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Et stærkt efterår for DGL 2000 
Efterårssæsonen er vel overstået, og spillerne holder et velfortjent hvil efter tæt pakket 

program, alt imens nytåret nærmer sig. En tid, hvor vi som klub kan se tilbage på et stærkt 

efterår på mange områder. 

Overordnet set kom vi rigtig godt ud af efterårssæsonen med flotte resultater. Vi kunne til 

afslutningsfesten fejre to oprykninger til hhv. serie 6 og ikke mindst serie 1, så vi igen er at 

finde i Jyllandsserien, hvor vi hører til. Både serie 3.1 og damerne var kommet i hårde puljer og 

blev virkelig matchet op imod stærke modstandere, men endte begge i den gode halvdel. 

Vores 3. hold, som på fantastisk vis rykkede op i Serie 3 i foråret, fik som ventet skarp 

modstand i efteråret og det blev ikke til mange point. Men derimod så vi en trup, som i rette 

DGL ånd og på forbilledlig vis kæmpede stenhårdt for sejren i hver eneste kamp, selvom 

oddsene var svære. En stor respekt til spillere og trænerne! Og jeg ved, at de kommer stærkt 

tilbage i foråret! 

3. oktober havde vi vores Advisory Board samlet igen, og denne gang til dagens tema 

”Indtægter til klubben”. Vi var 15 mand samlet, og det blev en fantastisk dag med oplæg, 

gruppearbejde og masser diskussioner, og hvor vi som bestyrelse blev konstruktivt udfordret.  

Stærke inputs og mulige tiltag, som bestyrelsen nu kan arbejde videre med og allerede er i 

gang med at eksekvere på.  

Igen i år har vi været vært ved en indendørs cup. Og det er glædeligt, at vi har fået endnu en 

samarbejdspartner ombord omkring stævnet – nemlig Sparkassen Kronjylland – så stævnet i år 

hed ”Redmark & Spar Kron Cup”. Turneringsudvalget leverede et fremragende stykke arbejde 

med at arrangere og afvikle stævnet d. 19. december.  Stævnet var en stor succes med ca. 40 

deltagende herrehold og 6 damehold i Bellevue Hallerne i Risskov. 

Det er med vemod, at vi i bestyrelsen skal tage afsked med to bestyrelsesmedlemmer. Mads 

Wagner, Sponsorchef igennem de seneste 3 år, har valgt at tage en pause. Mads har leveret en 

eminent indsats igennem årene og nåede lige til sidst, at være med til at lande en aftale med 

Sparekassen Kronjylland sammen med Lasse Mønster og en vinaftale med Cappa Vin. En god 

afsked må man sige:-) 

Samtidig et stort tak for nu til Ulrik Rasmussen. Først som 1.holds træner i 3 år, hvor Ulrik førte 

1 holdet i Jyllandsserien for første gang, og sidenhen som Sportschef i 2015, samtidig med at 

han tog sig af 2 holdet i efteråret. Og han har på mange måder sat et foreviget sportsligt aftryk 

i DGL 2000. 

Og stort tillykke til dem begge med deres nye titel som ”Far” – hvilket de begge stolt er blevet 

indenfor de seneste måneder. 
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Mens trænerne får lidt velfortjent pause og spillerne løbetræner frem mod næste sæson:), 

arbejder bestyrelsen på højtryk frem imod 2016, og vi glæder os helt vildt til den nye sæson.  

Et sidste og stort tak til alle frivillige i og omkring klubben for jeres kæmpe arbejde i 2015 – I er 

om nogen byggestenene i vores klub!  Så tak! 

Sportslige julehilsner, 

- Peter Kjeldsen 
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Sportschefen 
Det blev til oprejsning for vores alle sammens førstehold, da det lykkes at vende tilbage i 

Jyllandserien efter blot en enkelt halvsæson i serie 1. Holdet var suveræne og endte med et 

forspring på 10 point. Ikke kun pointhøsten var god, også spillet var i flere kampe en fornøjelse 

at følge, husker især BMI kampen, som var højdramatisk og efter min overbevisning der hvor 

drengene blev overbevist om at de var puljens bedste mandskab. Det bliver spændende at 

følge holdet i 2016 

Serie 6 drengene leverede også varen, en flot oprykning til aspiranterne, som er at finde i det 

forjættede land, nemlig serie 5 efter vinterpausen. Det var et hold, som kender til deres 

besøgstid og vandt de vigtige kampe, og når man kan det, så er der også råd til øretæver 

(Rangers) uden at det kan mærkes. Vi er stolte af jer. 

Pigerne, ja hvad med dem? intet DGL uden damerne, resultaterne er som de plejer, svingende. 

men selvom kampene er vigtige og alle gerne skal vindes, så er humøret altid i top, og det 

smitter af på alle drengene. Vi er alle glade for jeres fantastiske indsats på banen, som 

udenfor, det kan godt være at vi ikke altid er så gode til at vise det, men i betyder virkelig 

meget for klubben. 

Hatten af for 3. holdet, vi havde regnet med point i en kamp, men fik det sku i to (citat 

Hvidberg sr.) godt at se at moralen blev holdt langt lang henne i turneringen, der bestemt ikke 

bød på mange succesrige point. Men I skal have tak for indsatsen, hvor vi ved, at I gjorde jeres 

bedste, men bare var overmatchet i de fleste kampe. 

2. holdet som var nedrykkere, levede op til holdets evner, og blev nr. 2, længe lå holdet til 

oprykning, men var ikke stærke nok i sidste ende. En fortjent 2. plads blev det til og der blev 

spillede en del godt kampe, og scorede nogle fantastiske flotte mål. En tak til alle jer trænere 

og tovholdere på alle holdene, i har ydet en fantastisk indsats 

- Ulrik Rasmussen  
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Trænerne har ordet… 

Serie 1 
Foråret startede som vanligt med en lang opstart, hvor vi forsøgte at implementere en ny 

spillestil på 1.holdet med et øget fokus på spillet med bolden. Det gik faktisk ret godt - ja 

faktisk næsten for godt, for da vi kom i gang med turneringen og banerne var knoldede og 

bløde, kunne vi slet ikke lægge det fra os, og vi blev således lidt ofre for vores egen "succes" i 

starten af turneringen, hvor vi ikke hentede ret mange point. I slutningen af foråret, da 

banerne blev mere spilbare, hentede vi væsentligt flere point, men i sidste ende manglede vi 1 

sølle point for at redde os i JS. I stedet blev det en tur ned i S1 i efteråret...  

Efteråret startede med en 2.plads til DGL-stævnet og et smalt 3-2 nederlag i pokalen mod 

Kjellerup (som fører DS) og en premieresejr i turneringen, inden vi løb ind i et sviende 5-1 

nederlag på hjemmebane mod Søften, som vi ellers slog 1-0 i pokalen kort før sommerferien 

med et noget reservespækket hold. Det blev dog samtidig starten på en ubesejret stime på nu 

12 kampe i træk, som betød, at vi rykkede op i JS igen med 10 point til nummer 2. 

Der har været rigtig mange spillere igennem "møllen" på 1. holdet, men en af de bedste ting 

ved efteråret var, at der næsten ingen afbud var. Det er en god tendens, som vi håber 

fortsætter i 2016. Stabilitet er et nøgleord, hvis vi skal indfri målsætningen om yderligere 

sportslig fremgang. 

I 2016 er der en ændring i trænerteamet, idet Kasper er stoppet og i stedet kommer Michael 

Bækgaard til som ny assistenttræner. Vi ønsker i den nye besætning at øge fokus på den 

individuelle og positionsspecifikke træning, så de enkelte spillere på 1. holdet skulle gerne 

opleve oftere at være i centrum til træning. Ellers vil der rent spillemæssigt ikke ske de store 

ændringer, omend vi selvfølgelig håber på fortsatte forbedringer. 

Vi glæder os helt vildt til 2016 - det bliver et godt DGL-år!!! 

- David Kiær Nielsen og Kasper Hedegaard 
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Ny assistent til førsteholdet 
Det er med stor glæde, at DGL 2000 kan præsentere Michael 

Bækgaard som ny assistenttræner til 1. holdet. 

Et par ord fra Michael Bækgaard: 

Fodboldliv: 

Jeg har trådt mine børne- og ungdomsstøvler i den midt- og 

vestjyske klub, Aulum IF. Her lod jeg også fødderne tale mine 

første tre år som seniorspiller, inden Aarhus og studenterlivet 

kaldte. Siden har jeg haft min gang i den nordårhusianske 

klub, Vejlby IK, med hvem jeg mere end en håndfuld gange 

har haft fornøjelse af at møde og stifte bekendtskab med DGL 

2000. Jeg er særdeles imponeret over at se, hvad DGL 2000 på 

få år har opnået. Ikke blot sportsligt, men også organisatorisk. 

DGL har overhalet mere etablerede klubber med flere 

længder, og successen skyldes vel først og fremmest, at det er 

en rigtig behagelig klub at komme i, men måske særligt også, 

at klubben er drevet af medlemmernes fælles vilje og lyst til 

at skabe en klub, hvor ligeværd, åbenhed og fællesskab er 

nøgleord i jagten på succes på og uden for banen. 

Der er strategisk udsigt i DGL, og jeg oplever, at klubben 

arbejder efter nogle principper og værdier, som mange – undertegnede ingen undtagelse – 

kan identificere sig med, og jeg begejstres af den – i forhold til værdierne – kompromisløse 

ånd, som jeg oplever, at DGL drives af. Mange steder er det ikke ualmindeligt, at 

foreningsmanifestet lyder noget i retning af, at ingen er større end klubben. I DGL har jeg 

indtrykket af, at dette er mere end en manifestation. Det er rent faktisk noget, som man lever 

og tager alvorligt i alle led og processer. 

Jeg glæder mig til at give mit bidrag til klubben og til i samarbejde med bestyrelsen, 

trænerkollegaer, spillere og øvrige medlemmer og samarbejdspartnere at udvikle klubben 

yderligere og nå nye højder sportsligt såvel som organisatorisk. Jeg glæder til at møde alle i 

klubben og er fast i troen på, at klubben går en spændende fremtid i møde. 

Privatliv 

Jeg er uddannet Cand. mag. i Medievidenskab og er i dag ansat som Adjunkt på Danmarks 

Medie- og Journalisthøjskole, hvilket indebærer en mindre rejseaktivitet til København nu og 

da. Herudover har jeg residens i et kollektiv i udkanten af det indre Aarhus C med syv skønne 

mennesker, som jeg deler glæder og sorger, grin og gråd og ikke mindst aftensmad med . 

Privat danner jeg herudover par med Maria, der selv er aktiv fodboldspiller.  
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Serie 3,1 
Andetholdet er udgjort af nogle rigtige dejlige drenge, som er nogle af de flinkeste, jeg kender 

til. Det har således været en fornøjelse at få lov at stå i spidsen for andetholdet her i efteråret. 

Hvad angår det sportslige, så gjorde vi en god figur. Vi spillede rent faktisk nogle rigtige gode 

kampe og fik også lavet nogle super flotte mål. Oprykningen glippede, men når alt kommer til 

alt, så er slutproduktet godkendt. Det var dejligt at have Christian ”Lis” Sørensen tilbage i 

folden som assistenttræner. Han leverede en uundværlig indsats for holdet. Man bliver bare 

det bedre af en omgang druesukker lige inden kampstart . Og jeg er sikker på, at andetholdet 

går endnu en god sæson i møde i det nye år. 

– Ulrik Rasmussen 
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Serie 3,2 
Sæsonen 2015 for 3. holdet blev en noget broget affære. I foråret blev der på trænerfronten 

etableret et trænerteam bestående af Jacob Wind, Rune Mønster, Frede og jeg selv (Martin 

Hvidberg).  

Styrken ved den sammensætning kunne man hurtigt se, da Jacob og Rune bidrog med 

engagement og motivation til træning og kamp. De kom også med en seriøsitet og 

vindermentalitet, som 3. holdet nok ikke har haft i samme grad før. Frede og jeg selv kunne 

trække lidt i en anden retning med vores erfaring og kendskab til at være en del af et 3. hold. 

Den største styrke ved konstellationen var nok, at der altid var en træner tilstede både til 

træning og kamp, hvilket var en medvirkende faktor til at træningsfremmødet var meget stort. 

Vi rykkede op i foråret til serie 3. Ikke overlegent eller uden problemer. Vi snakker stadig om 

nogen kampe, som vi vandt heldigt eller pga. en meget dygtig målmand, men det ændrer ikke 

ved, at vi spillede godt, og at vi faktisk fik etableret en fast spillertrup med dygtige spillere. At 

vi havde en fast spillertrup var også et resultat af kontinuerlig træning og stærkt 

træningsfremmøde af spillerne.  

Vi rykkede op i serie 3, og forventningerne var sådan set realistiske nok. Vi skulle se, hvilket 

niveau vi var oppe imod og efter nogen kampe kunne vi tage stilling til en egentlig målsætning. 

Inden da havde både Jacob og Rune dog meddelt at de ikke ville fortsætte med 

trænergerningen og Frede havde egentligt også takket nej til at fortsætte, men fordi han er 

sød, ville han gerne tage en tørn mere. Vi havde desuden fået en ny Jacob som hjælper, som 

også er sød, men som desværre var så dygtig en målmand selv, at han også skulle koncentrere 

sig om at være en del af andre hold. Da en del spillere fra serie 4 truppen desuden havde 

meddelt, at de vile holde en pause, kunne vi godt have lidt bange anelser. 

De første tre kampe tabte vi 4-0, 5-0 og 5-0 og de næste to gav heller ikke et billede af, at vi 

kunne være med i serie 3. Årsagen var ikke så svær at finde. De andre hold var bare bedre end 

os. At spille 5 kampe på 14 dage var også alt for meget for et tredje hold, så det var ikke så fed 

en periode.  

Efterhånden som vi spillede flere kampe blev det dog bedre og bedre. Vi fandt en måde at 

være i omstændighederne på ved at være positive, glade, engagerede og motiverede. 

Humøret var altid højt og det blev da også bedre af, at der opstod kampe, hvor vi var fint med. 

Jeg tror, Lystrupkampen, hvor vi mødte spillere fra deres Danmarksseriehold og alligevel var 

foran 2-0 langt hen i kampen, var et vendepunkt, hvor vi fik en tro på at det nok skal blive sjovt 

alligevel. Mit mantra over hele sæsonen var, at når man bruger så meget tid på noget, så skal 

det give værdi for en. Det tror jeg de sidste 8-9 kampe gjorde for alles vedkommende. Vi havde 

problemer med at stille hold, vi aflyste et par kampe, men i det store og hele var der en god 

stemning og det var fedt at opleve, at man kan glæde sig over små ting og ikke udelukkende 

fokuserer på det at vinde. Hvem husker ikke Mads Dennings mål i Skovbakken, da han lobbede 
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over målmanden, som svar på at de overlegent 30 sekunder forinden havde lavet et lob over 

Johan Fribo i vores mål? Hvem husker ikke situationen i Århus Fremad, hvor vi 10 minutter før 

kampstart havde 5 spillere der ikke kunne spille, fordi de manglede shorts? Og hvem husker 

ikke kampen imod Lystrup, hvor Jacob i sin notesbog havde noteret de gode ting vi havde lavet 

i kampen. Den første note var i det 54. minut, hvor vi lavede et overlap. 

Nå ja, målsætningen blev iøvrigt ikke indfriet. Vi ville have 3 point, men fik kun 2... RØV 

- Martin Hvidberg 

 

  



 
 

     
Vilje til sejr 

 
 

Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

Serie 6 
Trænerteamet for foråret 2016 er på plads. Brødrene 

Lauridsen tager igen en tørn og står for det 

nyoprykkede serie 5 hold. Træningen vil stadig foregå 

i samarbejde med 3. holdet, men til kampene er det 

Jakob og Simon, der er cheferne. 

Læs herunder hvem de 2 trænere er og hvad de 

forventer af foråret: 

SIMON LAURIDSEN 

Alder: 29, Beskæftigelse: Technical Design Engineer 

Særlige Kendetegn: Når ikke fodboldstøvlerne er 

snøret på, så kan jeg oftest findes på dansegulvet tilDGL festerne! 

Hvad bliver serie 5 holdets kendetegn i foråret? Vi kæmper som et hold på trods af vejr, vind 

og tømmermænd! Så med andre ord kendetegner fighter-viljen serie 5 holdet! 

Hvad er din ambition for holdet? At få os solidt plantet i serie 5 og få skabt en god fast stamme 

af talenter! 

Har du noget andet du gerne vil tilføje? Det bliver pisse fedt og brormand og jeg glæder os til 

at tage hul på endnu en sæson!  

JAKOB LAURIDSEN 

Alder: 24 år Beskæftigelse: Pædagogmedhjælper 

Særlige kendetegn: Ham som skyder på mål, så snart muligheden viser sig. 

Hvad bliver serie 5 holdets kendetegn i foråret? Serie 5 bliver et sted hvor alle kan være med, 

vi har fokus på højt humør og en god holdmoral. Derudover håber jeg, at viljen til sejr stråler 

ud af samtlige spillere på banen når dommeren har fløjtet til kampstart. 

Hvad er jeres ambition for holdet? Min ambition for holdet er at folk finder/bibeholder glæden 

ved at spille fodbold. 

- Simon Lauridsen og Jakob Lauridsen    
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Damerne 
Da vi på dameholdet gik på sommerferie var det med meget blandede følelser. Vi havde haft et 

forår, hvor resultaterne havde været over alles forventninger, og vi endte i regionsfinalen efter 

en 2. plads i turneringen. Vi sluttede dog af med den viden, at vores træner ikke kom tilbage 

efter sommerferien, samt at flere af de faste spillere ville være væk det meste eller hele 

efteråret. Vi var derfor forberedte på at det ville blive et meget udfordrende efterår.  

 

Det viste sig heldigvis, at udfordringerne slet ikke blev så store som frygtet. Den faste stamme, 

der stod tilbage, var meget enige om at kæmpe for det her hold. Det har resulteret i flere nye 

spillere, som har gjort det fremragende for holdet. Både nye og gamle spillere har bidraget og 

hjulpet med at finde spillere til kampene når vi har været presset. Der er ingen tvivl om, at vi 

som hold er rykket tættere sammen og den udvikling håber jeg fortsætter i næste sæson.  

 

I efteråret har vi haft et meget stramt kampprogram, hvilket desværre har betydet at vi ikke 

har trænet ret meget. Den manglende træning og de mange nye spillere kunne tydeligt ses på 

vores sammenspil de første kampe. Heldigvis fandt vi rytmen og det endte med en 

tilfredsstillende 3. plads i turneringen.  

 

Når vi starter op igen efter nytår, så er det helt klart med forventningen om, at vi får et 

stærkere og mere stabilt damehold. Vi regner med at der kommer en ny træner og at der 

dermed bliver større opbagning til træningen. Større opbagning og en ny træner er vigtigt i 

forhold til vores indsats for at fastholde og skaffe nye spillere og dermed kunne stille med det 

samme hold til stort set alle kampe.  

 

Tak til alle der har været inde omkring dameholdet og specielt tak til Mark for at stille op som 

træner til vores kampe.  

 

Jeg glæder mig til at se jer alle igen efter jul, både gamle og nye spillere og jer der vender 

tilbage efter skader og udenlandsophold. På sidelinjen håber jeg at se de af jer der desværre 

har meldt ud, at I ikke spiller næste sæson. 

 

- Anita Sundgaard Larsen 
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Redmark – Spar Kron Cup 
Den 19.december løb DGLs traditionsrige indendørs vinterturnering af stablen – et Grand Prix 

Masters stævne for både herre- og damehold. 

Placeringerne i de forskellige rækker fordelte sig således:  

A-rækken: 

Nr. 1: Kvix Wunderelf (7.000 kr.) 

Nr. 2: Midtjysk Tag (2.500 kr.) 

Nr. 3: Tandlægerne Vejlevej, Fredericia (1.000 kr.) 

Nr. 4: Torntoft & Mortensen 

B-rækken: 

Nr. 1: IF Aarhus 

Nr. 2: Konsulenthuset Berg's 

Nr. 3: En gang rød, altid rød 

Nr. 4: Refs drenge 

Dame-rækken: 

Nr. 1: Byens Guldsmed 

Nr. 2: Fummerne 

Nr. 3: JAI 

Nr. 4: Lemvig GF 
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::: DGL VINEN 2015/2016 ::: 
DGL 2000 er utrolig stolte af at kunne præsentere DGL Vinen 2015/2016 i samarbejde med 

Cappavin.dk.  

Der er tale om en rigtig italiensk "pleaser" med masser af smag som uden tvivl vil behage de 

fleste. Vinen har en markedspris i underkanten af 100 kr. men vil kunne erhverves til blot 50 

kr./flasken! Vinen sælges i hele kasser á 6 flasker til 300 kr.  

Læs mere om vinen nedenfor og kontakt sponsorchef@dgl2000.dk for mere info om, hvordan 

du kan få fat i DGL Vinen.  

  

mailto:sponsorchef@dgl2000.dk
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Mød en DGL’er 
Hvad hedder du?  

Tim Pilegaard Johnsen 

Hvor gammel er du? 

32 år 

Hvad er din nuværende beskæftigelse? 

Jobsøgende indenfor regnskab. Er netop 

stoppet som greenkeeper på en golfbane. 

Hvilken position spiller du på banen? 

Offensiv midt / Hængende angriber 

Tidligere fodboldklubber? 

Hovedgård IF, HFS/AC Horsens, NVUI 

Voldum - og mange småophold 

derimellem. 

Favoritklub? 

AGF, Real Madrid 

Hvor længe har du spillet i DGL? 

Et halvt år. 

Hvorfor valgte du at spille fodbold i netop DGL? 

Jeg var ude og hjælpe i foråret '15 og faldt pladask for det gode sammenhold og gode humør. 

Hvad er dit indtryk af klubben? 

Godt. Der er en god og hyggelig stemning, men er stadigvæk seriøs - og der bliver gået til den 

til træning. 

Hvad er dine fodboldmæssige ambitioner? 

Flest assists/mål på 4.holdet i 2016. 

Hvad er din bedste fodboldoplevelse? 

At score det afgørende mål i et lokalopgør i Horsens foran 300 tilskuere. 

Hvad er din værste fodboldoplevelse? 

Ikke at kunne spille i mange år pga. sygdom. 

Hvad er din favoritmusik? 

Skal jeg nævne én, må det blive Metallica - men har generelt en bred musiksmag. 
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Hvilke 3 “ting” ville du tage med på en øde ø, og hvorfor netop dem? 

Min familie, en fodbold og en helikopter. Det bedste selskab i verden - bedste tidsfordriv i 

verden - og den hurtigste måde at komme hjem på  
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Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

DGL 2000 Generalforsamling 2016 
DGL 2000s generalforsamling afholdes i 2016 d. 23. Januar  

Tid: kl. 13.00 

Sted: Vestergade 11, Aarhus C (Spar Kronjyllands lokaler) 

Generalforsamling: 

DGL 2000 inviterer alle medlemmer – nye som gamle – og andre interesserede til 

generalforsamling. Sportsåret 2016 står for døren, og til forsamlingen vil der være rig mulighed 

for at høre om klubbens planer for 2016. Kom gerne med dine input, gode idéer eller kritik – vi 

er åbne overfor gode tiltag og Jeres bidrag. 

Under generalforsamlingen er der forplejning, og traditionen tro afsluttes forsamlingen med 

god fodbold og hygge fra kl. 16.00. 

Vi glæder os til at se Jer i det nye år! 

Åbenhed. Respekt. Klubånd. Vilje til Sejr og Hygge! 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Åbenhed Klubånd Hygge Respekt 

 

Tak til vores sponsorer 
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