vil gerne byde alle de nye trænere velkommen i trænerklubben, det er sådan, at alle de nye 

trænere er fundet interne i klubben, på 2. holdet gør undertegnet comeback, det samme 

gælder sig for Christian ”Lis” Sørensen. På 3. Holdet fortsætter Martin Hvidberg, og han får 

følgeskab af Jakob Benner Lundgaard. På 4. Holdet bliver det brødrene Lauridsen, aka Simon 

og Jakob, der bliver koordinatorer. På damesiden bliver der et team bestående af Anita 

Sundgaard og Maja Høyer Sørensen. 

På det sportslige plan så rykkede 1 holdet jo ned i serie 1, efter en meget hård sæson, hvor 

ikke mindre end 4 ud af 8 hold måtte en tur i serie 1, vi håber og tror at vi igen i 2016 har et 

jyllandsseriehold i DGL2000. Det bliver uden tvivl en stor opgave for David og Kasper at få 

vendt bøtten, men vi har stor tiltro til at det kan lade sig gøre. 

2. holdet måtte også en tur ned, elevatordrengene overlevede kun en enkelt sæson i serie 2, 

og selvom det pointmæssigt ikke var tilfredsstillende så var der gode takter i rigtige mange 

kampe, men heldet og skarpheden manglede. 

Talenterne fra 3. holdet rykkede op i serie 3 efter at havde været helt suveræne i serie 4, et 

stort tillykke skal der lyde herfra. Egentlig imponerende at dette hold er gået fra serie 6 til serie 

3 på 4 år. 

Aspirenterne fra serie 6 viste igen i foråret fanen frem, med dejligt humør  og til tider flot 

barca bold som er et tophold værdigt. 

Pigerne fik vendt skuden efter et skuffende efterår 14, hvor det ikke blev til mange mål, det 

blev der heldigvis lavet om på og DGL´s charmerende damer leverede champagne bold i 

verdensklasse, det lover godt for fremtiden 

Jeg glæder mig til at se jer alle spillere og trænere på banen i efteråret og sammen skal vi 

skabe fremtiden i storklubben. Forza DGL2000 

- Ulrik Rasmussen  
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Trænerne har ordet… 

Serie 1 
På resultatsiden kan vi jo kun sige, at vi er voldsomt skuffede. Vi rykkede ned, og det var 

bestemt ikke en del af planen. Men overordnet set har vi ikke været dygtige nok til at score 

mål. Vi har forbedret os på rigtig mange parametre, og rent spillemæssigt har vi rykket os 

længere, end man vel havde turdet håbe. Når resultatet gøres op, så er der dog ét enkelt point, 

der adskiller os fra en forbliven i JS. 

Det er de hårde facts, og selvom man efterfølgende kan fortælle mange og lange historier om, 

hvordan vi havde bolden 90 % af tiden i hjemmekampen mod Skals og skabte 8 frie chancer i 

feltet med en enkelt på underkanten af overliggeren i en kamp, der endte 0-0, eller hvordan 

greenkeeperen i Tilst ikke var vores bedste ven, da en glat overflade på en knaldhård bane var 

årsag til en røvtur af et brændt straffe i 3 minutters overtid af 1-2 nederlaget til Viborg på 

hjemmebane osv. osv., så ændrer det ikke på det faktum, at fodbold handler om at lave mål - 

ikke kun om at have bolden og skabe chancer (vel Hjulmand?). 21 mål i 14 kampe er for dårligt 

et udbytte, og selvom vi så havde respektable 22 mål imod, så giver det samme udfald i sidste 

ende. Vi var spillemæssigt fuldt ud med og i de fleste kampe overlegne, men pointmæssigt 

manglede vi lige det sidste. 

Det var positivt, at vi var mange til træning hver gang (med en enkelt undtagelse). Det kan 

blive bedre endnu, men vi er på rette vej. Det var ligeledes positivt, at vi holdt humøret højt og 

troen intakt selv til allersidst, hvor det så sværest ud, og vi slutter med blot 1 nederlag i de 

sidste 6 kampe - et nederlag, der paradoksalt nok - men yderst kendetegnende for sæsonen - 

kom i vores spillemæssigt set allerbedste kamp i hele sæsonen. Ligeledes var det positivt, at vi 

forbedrede os løbende igennem sæsonen (og mere end vores modstandere). Vi hentede 7 

point i de første 8 kampe og 11 i de sidste 6.  

Negativt var det selvfølgelig, at vi rykkede ned, at vi ikke scorede nok mål, og at vi ikke var 

dygtige nok til at få de afgørende marginaler på vores side. Det var også negativt, at selvom 

der på den front var bedring, så havde vi stadig for mange sløje afbud. Det er et punkt, vi 

kommer til at sætte ekstra fokus på i den kommende tid. Det er ikke blot ens eget liv, man skal 

planlægge efter. Der står også nogle holdkammerater og en klub, der regner med ens 

deltagelse, så når man forpligter sig til at spille på 1. holdet, så skal man s** prioritere 

fodbolden lidt højere, end det af og til har været tilfældet. Ellers er der jo masser af andre hold 

i klubben, man kan spille på. 

Forventningen er ellers, at vi sikrer os en hurtig tilbagevenden til JS, selvom vi godt ved, at det 

ikke bliver let. Når man er nedrykker, så vil alle hold, man møder være lige lidt ekstra opsat på 

at slå en, da man automatisk vil være favoritter i puljen. Det kommer til at kræve hårdt 

arbejde, men vi er fortrøstningsfulde. Samtidig er det forventningen, at den spillemæssige 
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udvikling fortsætter i positiv retning, træningsfremmødet hæves, træningstiden udvides til 2 

timer pr. gang og antallet af afbud skæres ned til et minimum. Vi glæder os allerede. :-) 

- David Kiær Nielsen og Kasper Hedegaard  
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Serie 2 
Vi er glade for, at denne sæson er overstået - på flere punkter har det været et sandt mareridt.  

En stor udfordring med forventninger fra både trup og trænere om, at vi skulle etablere os som 

et stabilt serie 2 hold startede fornuftigt med en åbningssejr ude over Bjerringbro IF. 

Fra denne kamp og frem til sæsonafslutningen gik det ikke som ventede. Vi løb ind i 8 nederlag 

i streg, hvor flere af dem var smertefulde for truppen. Spillerne viste i løbet af de 8 kampe 

gode takter og højt humør - men som det nu går for et bundhold, er heldet sjældent med, 

hvorfor der var flere kampe som blev afgjort på små marginaler.  

Holdet får skrabet yderligere 2 point sammen i de sidste 5 kamp, som desværre ikke var nok til 

overlevelse.  

Vi må se tilbage på en svær sæson, hvor holdet har været særdeles hårdt ramt af skader og 

afbud. Det har betydet stor udskiftning, hvor der både er hentet spillere op nedefra og gamle 

DGL'ere har været i aktion. Den store udskiftning og det lave træningsfremmøde har haft en 

væsentlig indflydelse på sæsonen resultater. 

Der skal dog trods nedrykningen lyde en stor cadeau til holdet for, at holde humøret og troen 

på sejr højt selvom det ikke gik vores vej.  

Nu venter en ny sæson, igen med ny træner. Holdet skal tilbage på sporet og have etableret en 

solid stamme bestående af såvel nye som gamle.  

Vi ser derfor frem til en ny sæson, hvor vi håber at se mange flere til træning end det har været 

tilfældet i foråret - samtidig håber vi på færre afbud blandt spillerne. 

Sidst men ikke mindst håber vi naturligvis på tilgang udefra.  

– Torkil Christensen og Nils Kristensen 
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Serie 4 
Det var noget af et serie 4-trænerteam-setup, DGL kunne præsentere en kold vinterdag for 

snart et halvt år siden. De to erfarne folk, Frederik og Martin, (med tilnavnene Frede Frugt og 

Hvidbergsenior) var pga. deres enorme rutine og fodboldklogskab udset til at være en del af en 

konstellation med to uprøvede, men talentfulde trænerkapaciteter. Den ene, Jacob, var et 

uskrevet blad, men efter sigende et vidunder inden for al idræt. Den anden, Rune Mønster, var 

en gammel kending. Blandt mange kendt som det enorme fodboldtalent med de skrøbelige 

ben… Den trænerkonstellation viste sig at være super god. 

Serie 4 spiller-setuppet viste sig også at være god. Fra dag 1 på kunstbanen i Tilst har vi oplevet 

motiverede og glade spillere. Træningen med serie 6 og til tider pigerne har for det meste 

været med høj intensitet og med lyst til at vise sig frem. Dette skyldes bl.a. den store bunke af 

nye spillere, som er kommet til. Med super engagement har de været med til at rykke serie 4 

og serie 6 trupperne et skridt mere i den rigtige retning. Det har været fedt at være en del af. 

F.eks. var træningskampen mod serie 2 som vi vandt 2-0 sjov at være med i.  

Når de ovenstående ting, trænerkonstellation og spillertrup, er i orden så er sandsynligheden 

for at tingene bliver lettere, meget stor. Vi oplevede da netop også megen medgang, nogen vil 

sige held. De første mange sejre kunne være endt med uafgjort eller endda nederlag uden man 

kunne have sagt noget til det. Men vi fik altså 3 point i stedet. Det kan skyldes, at vi til forskel 

fra tidligere sæsoner i serie 4, hvor vi er endt uden for top-3, har haft spillere med, som 

jævnligt har været til træning. Vi har haft mulighed for at skabe en stamme af spillere til 

kampene og i øvrigt haft rigtigt mange gode spillere at vælge imellem. Resultatet var gode 

oplevelser til kampene, hvor vi har vundet langt de fleste og en oprykning til serie 3. 

Vi håber at den sidste måneds tendens med færre spillere til træning bliver undtagelsen frem 

for reglen. Det er ærgerligt ikke at fortsætte det gode mønster og den gode disciplin, der er 

bygget op omkring træningerne specielt med tanke på at vi nok får det svært i serie 3. Frede, 

Jacob og Rune har valgt at stoppe på toppen og at sige tak for denne gang, så der skal tænkes 

nogen nye ting. Vi står desuden med to serie 3 hold, hvilket giver nogen nye, spændende 

perspektiver. Man kan da ikke andet end glæde sig… 

- Rune Mønster, Jacob Wind Jensen, Martin Hvidberg og Frederik Raaby 

 

  



 
 

     
Vilje til sejr 

 
 

Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

Serie 6 
Forårs sæsonen 2015 er nu forbi og vi har evalueret lidt på hvordan det er gået. Den første del 

af sæsonen gik helt fremragende, hvor der var masser spillere og vi vandt alle kampene hvilket 

var virkeligt fedt og stemningen på holdet var rigtig god. Grundet en masse skader, blev det 

svært at samle folk til de sidste par kamp, som uheldigvis også var mod de to andre top hold, 

så her fik vi et par nederlag, hvilket gjorde vi ikke lå øverst i tabellen ved sæsonafslutning som 

vi havde håbet på, men måtte nøjes med en tredjeplads. Men stemningen var god lige til 

slutningen af sæsonen så alt i alt har det været en god sæson for 4. holdet.  

Der ligges op til et flot serie 6 efterår ovenpå en solid indsats i foråret, så der vil blive bygget 

videre på de spilprincipper vi fik etableret i truppen. Vi vil forsøge at skabe en bred trup, hvor 

der er plads til alle som har lyst til at bidrage til den gode holdånd, og som ikke har noget imod 

at få mudder på knæene og en øl i badet! Med andre ord handler det om at have det sjovt, og 

spille os godt og grundigt sammen på holdet, så vi kan vinde og tabe med godt humør. 

- Kristian Rand Henriksen og Simon Lauridsen    
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Damerne 
Man starter jo altid med det dårlige først: 

Allerede fra starten af, kom der desværre ikke særlig mange til træning og vi manglede en 

træner. Heldigvis kom der hurtigt en træner til, men stadig ikke så mange damer til træning. 

Træner Carsten Mark, gjorde det klart, at han aflyste træning, hvis vi var mindre end 5 tilmeldt 

til træning og det resulterede i en del aflyste træninger eller nogle knubs, når man skulle spille 

med herrerne.  

 

Og så til det gode ved foråret 2015: 

På trods af få til træning og få træninger, gjorde Carsten Mark et godt stykke arbejde og vi fik 

prikket hul på bylden, ift. at få scoret mål i kampene.  

 

Mange mål giver sejre. 5 sejre og en uafgjort ud af 8 kampe, dette har været noget af en 

fremgang for os. Vi har haft en stamtruppe på 7-8 spillere, hvilket har været en tryg og sikker 

vej til sejr. Dette har også gjort at vi har lært hinanden godt at kende, både inde og uden for 

banen. 

 

Fremtidsmæssigt, efterår 2015: 

Desværre kunne Carsten Mark ikke fortsætte som træner, så indtil vi finder en ny, står Anita og 

Maja, med hjælp fra nogen af herrerne, for at føre DGL-damerne gennem efteråret. 

Nogen af vores faste spillere er ude og opleve verden, men vi ved allerede nu, at der vil dukke 

et par nye op. Men vi har stadig brug for flere spillere og derfor vil efteråret også være en 

sæson, hvor vi skal have rekrutteret nye spillere. 

Så er der nogen derude, som kunne tænke sig at spille eller kender nogen der kunne, er de 

mere end velkommen. 

 

Efteråret står foran os, med masser af gode kampe og ikke mindst en bødekassefest. 

Vi glæder os til at gå efteråret i møde. 

 

- Maja Sørensen 
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Spillerne får ordet 
1-holdstruppen: Tarik Kehli 

Beskriv sæsonen i 3 ord 

Frustrerende, lovende, uforløst 

De tre ord skal forstås i kronologisk rækkefølge. 

Derudover skal det lige nævnes, at når jeg nævner disse 

tre ord, så repræsenterer de forskellige overordnede 

tendenser og udelader derfor enkelte lyspunkter, 

lavpunkter og alt derindimellem.  

Efter en lang vinteropstart med fokus på at forbedre 

konditionen og at indføre visse taktiske principper, i form af opspilsmønstre, løbemønstre og 

forsvarsmekanismer, var det mest rammende ord efter de første 3-4 kampe – frustration. 

Frustration over at teori og træning ikke kunne overføres til praksis – hovedsageligt pga. 

dårlige baneforhold. Frustration over holdets manglende evne til at omstille sig til de ’nye’ 

baneforhold. Frustration over dårlige resultater. Og frustration der opstår som følge af 

frustration. Det kaldes vist også ’en ond spiral’.  

På trods af en frustrerende start på sæsonen, blev lyspunkterne flere og lavpunkterne færre. 

Den midterste del af sæsonen var i høj grad kendetegnet ved bedre spil, bedre baner og bedre 

sammenhæng i alle spillets facetter, men det sprudlende spil og de gode resultater lod 

stadigvæk vente på sig. Til vores held var rækken stadigvæk tæt og de gode takter gav grobund 

for en fortsat optimisme og en lovende afslutning på sæsonen. 

I den sidste del af sæsonen blev nogle af de løfter, som den midterste del af sæsonen gav, 

indfriet i form af til tider sprudlende spil og spilmæssig dominans i stort set alle kampe. Den 

helt store forløsning i form resultatmæssig belønning for spillets ændrede karakter udeblev og 

efter en sæson med en positiv udvikling hele vejen igennem, stod vi tilbage med 5. plads og 

nedrykning til serie 1. 

Sæsonens højdepunkt 

Sæsonens højdepunkt var, symptomatisk nok, en kamp i Viborg, som vi taber 2-1. I første 

halvleg, spiller vi dem simpelthen helt ud af banen, hvis de da nogensinde fik lov at komme 

derind, men var alligevel bagud 1-0 da der blev fløjtet til pause. 

2. halvleg dominerede vi også både i spil og chancer, men endte med at tabe kampen 2-1. Vi 

stod i en helt absurd situation, hvor det var virkelig svært at finde en grimasse der ku’ passe – 

vi havde lige spillet sæsonens nok bedste kamp og tabte den 2-1.  
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For mit vedkommende, var spillet i den kamp et højdepunkt, der er værd at tage med videre af 

to grunde. Først og fremmest, kan den slags spil ikke blive ved med at fostre nederlag. 

Spildominans og mange chancer giver sejre i længden. For det andet, er det derfor jeg spiller 

fodbold, ikke blot for at vinde de 3 point og målstatistikken, men for at være bedre end 

modstanderen i alle spillets facetter og for at have det sjovt – det er man, og der har man, når 

man har bolden, og når man som en enhed formår at splitte modstanderens defensiv ad 

angreb efter angreb. Derfor står det nederlag tilbage som et højdepunkt for mig. 

Sæsonens lavpunkt 

Sæsonens absolutte lavpunkt må være hjemmekampen imod Løgstør. Jeg kan dårligt huske 

resultatet (er lidt i tvivl om hvorvidt vi egentlig var til stede), men spillet specielt i første halvleg 

var ikke eksisterende det samme gjaldt viljen og lysten. Heldigvis har mennesket en evne til at 

fortrænge dårlige oplevelser og huske de gode. 

Jeg håber næste sæson bliver… 

… Forløsende. 

Jeg håber den kommende sæson fuldender den udvikling der blev startet, men ikke 

færdiggjort, sidste sæson. På den måde kommer sidste sæsons forløb forhåbentligt til at lede 

os frem til en forløsende sæson. En sæson hvor opspilsmønstre lykkedes. Hvor spil og chancer 

resulterer i mål. Hvor vi som hold retter ind efter forholdende. Hvor der kommer point på 

kontoen som følge af spildominans. Hvor vi rykker op i jyllandsserien igen. Hvor sidste sæsons 

cyklus bliver fuldendt, så den hedder – frustration, optimisme, manglende forløsning, 

forløsning.  
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2-holdstruppen: Mark Johnsen 

Beskriv sæsonen i 3 ord 

Pointløs, humørfyldt og imponerende  

5 point i 14 kampe siger det hele. Der var mange 

kampe, der var frustrerende af den ene eller den 

anden årsag. Der var kampe hvor vi var 

chanceløse, kampe hvor man følte at 

marginalerne ikke var med os og kampe hvor vi 

selv forærede pointene til modstanderne.  

På trods af den ringe pointhøst var humøret højt 

igennem hele sæsonen. Kampene var som sagt 

ofte frustrerende, men til træning og i 

omklædningsrummet før og efter kamp har vi holdt humøret højt og haft det sjovt hele 

sæsonen.  

Sidste ord er møntet på trænerne. Thorkil og Nils har gjort et sindssygt godt stykke arbejde for 

at sikre, at man som spiller fortsat har haft lyst til at komme til fodbold og kæmpe det bedste 

man har lært. Kæmpe cadeau til dem - deres vedholdenhed var imponerende de sørgede for 

gode træninger og tænding til kampene igennem hele sæsonen.  

Sæsonens højdepunkt 

Sæsonens fodboldmæssige højdepunkt er naturligvis 3-1 sejren i første runde mod Bjerringbro.  

Sæsonens lavpunkt 

Lavpunktet var ét point i to kampe mod et hold fra Hammel, som efter min mening var 

dårligere end os.  

Jeg håber, næste sæson bliver 

Jeg håber, at næste sæson bliver fyldt med godt humør, masser af hygge og go' fodbold.  
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3-holdstruppen: Jimmy Dalsgaard Nielsen 

Beskriv sæsonen i tre ord 

Opløftende - først og fremmer fordi vi blev "løftet 

op" i serie 3. Men også fordi der har været 

opløftende med den seriøsitet og kvalitet som er 

blevet sat for dagen af trænerstaben. I den 

forbindelse skal der lyde en stor tak til alle fra 

trænerstaben og forhåbentlig på gensyn til de som 

ikke fortsætter.  

Sjov - fordi vi har haft det pisse sjovt og hyggeligt 

på holdet (igen i år), fodbold er bare sjovere når 

man vinder. Stor cadeau til de nye medspillere 

som alle hurtigt har fundet deres plads både på og 

udenfor banen. Ros til eksisterende spillere som 

alle har taget godt imod de nye medspillere samt fortsat bidraget til god stemning før og efter 

kampene. 

Afvejet - fordi vi på 3. holdet endnu en gang formår at finde det helt rigtige niveau af seriøsitet 

som kræves til netop dette hold og spillernes sportslige ambitioner. God og afslappet stemning 

i omklædningsrummet og til dels også under opvarmningen. Men efter første fløjt er det kun 

en sejr der tæller.  

Sæsonens højdepunkt  

Det må jo være den altoverskyggende oprykning som var målet fra start til slut.  

Hvad var sæsonens lavpunkt  

At vi endnu ikke har fået holdt den oprykningsfest som vi spillere og træner alle har fortjent. 

Men en grillfest i sensommeren er jo noget nær de sjoveste fester 

Jeg håber, at næste sæson bliver... 

…lige så sjov og opløftende som den forrige. Opløftende, fordi vi får bevist overfor os selv og 

klubben at vi kan etablere os i serie 3. Men jeg kan næsten også garantere at det bliver en hård 

kamp for at bevare status som serie 3 hold. Hvis vi skal overleve i rækken kræver det et øget 

fremmøde til træning men ikke mindst også til kampene. Det er vigtigt at vi finder en solid 

stamme og ikke skal skifte 7-8 mand ud pr. kamp. Derudover bliver det spillerne på 3. holdets 

fornemmeste opgave at give de nuværende spillere 2. holdet skarp konkurrence på alle 

positioner - selvom det er samme række (i forskellige puljer) må vi alle stile efter at spille på 

det højest rangerende hold.
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4-holdstruppen: Thomas Sørensen 

Beskriv sæsonen i tre ord 

Go' Fubol - det er ét ord, er det ikke?  

For mig, er det det, der beskriver alt ved DGL2000. 

Ikke kun fodbolden på banen, men også alt den 

anden "fodbold" der er: Indstillingen, 

imødekommenhed, hjælpsomhed, kage, festerne. 

Det er alle i klubben  - I er Go Fubol. 

Professionalisme. 

Strategiens indhold og udformning, samt det 

arbejde bestyrelsen og arbejdsgrupperne laver. Den 

organisering og det at få involvering i klubarbejdet 

helt ud til den enkelte spiller. Det er professionelt 

og fedt at være en del af.  

Klubånd. 

Jeg er jo ny i klubben, så sidste sæson var min første. Og det er den første klub jeg har været i, 

hvor det for alvor føles som om man er en del af hele klubben. Fælles træningstid, opvarmning 

og fester er super. Og så var det at blive bud kollektivt velkommen til den første træning en 

overraskende fed oplevelse.  

Hvad var sæsonens højdepunkt 

Der er så mange at vælge imellem, men jeg trækker egokortet og kalder min egen scoring i min 

debutkamp. JAAAAAAAAHH. GOOOOOOOOOOAL!!! - det er gået ned af bakkesiden ;-) 

Hvad var sæsonens lavpunkt 

Jeg synes jeg kan huske det regnede en dag, men så var der en der lavede en mega god teknisk 

detalje, og så glemte jeg næsten alt om det igen. 

Jeg håber, at næste sæson bliver... 

…smækfyldt med Go' Fubol, kreative jubelscener, sarkastisk humor - og øl! 
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Damerne: Trine Kristensen 

Beskriv sæsonen i 3 ord  

Hvis jeg skal beskrive forårssæsonen med tre ord, må 

det være overraskende, udfordrende og hyggelig.  

Overraskende - fordi vi formåede at levere flotte 

resultater og god fodbold, trods rigtig mange aflyste 

træninger. Faktisk endte vi som puljens nr. tre og røg 

til regionsfinalerne. Det havde jeg ikke regnet med 

efter træningskampene inden sæsonstart, hvor vi fik 

lidt tæv. Men vi kom stærkt igen og begyndte at lave 

mål. Så bliver det lidt lettere at vinde fodboldkampe  

Udfordrende - fordi vi på pigeholdet har stået over 

for et generationsskifte. Flere tidligere nøglespillere har valgt at lægge fodbolden på hylden, og 

nye er heldigvis kommet til. Der udover fik vi i foråret en ny træner, Karsten, som hverken 

kendte holdet eller klubben. Hele den nye holdkonstruktion skulle lige falde på plads, hvilket 

jeg synes gik rigtig fint og Karsten leverede i mine øjne et godt stykke arbejde med at få det 

hele til at gå op i en højere fodboldenhed.  

Hyggelig - fordi vi som altid formår at skabe en masse hygge på og omkring pigeholdet. Pigerne 

har været gode til at bakke op omkring diverse 3. halvlege, og det er uden tvivl noget af det, 

der er med til at ryste os sammen. Det håber jeg meget fortsætter i efterårssæsonen.  

Sæsonens højdepunkt 

Højdepunktet i forårssæsonen må være de mange elementer af rigtig god fodbold. Både på og 

udenfor banen kan man mærke, at vi begynder at blive rystet sammen som hold. Som tidligere 

nævnt, har der været en del udskiftning på holdet set seneste års tid, men tingene begynder 

efterhånden at falde på plads og folk begynder at finde sig til rette på holdet. Det er dejligt at 

se og jeg glæder mig meget til at være med til at fortsætte den gode udvikling i efteråret. Og så 

er det superfedt at vi er begyndt at score mange flere mål  

Sæsonens lavpunkt 

Lavpunktet har helt klart været de mange aflyste træninger. Hold op, hvor har det fyldt meget. 

Heldigvis er vi på holdet meget enige om, at den kedelige tendens skal vendes. Jeg ser frem til 

et efterår med rigtig mange træninger og masser af lækker tiki taka bold på damesiden.  

Jeg håber, at næste sæson bliver.. 

…udfordrende, målrig, pointrig og fuld af hygge og go fo'bol. 
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vestjyskBANK Cup – Mitre Cup 
Den 1. august løb DGLs traditionsrige sommerturnering vestjyskBANK – Mitre Cup af stablen. 

14 hold stillede til start i tre puljer fordelt efter niveau. En pulje A med hold rangerende fra 

Jyllandsserien til Serie 1, og en pulje B med hold fra serie 2 og 3, og en pulje C med damehold. 

Der var blandt andet et gensyn med stærke Vatanspor, som tidligere har vundet turneringen 

flere gange. Andre prominente mandskaber fra den højest rangerende pulje var DGLs 

lokalrivaler fra Skovbakken og CIF. 

I den anden pulje var der også spændende bekendtskaber med hold som Hadsund og HØST IF. 

Og selvfølgelig bysbørnene fra TST. I det hele taget var der masser af god fodbold på 

programmet, og vi glæder os allerede nu til næste års turnering  

Stort tillykke til vinderne: 

Pulje A: Skovbakken 
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Pulje B: TST 

Pulje C: Fredericia KFUM  
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Opstart af Advisory Board 
For at realisere DGL2000s ambitioner og derved fortsat sikre udvikling i klubben er det 

nødvendigt at få input og sparring fra flere sider. Derfor har bestyrelsen taget den beslutning 

at oprette et Advisory Board som en del af den 2018-strategi, der blev fremlagt på 

generalforsamlingen i januar 2015.   

Meningen med et Advisory Board er at samle en gruppe af de skarpeste hoveder, som tidligere 

har spillet i klubben og inddrage dem i strategi- og udviklingsarbejdet i DGL2000. 

I praksis kommer Advisory Boardet til at: 

- Agere strategisk sparringspartner for bestyrelsen ift. realiseringen af 2018-strategien 

- Medvirke til at skabe et styrket økonomisk fundament for klubben via sponsorater etc. 

- Være et stærkt DGL2000 netværk for medlemmerne i Advisory Boardet  

- Sikre, at vi får DGL koryfæer tættere på klubben 

Lørdag d. 30. maj mødtes 14 deltagere til Advisory Boardets sociale kickoff-aften. Næste gang, 

Boardet mødes, er lørdag d. 3. oktober, hvor fokus især vil være på generering af indtægter 

yderligere, så vi fortsat kan udvikle klubben og dermed realisere 2018-strategien. 

Billeder fra kickoff-arrangementet: 

 



 
 

     
Vilje til sejr 

 
 

Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

 

 

  



 
 

     
Vilje til sejr 

 
 

Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

Nyt sponsorsamarbejde – Egå og Ribe Ungdomshøjskole 
To ungdomshøjskoler og en fodboldklub i Aarhus. På papiret lyder det ikke som et oplagt 

samarbejde. Alligevel er det tilfældet, da Egå Ungdomshøjskole og Ribe Ungdomshøjskole er 

gået ind i et sponsorsamarbejde med DGL2000. 

DGL News fangede de to forstandere, Svend Hansen fra Ribe og Erling Joensen fra Egå, til en 

snak om højskolelivet, og om hvordan man som ungdomshøjskole kan samarbejde med en 

fodboldklub.   

DGL News: Hvad er Ribe og Egå Ungdomsskole? 

Svend Hansen: Ribe Ungdomshøjskole er en højskole placeret 

midt i naturen. Vi har vadehavet meget tæt på, men samtidig er vi 

tæt på Ribe. Vi lægger vægt på, at et ophold hos os skal være et 

spændende og inspirerende input i unges menneskers 

uddannelsesforløb. Hos os bliver eleverne udfordret, og de 

udvikler sig både fagligt, personligt og socialt. 

Erling Joensen: Egå Ungdomshøjskole lægger tæt på både vand, 

skov og strand samtidig med, at vi har Aarhus lige i baghaven. Vi 

vil rigtig gerne give vores elever et tiltrængt afbræk fra den 

almindelige skolegang og hverdagen derhjemme. Et ophold på Egå 

Ungdomshøjskole er en frisk start, der giver oplevelser for livet, og 

som ruster eleverne fagligt og personligt til fremtiden. 

DGL News: Hvad er værdierne og grundlaget for skolerne? 

Erling Joensen: Vores ungdomshøjskoler er grundlæggende bygget værdier som fællesskab, 

oplevelser og dannelse. Vi går således anerkendende til værks, når vi bedriver højskole, og vi 

ønsker at møde de unge i øjenhøjde og tilbyde dem et ”vi”, som hjælper dem til at finde deres 

”jeg”. Og det er hele essensen i højskoletanken. 

Svend Hansen: Det handler om at finde en ro og en sikkerhed i sig selv, når man tager på 

ungdomshøjskole. Hos os finder eleverne ind i livet – og ikke ud af livet. Og vi er dermed med 

til at danne dem, så de kan aktivt kan tage ansvaret for deres eget liv og blive duelige 

verdensborgere.  

DGL News: Hvorfor skal man vælge et ophold på en ungdomshøjskole? 

Svend Hansen: Man skal vælge at tage på ungdomshøjskole, fordi man som ung mellem 16-19 

år har brug for at finde ud af, hvem man er. Og det kan vi hjælpe med. Det er lige i den 

periode, at man har brug for et pitstop. Et ophold på Ribe Ungdomshøjskole er lige netop den 

mulighed.  
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Erling Joensen: Vi ser et bredt spektrum af unge på Egå Ungdomshøjskole. Der er både elever, 

som ikke ved, hvad de vil, elever, der tænker ”hold da op, de fag lyder spændende” og elever, 

som er blevet trætte af gymnasiet. Og vi kan gøre noget for dem alle. Vi giver vore elever 

dannelse for livet, og et kammeratskab som man ikke får andre steder. 

DGL News: Hvad kan I få ud af et samarbejde med DGL2000? 

Erling Joensen: For os er det nyt og spændende samarbejde, men jeg tror på, at utraditionelle 

og nye veje ofte kan føre noget frugtbart med sig. Og når begge parter går ind i samarbejdet 

med gode intentioner, er der rigtig gode chancer for succes. Hvis vores unge elever kan møde 

DGL2000s unge, så er jeg sikker på, at det møde kan give noget godt til begge parter.  

Svend Hansen: Og hvis man skal relatere højskoletanken til fodbold, så er DGL2000 bygget op 

omkring de samme værdier som vores højskoler. Det er fællesskab, åbenhed og samarbejde, 

som gennemsyrer klubben. På den møde er DGL2000 rigtig god højskole. Derfor er det oplagt 

at samarbejde, for jeg tror på, at vi lære af hinanden og give hinanden fælles værdi. 

Fakta om ungdomshøjskoler: 

En højskole er en alment dannende skole for dig, der ønsker at fordybe dig i kreative, teoretisk 

eller praktiske fag. Her kan du finde ud af, hvad du har lyst til, hvad du er god til og lære dig 

selv bedre at kende. En højskole er en fri skoleform uden eksamener med en lang tradition for 

at ruste unge mennesker til livet og til at indgå i forpligtende fællesskaber. En 

ungdomshøjskole er en højskole for unge imellem 16-19 år. Du bor på skolen i 19 uger 

(efterårskursus) eller 25 uger (forårskursus) – eller du kan tage to kurser efter hinanden på i alt 

44 uger. Det sociale og faglige miljø er intenst, og underviserne er engagerede og møder 

eleverne i øjenhøjde.  

Læs mere om Egå Ungdomshøjskole her og Ribe Ungdomshøjskole her. 

 

  

http://www.euh.dk/?gclid=Cj0KEQjw04qvBRC6vfKG2Pi0_8gBEiQAAJq0vVYZf_BZ5M1agSn7JzKCIs75L4HWKVSp7FgCu3x4BjoaAsey8P8HAQ
http://www.uhr.dk/?gclid=Cj0KEQjw04qvBRC6vfKG2Pi0_8gBEiQAAJq0vZk0RwGIKjUi-6ipTX-MJJrjtWIaDUmd1IjDX0NIxV4aAgZ_8P8HAQ
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Med økonomisk støtte fra Tuborgfondet har DGL2000 anskaffet sig en ny kridtmaskine. Den 

nye kridtmaskine gør arbejdet i forbindelse med kridtning af DGL200 bane betydeligt 

nemmere. Vi sender en stor tak for støtten til Tuborgfondet. 
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STØT DGL2000 HVER GANG DU BRUGER DIT DANKORT  
Tænk hvis du kunne støtte aktiviteterne i DGL2000 uden, det kostede dig 

en krone. Det kan du nu. DGL2000 er nemlig blevet en del af KlubLiv 

Danmark, som er en ny sponsormodel udviklet af DGI. Modellen bygger 

på, at medlemmerne af KlubLiv Danmark – det vil sige dig – optjener 

MikroSponsorater til DGL, hver gang de bruger Dankort i en butik, der er 

KlubLiv Sponsor.  

Derfor vil vi gerne opfordre dig til at tilmelde dig KlubLiv Danmark i dag. Så støtter du allerede 

næste gang, du bruger dit Dankort. 

HVAD KOSTER DET MIG? 

Med KlubLiv Danmark optjener du støtte til klubben, du selv vælger, hver gang du bruger dit 

Dankort. Og det koster dig ikke en krone. Løsningen er udviklet af DGI og kører via Nets, som 

blandt andet håndterer Dankortet. Derfor er dit Dankort også dit medlemskort. Når du bruger 

dit Dankort i en butik, der er Klubliv Sponsor, optjener du MikroSponsorater til klubben – 

nemmere kan det ikke være.  

HVAD ER ET MIKROSPONSORAT?  

Støtten kaldes for MikroSponsorater. Det fungerer på den måde, at butikker og andre 

erhvervsdrivende, der har meldt sig som KlubLiv Sponsorer, giver en procentdel af dine køb 

som KlubLiv Medlem. Det er butikken der betaler, men dig som vælger hvilken klub som skal 

modtage støtten. Og vi vil selvfølgelig gerne have, at du vælger netop DGL2000 som modtager 

af de MikroSponsorater, du optjener.  

HVOR LÆNGE ER JEG BUNDET?  

Det er gratis for dig at blive og være medlem af KlubLiv Danmark. Der er ingen forpligtelser og 

du kan selvfølgelig også altid melde dig helt ud. Du styrer det hele selv via din profil på 

klublivdanmark.dk. 

HVORDAN GØR JEG?  

Meld dig ind i dag på klublivdanmark.dk og begynd at optjene MikroSponsorater med det 

samme. Det er nemt, sikkert og gratis – og gør en kæmpe forskel for det daglige arbejde i 

DGL2000.  

KLUBLIV DANMARK ER NONPROFIT 

Klubliv Danmarks eneste formål er at gøre de økonomiske vilkår bedre for landets klubber og 

foreninger. Målet er at skabe de rammer, der styrker klublivet og sikrer optimale, sociale og 

sportslige muligheder for børn, unge og voksne. 

KlubLiv Danmark modellen skaffer nye sponsorkroner hver måned med Dankortet som 

omdrejningspunkt. Enkelt, sikkert og til glæde for alle. Læs mere på: www.klublivdanmark.dk 
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Hvad hedder du?  

Anita Sundgaard Larsen 

Hvor gammel er du? 

28 år 

Hvad er din nuværende beskæftigelse? 

Revisor hos Kovsted & Skovgård 

Hvilken position spiller du på banen? 

Angreb eller midtbane, men har i mit først år i klubben også 

været en tur i forsvaret og taget målet nogle gange. 

Tidligere fodboldklubber? 

Skjern GF og Borris IF. 

Favoritklub? 

FC Barcelona. 

Hvor længe har du spillet i DGL? 

Lidt over et år 

Hvorfor valgte du at spille fodbold i netop DGL? 

På grund af det sociale sammenhold der er i klubben. 

Hvad er dit indtryk af klubben? 

Det er en utrolig social klub hvor der er plads til alle og hvor man hurtigt føler sig velkommen. 

Hvad er dine fodboldmæssige ambitioner? 

Holde mig skadesfri og spille så lang tid som kroppen vil være med til det. 

Hvad er din bedste fodboldoplevelse? 

Harlem cup i Holland med JC som træner. Vi tabte alle kampe men havde en fantastisk uge. 

Hvad er din værste fodboldoplevelse? 

Da jeg blev tvunget til at stoppe med fodbold fordi knæet ikke kunne holde til det. 

Hvad er din favoritmusik? 

Det er meget blandet.. GO FM kører hver dag på kontoret 

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

Mad, vand og en båd med kaptajn så jeg hurtigst mulig kunne komme hjem igen. 

  

  



 
 

     
Vilje til sejr 

 
 

Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

Kalender efterår 2015 
- 26. september: Super Saturday 

- 31. oktober: Afslutningsfest 

Tak til vores sponsorer 
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