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Samlet årsrapport 2018 for FA2000 

Formandens beretning 

Formandsberetning, skrevet af Jan Busk 
Hvis det skulle komme bag på nogen med en lille smule forstand på fodboldforeningen FA 2000, så har 
året 2018 uden tvivl igen været et travlt år. Det in mente betyder ligeledes, at der har været næsten 
ubeskrivelig mange oplevelser at berette om og det giver en stor redaktionel begrænsning med hensyn 
til årsrapportens udformning og sideantal. Det skal være mig en udsøgt fornøjelse at beskrive sæsonen 
2018 set fra hovedformandens øjne og samtidig give jer et beskedent indblik i arbejdsopgaverne, som 
den eksisterende hovedbestyrelse og klubbens mange frivillige udøver dagligt for at vores mange 
medlemmer kan have så optimal en oplevelse som muligt ved at spille fodbold i FA 2000. Min beretning 
indeholder fakta fra diverse unioner og indspil tænkt ud fra mine erfaringer samt mulige forbedringer 
eller konstateringer om mangel af samme. Dette skriv er min formulering af året der gik og afspejler på 
ingen måde foreningen FA 2000 `s samlede holdninger af ditto, hvor jeg både håber og forventer at 
kunne holde jer til ilden, når i skal bruge nogle gode stunder på at gennemlæse rapporten. ☺ 

Rækkefølgen af indslag har ingen betydning for hverken klassificeringen eller vigtigheden af indslag og 
kan læses uafhængigt af hinanden. 

Årets tørre FA 2000 medlemstal for 2018, som de er indberettet til Centralt Foreningsregister i december 
måned og efterfølgende godkendt, fordeler sig med 212 medlemmer i alderen 0 – 6 år, hvor 167 er 
drenge og 45 er piger, fra 7 – 12 år har vi 548 medlemmer fordelt med 360 drenge og 188 piger, 360 
medlemmer i alderen 13-18 år med kun 86 piger og 274 drenge, 315 medlemmer i alderen 19 – 24 år 
med 14 piger / damer og 301 mænd, 255 medlemmer i alderen 25 – 39 år med 217 mænd og 38 damer, 
123 medlemmer i alderen 40 – 59 år med 93 mænd og 30 damer, 50 medlemmer i alderen 60 – 69 år 
med 48 mænd og 2 damer  samt 21 medlemmer i alderen over 70 år og her er alle sammen mænd på 
nær 1 enkelt dame. ☺ I disse tal indgår 66 frivillige / ledere under 24 år og 187 frivillige / ledere over 25 
år.  

FA 2000 ligger pænt med i statistikkerne hos DBU København, hvor vi er nr. 4 hos de 60 til100-årige, nr. 
6 blandt de 25 til 59-årige, nr. 2 hos de 19 til 24-årige, nr. 5 blandt de 13 til 18-årige og nr. 5 blandt 0 
til12 årige. Samlet set er vi registreret som nr. 4 blandt de københavnske foreninger og som nr. 5 i 
Danmark. De kommende år vil FA 2000 sørge for flere turneringshold, der gennemfører i 
ungdomsafdelingen og stabilitet blandt seniorholdene. 

I ungdommens beretning vil i kunne få et overblik over de mange hold, mens jeg her kan redegøre for 
opdelingen i senior / gubbeafdelingen. Julius Risby i Oldboys, Jan Porsborg i Super – veteran, Michael 
Andersen – John Sørensen – Benny Hansen og Bjørn Lindenskov Kristensen i Masters og Super Masters 
samt Torben Heding Andersen med hjælp fra Sten Mau og flere assistenter i Grand Old Masters styrer 
med køligt overblik vores 5 Gubbehold og Jens Sørensen administrerer den meget vanskelige 
træningsiver hver onsdag på kunst 4 med regelmæssige mail - korrespondance. Hos damerne har der 
været meget holdaktivitet henover sæsonen 2018, hvor foråret bød på både 11 mands og 7 mands bold 
for pigerne / damerne, så blev det reduceret til færre hold i efteråret 2018 og sammenlægningen af 11 
mands – holdet med Boldklubben Rikken blev videreført. Dog blev vi begavet med vores U 18 piger, som 
blev seniorspillere i efteråret og de fejrede det med flot at blive blandt de 2 oprykkere til Kreds 1. Læs 
mere om dette i afdelingernes individuelle beretninger længere henne i årsrapporten. I seniorafdelingen 
for mænd har FA 2000 vedligeholdt 10 stk. 7 mands – hold og 11 stk. seniorhold. De mange 
holdansvarlige for vores 17 ”Egne” hold er frivillige og de udøver et stort og til tider varieret stykke 
arbejde for deres medspillere og de deltager ligeledes i de 3 årlige seniormøder, hvor vi konstruerer den 
kommende sæson efter bedste formåen. Læg dertil at vores åbne hold bruger anlægget i samme 
omfang, så har baneudvalget sine udfordringer med at få pladskabalen til at gå op, men det lykkedes 
som regel og der skal lyde en stor tak for jeres ihærdighed med at udføre dette til tider utaknemmelige 
arbejde. På den lange bane står samtlige fodboldklubber på Jens Jessens Vej i foråret 2019 foran en 



udfordring, hvor de 6 græsbaner bliver gravet op og et større arbejde går i gang med at sikre 6 nye 
kunstgræsbaner på samme anlæg med lysanlæg og sikkerhed for skybrudslignende forhold. De skulle 
gerne stå klar til benyttelse hen mod sommeren og med opstart i august. Et meget fornemt tiltag, som 
er kommet i stand via foreningernes samtaler med både FIU og kommunens kanaler, som på sigt skal 
øge fodboldklubbernes mulighed for at tilbyde fodbold til flere i alle aldersklasser på Frederiksberg. 

FA 2000 havde et Fantastisk samarbejde med DBU København og deslige dommerforeningen, som har 
været ekstremt dygtige til at dommer påsætte næsten alle FA 2000 `s kampe i 2018. Medarbejderne i 
DBU København har med ganske få undtagelser opfyldt de mange ønsker om spilletid på JJV, hvor der 
tidligere har været lidt udfordringer med dommere eller kampe, som både har været lagt ind i de 
ugentlige træningstider og har kompliceret det daglige arbejde.  

Vores dygtige administrative medarbejder i FA 2000, Laila Urbak, har formået, i samarbejde med 
personalet i Frederiksberghallerne, at få de ugentlige opgaver og ligninger til at passe sammen, så det 
med meget få undtagelser, har været næsten perfekt afvikling og udnyttelse af FA 2000`s 
kampbaneplads. Normalt udførte vi dette samarbejde med halinspektør Flemming Brøndsholm og hans 
dygtige assistenter, men 2018 var samtidig året, hvor Flemming B. stoppede med sit virke i 
Frederiksberghallen. Ind kom ”vikar” Michael Christiansen og han varetog opgaven indtil juni måned, 
hvor den nye halinspektør Jan Schlütter blev ansat. Samarbejdet mellem FA 2000 og de halansvarlige 
har trods disse små bump undervejs været en fornøjelse og vi siger tak for året der gik til Jan Larsen, 
Tina, Ole, Jesper, Michael N. samt de adskillige afløsere, der har formået at løse opgaverne efter bedste 
evne. 

Minder fra arrangementer i 2018 - Her kan jeg nævne Erhvervsklubbens forårsfest d. 16. juni, hvor vi 
efter 1. seniors sidste kamp og sejr på 2 – 1 i Danmarksserien mod Fredensborg drog mod 
Frederiksberghallens restaurant, hvor vi sammen indtog en dejlig menu med tilhørende drikkevarer og 
så VM – kampen Danmark – Peru på storskærm. Inden kampen nåede vi traditionelt at overrække en FA 
2000 spilletrøje til Jørgen Juul med hans år på og i pausen blev årets spillere på 1. og 2. senior kåret af 
de respektive trænere. At sejren på 1 – 0 til Danmark skabte en yderligere dejlig aften skulle hermed 
være bekræftet. Tidligere i maj måned var FA 2000 værter for årets gratis fællesspisning med Champions 
League fodbold på storskærme og hvor vi med godt 100 deltagere pressede os ind i Frederiksberghallens 
lokale 3. Aftenen endnu en stor succes og hvor vi igen kunne konstatere, at ingen dygtige / heldige 
deltagere kunne forudse halvleg / slutresultat til trods for flotte præmier. Vi gentager naturligvis 
succesen i 2019 og håber på mere held hos deltagerne. 

Ungdommens Fantastiske Dan Bolig Niels Hald Elitestævne i første weekend af september blev den 
forventede succes og de mange dygtige ungdomsspillere med deres mange forældre og trænerteams 
indtog banerne på Jens Jessens Vej. Vejrguderne var med arrangørerne og der blev vist utrolig flot 
fodbold i diverse årgange. Stort tillykke til de mange frivillige, som gjorde det muligt at FA 2000 var 
dygtige værter endnu en gang. 

De 2 traditionelle Gallafester for ungdom i oktober og senior / gubber i november blev igen afholdt i 
Kedelhallen på Nyelands vej. Ungdommens udgave af festen blev endnu en gang en kæmpe succes og 
der skal lyde en stor ros til ungdomsudvalgets ansvarlige, som for første gang arrangerede festen uden 
Carl Christian Lindgren som inspirator. Den voksne” udgave af Gallafesten var en slags Deja vu / status 
quo i forhold til året før. Samme antal / 203 deltagere hyggede igennem på kryds og tværs af samtlige 
hold og hvor vi havde glæden af munter Live musik fra PS2Duo og efterfølgende musik fra DJ Jacob til 
lukketid kl. 02.30. Det var en fornøjelse at fejre FA 2000 i jeres selskab og i år var ingen undtagelse med 
hensyn til at overrække de mange anerkendelser for betydelige indsatser i året der gik. De deltagende 
hold havde selv udpeget deres ”Årets Spiller” og en enig FA 2000 ̀ s bestyrelse tildelte ”Du gør en forskel” 
pokalen til aktiv spiller i seniorafdelingens 2. og 3. senior, assistenttræner for U 15, U 17 og U 19 over 
en årrække Nikolaj Stevns Henriksen for en altid stor indsats i arbejdet for vores ungdomsafdeling og 
samtidig have overskud til selv at spille på diverse seniorhold med glæde. Årets FA pokal blev dernæst 



overrakt til FA 2000 `s ældste aktive medlem Willy Jarlnæs, der 2 dage efter festen fyldte 85 år. Willy er 
stadig aktiv hver onsdag hos Gubberne til udendørstræning og som noget nyt er Willy også starter op 
om mandagen på styrketeamet. Et imponerende gå på mod har Willy og så er afstandene til 1. seniors 
udekampe ingen hindring, da Willy troligt møder op i god tid. En fortjent applaus til begge de herrer ved 
Gallafesten. 

Den 6. november var FA 2000 vært for Willy Jarlnæs 85 års reception i vores egne klublokaler.  Det blev 
en dejlig dag for fødselaren, hvor adskillige tidligere kollegaer, familie samt masser af bekendtskaber 
kom forbi og lykønskede Willy med fødselsdagen. Kennie Larsen leverede de dejligste FA - Frankfurtere 
på terrassen og inden for havde undertegnede sørget for alskens varme og kolde drikke samt masser af 
snacks. Willy havde en dejlig aften og blev fejret på behørig vis med mange Fantasifulde gaver og fine 
taler. 

FA 2000’s Hovedbestyrelse havde udfordringen i 2018 at det mangeårige medlem og nuværende 
ungdomsrepræsentant Carl Christian Lindgren havde taget beslutningen om at stoppe i FA 2000.Carl 
Christian havde været fra den spæde start i år 2000 og har siden sat sit præg på utallige arbejdsopgaver 
i vores forening med en enorm entusiasme og beslutsomhed igennem samtlige 17 år. Specielt jeg har 
nydt godt af vores fælles visioner og FA 2000 havde bestemt ikke været på det stadie vi er i dag uden 
Carl Christian. Alt ting har en ende og nu skal familien samt arbejdskollegaer nyde godt af Carls hverdag. 
Personlig kommer jeg til at savne dine mange fantastiske ideer og dit kreative væsen, så af hjertet kære 
ven, 2000 tak for din Fantastiske indsats for FA 2000. Hovedbestyrelsen gennemførte 1 stk. 
Generalforsamling i marts måned og 8 HB – møder i 2018. Kasserer Henrik Theil, Senior – repræsentant 
John Stevns Henriksen, Pigeansvarlig / ungdom Lillian Wester – Andersen, Ungdomsrepræsentant Paul 
Børling og senere hen Liv Gish, suppleant Kennie Larsen og undertegnede har efter bedste evne 
varetaget foreningens interesser i 2018. Især overtagelsen af Carls mangesidede arbejde hos 
ungdommen har gennemgået mange punkter og mange samarbejdes relaterede emner har præget 
møderne. De mange tiltag i og omkring foreningen FA 2000 er gennemgået med mange meninger og 
fremtidens bestyrelses – sammensætning vil uden tvivl bære præg af disse mange nye ideer og udvikling. 
Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for det udførte frivillige arbejde for FA 2000 i 2018. Det har stor værdi 
og skaber respekt. 

Vi er stadige administrative ansvarlige for vaskeriet i Frederiksberghallen. Mængden af vasketøj bliver 
bestemt ikke mindre i FA – Regi og med 4 gange ugentlige vaske for U 17, U 19 og 1. senior samt 3 
ugentlige vaske for 2. og 3. senior samt vaskeordning af kamptøj for andre Elitehold, så er der rigeligt at 
se til. Ligeledes skal der tages hensyn til hvilke dage de respektive hold kan træne på vores begrænsede 
tider frem mod græsåbningen og det kræver sin logistiske udfordringer. Larissa ”Lara” stoppede ved 
udgangen af foråret efter 2 års ihærdigt arbejde og i samarbejde med Anne Fugmann udarbejdede vi en 
ny logistik – plan for de ugentlige vaskedage. Det lykkedes at uddelegere de mange vaske - jobs til folk 
omkring FA 2000 med Anne som tovholder, så 2000 tak til Anne Fugmann i samarbejde med Margit 
Spælling og mange flere familiemedlemmer for et fremragende samarbejde i efteråret 2018. Louise 
Wester – Andersen og Rosemarie Lindskov er vores weekend – vaskeansvarlige og i har som ofte gjort 
det rigtig godt og det glæder mig at samarbejdet fortsætter i 2019. Ud over FA 2000, benytter 
Københavns Håndbold, FIF Håndbold og Frederiksberghallens Restaurant sig af muligheden for at bruge 
vaskerummet ugentlig og det medfører naturligvis en del ekstra logistik, men indtil videre går det godt. 

Erhvervsklubben / Klub 2000 var som altid økonomisk venlige over for klubbens Flagskib / 1. senior - 
truppen i året der gik. Advokatfirmaet Arup og Hvidt ved Torben Heding Andersen, Group – Solutions 
ved Michael Andersen, IT – Eksperten ved John Stevns Henriksen, Jørgen Kofoed APS ved Flemming 
Kofoed, Begravelsesfirmaet Islands Brygge ved Allan Nielsen, Jego Ejendomme ved Ole Risch, 
Rådgivningsfirmaet Paul Børling Frederiksen, Max Move ved Per Henrik Michelsen, Systec APS ved Lars 
Andresen, PB Auto ved Peter Bærntsen og adskillige private donorer bidrog til det store tilskud som 
bekom holdet godt i 2018. Den stærke trup har bakket klubben op fra første år og er en vigtig faktor. 



Dejligt at antallet af støtter øges for hvert år. Tak til ledelsen i Erhvervsklubben / Klub 2000 og vi glæder 
os til samarbejdet i 2019. 

Støttegruppen Falkene har ligeledes været med fra første færd i FA 2000 `s korte levetid. Falkene er 
ansvarlig for mange arrangementer og tiltag i årets løb, som igen munder ud i tiltag for klubbens 
medlemmer. Som hovedregel er Falkenes arrangementer til for at hjælpe vores ”Flagskib” – 1. senior, 
men i flere tilfælde har de også assisteret med hjælp til andre afdelinger i FA 2000 og støtte til alternative 
arrangementer. Salgs – ansvarlige Hanne Andersen og Viv Larsen, Grill Bill 1 og 2 Rene G. og Benny H., 
indgangs - passerne Jan og Carsten samt assistenterne Birgitte Nor og Martin G. Larsen + diverse vikarer 
knokler med glæde for oplevelsens skyld. Det går heller ikke uden John Stevns programmer og plakater 
samt kampreklamerne på sms via Michael A.  Tak til jer alle får et godt år og jeg glæder mig til at vi skal 
”Hygge” os sammen i 2019.  

Netværk 2000 / FA 2000 sponsorer deltog også med stor glæde i 2018, hvor diverse samarbejdsaftaler 
indgik i 1. seniors ve og vel. Hovedsponsor Dan Bolig Niels Hald, Tømre og Snedkerfirmaet Vilsby og 
Langstrup, Schmidts Turisttrafik, Restaurant Da Claudio, Valby Ostelager, Tøjeksperten Spinderiet, Meny 
/ Domus Vista, Renard Bageri, Deki Sportspræmier, Entreprenørfirmaet Prenor, Select, Adidas, 
Sportsmaster og Laiderz Sportsfaciliteter skylder vi en stor tak for samarbejdet og her glæder vi os også 
til 2019 sammen med jer.  

I sidste års beretning, skrev jeg at forventningerne og tilblivelsen af de 6 nye kunstgræsbaner ville stå 
klar i sommeren 2018. En smule modigt og forudsigelsen står til skamme, da hele projektet først er 
startet op i efteråret 2018. Masser af opgaver skal koordineres via kommunen og de nye data for endelig 
skifte af græsbaner til kunst med lys er nu sat til sommeren 2019. Ved start i uge 42 / 2018 og så 9 
måneders arbejde, så skulle det gerne stå klar til starten af august. MEN NU SKULLE DEN FORUDSIGELSE 
VÆRE GOD NOK. Vi glæder os alle til at det store og flotte nye projekt står klar til indvielse og kan 
benyttes af mange ivrige fodboldspillere. 

FA 2000 vil det kommende forår blive udfordret på mange områder i alle afdelinger. Dels er der 
samarbejdet omkring banefordeling nu hvor vi mangler over halvdelen af banerne frem til starten af 
august. Ligeledes er der logistikken omkring udnyttelsen af de 5 tilbageværende baner på Jens Jessens 
vej, hvor foreningerne på tværs af hinanden skal være behjælpelige og internt skal foreningerne også 
sørge for maximal belægning i tidsrummet 16.00 – 22.30. Både DBU København og FIU er behjælpelige 
i den udstrækning at ønskerne kan opfyldes over en kortere periode og klubberne bør være ekstra 
opmærksomme på kommende opgaver, det være sig kampflytninger eller aflysninger af forskellig art. 
Det bliver ikke nemt og derfor skal vi tænke i løsningsmodeller. Lad os stå sammen og så glæde os til det 
forestående Fantastiske baneanlæg, der venter os i mange år fremover. På det sportslige plan bør vi 
også glæde os over de mange succesoplevelser der venter på os i det kommende år. FA 2000 er på 
mange måder en interessant klub at spille for og det skyldes ikke mindst vores indgangsvinkel til at spille 
glad fodbold og fremelske individualisterne sammen med et godt hold – koncept. Eliteholdene i 
ungdommen bygger stadig på og spiller med i de højeste lag. De åbne seniorhold dominerer deres række 
hvert år og der er forhåbninger om avancement til de 2 bedste hold. 1. senior ligger historisk nr. 1 i 
Danmarksserien inden de 13 sidste afgørende kampe om oprykning til 2. division og 2. senior forventer 
bestemt at spille med om oprykningen til Københavnsserien i foråret. Til info har der ikke været 
Divisionsfodbold for 1. hold på Frederiksberg siden 1977 / KB undtaget i den øverste række, så det kunne 
være glædeligt for bydelen hvis det lykkes. Det ved vi meget mere om lørdag d. 15. juni omkring kl. 
17.30, hvor 1. senior har afviklet deres sidste kamp i årets turnering. Ungdommen gør et stort stykke 
arbejde for at skaffe bolddrenge og boldpiger til de 7 hjemmekampe og så mangler vi kun at så mange 
FA 2000 medlemmer som muligt prioriterer kampene og bakker maximalt op. Jeg ønsker alle en dejlig 
sæson med masser af gode fodboldkampe, godt vejr og sublime oplevelser i det grønne. 

 



Årsberetning, seniorafdelingen 

1. senior i DS, skrevet af sportschef Dam 
Vi ligger nummer ét. Det er den korte opsummering af et vanvittigt år, som startede med at kaste FA 2000’s 
bedste mandskab ud i en kamp for overlevelse i foråret, for nu at stå med gode muligheder for at skrive et 
stykke fodboldhistorie på Frederiksberg og rykke op i 2. division for første gang i klubbens historie. Det lå ellers 
ikke i kortene, hvis vi spoler tiden tilbage til starten af april måned. 

På en vindblæst kunstgræsbane på John Tranums Allé, havde holdet nemlig leveret årets ringeste halvleg og var 
bagud med 0-4 mod Kastrup - et af de andre bundhold, og det endda efter at have startet året ud med to nederlag. 
Et nederlag i den kamp ville have sendt FA 2000 ned under den streg, der kunne give nedrykning, men på 
mirakuløs vis endte det hele alligevel med 4-4. 

Den kamp blev definerende for foråret, for kampen efter kom så den forløsende sejr over Fredensborg, og derfra 
var nedrykning ikke for alvor et tema - ikke mindst fordi, at man formåede at vinde de ”rigtige” kampe mod 
bundhold som Stenløse og Karlslunde. Med sejren i sidste runde kunne FA 2000 endda sikre 5. pladsen og 
seedning til den kommende sæson, og det var vigtigt. 

For seedningen gav en på papiret overkommelig pulje, i og med på papiret stærke hold som Greve, Holbæk, GVI 
og Herlev havnede i den anden pulje. Det gav begrundet håb om optimisme før efteråret, men de første kampe 
indikerede ikke, at FA 2000 ville blive et tophold i rækken. Kamp nummer fem i foråret endte med en pinlig 
ydmygelse mod oprykkerne Union og nederlag på 0-5. 

Det skulle dog vise sig at være lige præcis det ”wake up call”, som holdet behøvede. En kombination af en ændring 
af spillesystem og en tilbagevendt topscorer i Sebastian Jacobsen betød nemlig, at de blåklædte gik fra at være 
meget ustabile til at være usædvanligt stabile. Otte sejre i de sidste ni kampe taler sit tydelige sprog, og det gør 
40 mål i 14 kampe også - højest af alle i Danmarksserien. 

Specielt udekampen mod B 1908 vil blive husket. Det var alles favoritter til oprykning før sæsonen, men efter 45 
berusende minutter havde FA 2000 pillet B 1908 totalt fra hinanden, og føringen på 3-0 efter første halvleg var 
ikke et mål for stor. Kampen mod TFC Odsherred var også blandt de mere mindeværdige, hvor det blev 
understreget, at FA 2000 momentvis spiller fremragende fodbold. 

De to sidste kampe ramte dog ikke helt samme niveau som i serien af syv sejre inden. Det var nu tydeligt, at de 
andre hold kom meget tændte til opgaven, nu man skulle møde det suveræne tophold, og hverken kampen mod 
Ledøje/Smørum eller Union vil gå over i historien. Men det gør forhåbentligt sæsonen som helhed, når den sidste 
kamp er spillet i juni måned! 

2 senior, efterår 2018, skrevet af Martin Fugmann 
2. seniors sæson 2018 var en lidt blandet en af slagsen, efter en hård forårssæson hvor man længe lå og kæmpede 
for at undgå nedrykning som først lige blev afgjort i den sidste kamp mod Fb i serie 1, da dette endelig var sikret, 
skulle holdet lige slikke sårene i sommerpausen inden man tog fat på en ny halvsæson i serie 1.  

Den forhenværende træner Peter Jensen valgte at stoppe som træner efter et hårdt slid og slæb med holdet for 
overlevelse. Så 2 sen skulle derfor have en ny træner og dette valg faldt på undertegnede Martin Fugmann. 

Efterårssæsonen har altid en meget kort opstart så som ny træner er det altid lidt svært at få samlet truppen hvis 
ikke den er helt intakt fra start af. Og efter en lidt svær forårssæson kunne man godt mærke på truppen at den 
godt kunne bruge noget fornyet energi og lidt faste rammer omkring holdet. 

Så det første skridt på vejen var at få spilleglæde gejst og vilje tilbage så fodbolden atter kunne blive sjov at spille 
i de kampe der nu skulle spilles i efteråret. 

Holdet fik oparbejdet en god træningskultur med mange til træning og med masser mod på at levere en bedre 
halvsæson end den forrige. Vores spillestil skulle være meget offensiv og meget underholdende. Så det en 
krævede en positiv indgang for min side af til at tillade hver enkelt spiller at udfolde sine evner hver især og så 
forene det til at blive en stor holdindsats hvor alle respekterede hinandens kvaliteter. V 

i kom rigtig godt fra start og var ubesejret i de første 3 kampe hvor man kunne se at vi blev bedre og bedre for 
hver kamp der gik. stemningen i truppen var god og samarbejdet med 1 senior med at få spillere ned fra deres 
trup fungerede perfekt med en god dialog med 1.holdsteamet om hvilke spillere man fik ned og på hvilke pladser 



for at få en god harmoni på holdet til kampene. Alt dette gjorde at vi kunne få troen på at vi kunne levere, gode 
sjove og underholdende kampe og det viste sig hele vejen igennem at det passede spillerne fint, flere spillere 
blomstrede og fik vist at der er masser at bygge videre på til den kommende sæson. Vi spillede nogle rigtig gode 
kampe og de hold i rækken vi skal måle os med til den halvsæson vi løber ind i nu her i 2019 (hvor man jo spiller 
om oprykning til KS) var vi ret lige med. Vi tabte knebent til gvi og fremad amager og vandt over Frem, nogle af 
dem vi skal slås med i kampen om oprykning i 2019. 

Alt i alt en godkendt halvsæson hvor man jo kun spiller om ikke at rykke ned. Vi fik vist at vi slet ikke skal kigge 
den vej, men at vi skal ligge og kæmpe om at rykke op, da vi jo sluttede efteråret 2018 på en delt 3.plads. 

Til sidst en stor ros til spillerne for at give sig fuldt ud og støtte op omkring spillestil på banen og kultur i 
omklædningsrummet. Det har været fantastisk positivt, så lad os endelig fortsætte og se om vi kan gå hele vejen 
og sikre os en oprykning i 2019.  

3. senior, serie 2, skrevet af Sportschef Dam 
Det er svært at holde armene nede, hvis man kigger på året der gik for 3. senior. Det var ellers med bange anelser, 
at man gik ind til året efter et noget svingende efterår, men den frygt skulle vise sig at være helt ubegrundet. 
Holdet vandt nemlig serie 2 i både foråret og efteråret og formåede at gå året igennem uden at sætte ét eneste 
point til på udebane, hvilket må siges at være en unik præstation. 

Tilbage i januar måned fik holdet tilgang af flere spillere fra 1. senior, som ikke længere havde tiden til at spille på 
højeste niveau længere, og det blandet sammen med den oprindelige trup skulle vise sig at være en giftig cocktail. 
Dygtigt ledet af Martin Fugmann og Nicolai Baldorf kom holdet blæsende ud fra første fløjt, og vandt sæsonens 
første syv kampe. Specielt kampen mod de tidligere divisionsspillere fra Skjold er værd at nævne, for her blev 
holdet virkelig testet i en intens kamp. 

Men Fugmanns drenge giver aldrig op, og det kastede et straffespark af sig i kampens sidste minut, som Mads 
Winther sikkert sparkede ind til 2-1 og massiv jubel både på og udenfor banen. Den perfekte sæson blev desværre 
ikke en realitet, da Stefan formåede at vinde på Frederiksberg og udnytte en sjælden offday fra 3. senior, men 
kampen efter mod Union blev serie 2-sejren sikret. 

En seriesejr udløser per automatik en haglbyge af forfriskninger på det tørstige hold, og den blev fejret efter alle 
kunstens regler i den sidste kamp mod Fremad Valby med guldkonfetti og champagne bagefter. Og som det 
næsten stod skrevet i kortene, blev også denne kamp vundet på en straffesparksscoring i sidste minut - køligt sat 
ind af Mads ”Thunderboot” Winther. 

Forår blev til efterår, og dermed også afsked med Martin Fugmann som træner - han skulle i stedet føre 2. senior 
til succes i serie 1. Ind kom sportschef Steffen Dam som ny boss på holdet. Eller ny er måske så meget sagt, for 
med seks år som træner for holdet som ballast vidste han om nogen, hvilken opgave, der ventede. Et titelforsvar 
er altid svært, og det startede da også elendigt ud. 

Ikke mange af spillerne havde nemlig trænet ret meget i ferien, og det var til at få øje på i premieren mod Østerbro 
IF, hvor det blev til et højest overraskende nederlag på 2-3. Dermed var der ikke råd til ret mange flere fejltagelser, 
hvis titelforsvaret skulle blive en realitet, og i takt med at sæsonen skred frem og formen blev bedre, blev niveauet 
på banen også hævet ganske kraftigt. 

En enkelt undtagelse var dog lokalbraget mod FB. Her stod det 0-2 efter et kvarter og oveni var Bastian gået ud 
med en skade og derfor måtte Henning Jørgensen på mål. Men her viste holdet stor moral og karakter ved at 
komme igen og fortjent få udlignet på et pragtfuldt hovedstødsmål af Michael Jacobsen, men med to kampe igen 
var faktum, at man var fem point efter Union. 

Derfor talte kun sejren i den næstsidste kamp mod Union, og det blev endnu en mindeværdig kamp, hvor holdet 
blev testet til det yderste - men endte med at løse opgaven og vinde 3-2. Dermed var der kun sidste var runde 
tilbage, men et hav af skader og afbud betød, at man kom amputeret til kampen mod Fremad Valby, hvor 1. 
seniors tidligere anfører Jacob Jørgensen blandt andet var med. 

Det ændrede dog ikke på, at FA 2000 kontrollerede den kamp fra start til slut og vandt 2-0, og da FB samtidig gav 
en hjælpende hånd og slog Union, kunne 3. senior for anden gang i 2018 lade jublen bryde løs efter at have vundet 
serie 2. Oveni blev man det mest scorende hold fra serie 2 og opefter under DBU København med hele 44 mål i 
de 11 spillede kampe. 



Senior 4, forfatter Samme Bajuni 
Året 2018 har været et godt fodboldsår for fa2000's 4 Senior. I første halvsæson lå holdet i serie 3, hvor det blev 
til 11 sejre ud af 11 mulige, en målscore på 53-16 og en meget fortjent 1 plads. Det resulterede i oprykning til 
serie 2.  

I serie 2 blev det til en 5 plads. Holdet var svækket på flere pladser over hele sæsonen, da 2 faste spillere var rejst 
på udvekslingsophold. Deres fravær kunne mærkes!  

 I det nye år bliver det lukkede 4 senior hold nedlagt. Dog har flere af spillerne tænkt sig at starte op på fa2000's 
2. hold. Det bliver spændende at følge med og se hvordan det kommer til at gå dem der.  

Årets spiller blev kaptajnen, Sammi Bajuni. 

6. senior, skrevet af Benjamin Kristiansen  
I 2018 har der på 6.Senior været en del nye udfordringer.   

For det første har Rasmus Holm efter mange års tro tjeneste valgt at give posten som Holdleder videre. Med den 
nye karriere og hans soon-to-be far-titel, er simpelthen ikke tid til det mere. Dog fortsætter han på holdet som 
spiller og scorer stadig lige så mange mål som i hans unge dage, ehhh, yngre dage! 

Rickey Benson som har været på holdet helt tilbage fra da holdet startede op valgte endda at score sit første mål 
i denne sæson til ære for at Rasmus stopper. At spille så mange år på toppen uden at score og så gøre det for 
Rasmus i hans sidste sæson som holdleder, var et smukt øjeblik. Rygterne lyder at der blev set mindst én tåre 
trille ned ad Rasmus' kind. 

6.Senior har været i gang med en større omvæltning rent taktikmæssigt, da vi er gået over til at spille en 4-3-3 
opstilling.  Dette har været svært at tilvænne sig, men begyndte i slutningen af sæsonen at bære frugt.  
Samtidigt med dette har 6.Senior haft en del uheldige skader som bestemt ikke har gjort tingene nemmere. 
Det blev til 4 ud af 5 sejre i de sidste 5 kampe med en målscore på 14-7. Så vi begynder at have styr på det!!  
 
Den nye holdleder kommer til at være Benjamin Kristensen og i samarbejde med Søren Aagaard er det disse to 
der i fremtiden kommer til at lede 6.Senior. 

6.Senior er klar til at tage imod 2019 med en stærk trup, høj moral og en formation der endelig virker. Så oprykning 
er helt sikkert målet i 2019! 

8. senior, skrevet af Nikolaj Rygaard Olsen 
Hos herresenior 8 startede vi 2018 ud med en sæson i serie 4, da vi var rykket ned fra serie 3. Vi klarer lige præcis 
ikke skærene og rykker dermed på ny ned igen.  

Hele sæsonen i serie 4 (og serie 3 for den sags skyld) har vi haft udfordringer med at stille 14 mand til kamp hver 
gang. Der har derfor ikke været nogen kontinuitet og det har været en omgang blandede bolsjer vi har stillet med 
i hver kamp.  

Det ændrede sig heldigvis, da vi starter efterårssæsonen ud med at slå os sammen med et hold fra BK Heimdal.  
De supplerer holdet med omkring 10 personer. Sammenholdet er i top og det sociale aspekt på holdet spiller.   

Til trods for 9 sejrer af 11 mulige i serie 5, ender det ikke med en oprykning, da vi taber den altafgørende kamp i 
næstsidste spillerunde imod Hvidovre. Vi takker FA’s ledelse for deres arbejde med vores protestsag, som 
desværre endte med et resultat vi ikke håbede på.  

2019 byder allerede nu på flere spillertilgange og en klar ambition om at krybe højere op i rækkerne.  

Gallaen kunne vi desværre ikke deltage i, da vi havde sidste kamp dagen efter. Vi håber selvfølgelig at vi kan 
deltage næste år. 

Alt i alt har 2018 været et godt år for herresenior 8. Vi ser frem til 2019.  

9. senior, skrevet af Kennie Larsen 
Foråret 2018 var fantastisk.  Vi kom fra serie 5, og var nu rykket op i serie 4.  Foråret kom, vi spillede alle ud af 
banen, 9 sejre og 2 uafgjort blev det til. 

Drengene spillede godt, fandt hinanden på banen og der var en god stemning på holdet. 



Både til kampe og træningen, vi var godt hjulpet af et par nye, gamle FA-spillere. 

Blev nr. 1 i vores pulje.  Det blev fejret ude ved Hellas, hvor holdet var ude og se et par af drengene, der var udlånt, 
for at hjælpe et af vores andre FA hold. Retur i klubben, hvor der blev hygget og drukket en øl eller to på terrassen 

Efteråret nu i serie 3, vi var klar (vores plan er suppeligaen i 2025)☺ 

MEN der blev vi meget klogere, der var røget et par spillere, ikke nogen fast målmand.  Så vi havde det svært, vi 
var dog tæt på, men nej! det blev kun til tre uafgjorte, 8 nederlag og desværre ingen sejre.  

Der var ikke den store glæde på holdet, for vi viste alle at, vi var bedre end det vi præsterede på banen. 

Så i foråret 2019 er vi tilbage i serie 4.  Vi glæder os, så vi kan komme ud og spille god fodbold igen ☺. 

10. senior, skrevet af Mads Lemmé 
Det er ingen hemmelighed, at vi havde vores historisk værste sæson. Vi var ramt af skader hos nøglespillere som 
varede sæsonen ud, samt en stor udfordring med konstant at mangle en målmand. Derudover havde vi et par 
spillere som skulle ud og rejse (på udveksling), så bare det er få holdet til at køre, var en kæmpe udfordring.  
Men jeg selv primært (og et par andre velkendte klubdrenge) stod for at holde holdet sammen og præstere når 
det virkelig gjaldt, således vi blev oppe i serie 3, hvilket vi er meget glade for! 

HELDIGVIS skifter tiderne hurtigt, og vi er meget positive omkring næste sæson. Vi har fået vigtige spillere tilbage 
fra skader, OG vi har erhvervet os en ny dygtig målmand, som vi får meldt ind i klubben snart. Vi er også i gang 
med at få nye spændende spillere til – så truppen til den kommende sæson ser allerede meget spændende ud. 

Da vores ambitioner på holdet er høje, var det stadig en stor skuffelse at kæmpe om ikke at rykke ned, da vi ser 
os selv som oprykningskandidater fra serie 3 til serie 2. Vi har en fornyet optimisme og gejst, og vi vil helt sikkert 
være at finde i toppen af serie 3 næste sæson! 

U 21, A-rækken, skrevet af Sportschef Dam 
År 2018 blev også året, hvor FA 2000 igen var med i DBU’s U21-turnering. Formålet med turneringen er primært 
at gøre de kommende U19-spillere klar til seniorfodbold, og samtidig give mulighed for at gøre afstanden 
mindre mellem seniorafdelingen og de ældste spillere fra ungdomsafdelingen. Trænerteamet for holdet var 
sportschef Steffen Dam og U17-træner Casper Emil Alberts. 

Foråret bød kun på tre kampe. Den første i Albertslund var noget af en tur i rutsjebanen, hvor FA 2000 spillede 
elendigt i en time og var bagud 3-0, inden man skruede op for tempoet og trods alt viste, at man var et klart bedre 
hold og vandt med 4-3. Herefter blev det uafgjort mod et rigtigt stærkt GVI-hold, inden BSF blev for stærke i den 
sidste kamp - men der blev kæmpet forbilledligt af alle i kampen, og med føringer på 2-0 og 3-2 var sejren bestemt 
inden for rækkevidde. 

I efteråret var det slut med at bruge spillere fra årgang 1996, og det gjorde det mere udfordrende at stille hold. 
Oveni kom man så i en svær pulje med divisionshold som Frem og Vanløse på menuen samt BSF, der vandt 
turneringen i efteråret og var uden nederlag i U21-regi i to år. Det skulle da også vise sig at være for svær en pulje, 
men specielt de to hjemmekampe var fremragende. 

Først kampen mod B 1908, hvor Sebastian Jacobsen scorede et hattrick på blot en halvleg og dermed var U21-
holdet dér, hvor han sparkede sin fremragende efterårssæson i gang. Flottest var dog sejren over BSF. De kom 
med et halvt Danmarksserie-hold, da deres kamp i DS var blevet aflyst om lørdagen, men en fremragende 
holdindsats endte med at tilføje BSF et nederlag på 3-1. 

Overordnet set var U21 en stor succes, da det gav U19-spillerne værdifuld erfaring i seniorfodbold og samtidig 
værdifuld kamptræning til seniorspillerne. Derfor er det også allerede nu klart, at FA 2000 fortsat vil være en del 
af U21-turneringen til foråret. 

7 mands 1., skrevet af Marcus Selvig Jensen  
Vi klarede sæsonen med nød og næppe. En del frafald og skader resulterede i, at vi stod tilbage med en trup på 
kun otte mand. Trods modvinden fik vi alligevel klaret os igennem sæson og fik tilkæmpet os en delt 3. Plads i 
rækken. Nu venter en vinterpause med fart på transfervinduet og det er allerede lagt i kakkelovnen til den helt 
store omvæltning.  

7 mands 2., skrevet af Mikkel Darre 



Sæsonen er gået udmærket. Vi startede rigtig godt og spillede noget rigtig flot fodbold. Hen mod slutningen af 
sæsonen begyndte spillet lidt at gå mod os. Vi vandt dog stadig lidt, men vi lå udenfor top 3 og kunne ikke nå at 
slutte i toppen. Vi tabte dog den sidste kamp med en stor margin. Så sæsonen sluttede ikke helt så godt, som den 
startede. 

7 Mands 3., skrevet af Jens Pedersen 
Vores sæson var endnu en gang lidt op og ned, det går jo aldrig rigtig godt lang tid ad gangen. Efter at være rykket 
op igen, på endnu en skrivebordsoprykning, var vi lidt nervøse for hvad der ventede os. Vi fandt da også hurtigt 
ud af at niveauet var en tak højere. Vores eget niveau er altid svingende, så det resulterede i nogle dumme 
nederlag til at starte med. Vi stabiliserede os dog, men vi mødte nogle fine modstandere, så det gav en knap så 
god point høst. Vi dummede os i de sidste kampe, hvilket resulterede at vi desværre endte under stregen. Således 
blev det en sæson med noget af et slag på vores stolthed, men vi rejser os igen. 

7 Mands 4., skrevet af Louis Klifoth 
Året 2018 har været en regulær rutsjebane for holdet. 

Vi begyndte året med en sejr, men måtte ses nødsaget til at notere et L på resultatlisten, idet vores holdansvarlige 
glemte at indberette kampens resultat. En fejl som senere skulle vise sig at være afgørende.  

Henimod sæsonens afslutning viste det sig, at de manglende point fra de indledende kampe, var afgørende for 
holdets overlevelse i rækken. Vi havde derfor behov for en sejr i årets sidste kamp for at forblive i rækken. Dog 
stod sol, måne og stjerne gunstigt for os i den afsluttende kamp og vi overlevede med skindet på næsen og kan 
derfor glæde os over at forblive i vores nuværende række.  

På mandskabssiden har vi været plaget af stort mandefald grundet andre prioriteter og forpligtelser. Af den årsag 
har vi talrige gange måtte stille med et hold som ikke har været vores niveau værdigt. Dog har en række, ellers 
undervurderede, spillere taget udfordringen op og vist stort niveau ved talrige lejligheder.   

På den praktiske front, har vi ved flere træninger på Nandrupvej været nødsaget til, ved verbal kamp med andre 
ikke-træningsberettiget hold, at tilkæmpe hos en bane grundet manglende 7-mands mål på træningsanlægget.  

Dette har været under al kritik og vi håber, at ledelsen vil se med stor alvor på dette og at de vil sikre sig, at 
forholdene bliver bragt i orden til forårssæsonen. (Så kan I fand’me lære det i ledelsen, tænker den gamle, 
upartiske redaktør – se bare at komme i gang) 

Trods modgangen ser vi frem imod forårssæsonen med stor glæde og forhåbninger et muligt avancement til de 
højere rækker. 

7 mands 5., mesterrækken, skrevet af Coach Toft 
Endnu en sæson i Mesterrækken for det til tider storspillende 7 mandshold - der udelukkende er bestående af 
eksil fynboer - var det man kalder en ligeved sæson. 

Der skete lidt udskiftning, da nogle af holdets store profiler så sig nødsaget til at stoppe, flest fordi det eksotiske 
fynsland igen skulle indtages. 
Det betød, at de nye træner par bestående af Jonas Høgh og Morten Toft skulle på det noget begrænsede 
transfermarkedet, særligt begrænsende da kun fynboer kunne tages i betragtning. Der blev dog lavet et par 
skarpe ”signings” og sæson kunne begynde. 

Første kamp blev til et afbud i sidste i øjeblik, sjældent er holdet blevet ramt af så mange uheldigheder i samme 
weekend, der var dødsfald, syge børn og tynd mave – dette betød at første runde endte i et skrivebords nederlag, 
som kom til at koste dyrt i sidste ende. 

Sæsonen rullede i gang og holdet fandt hurtigt sin flotte form og vandt kampe på stribe, det blev faktisk kun til et 
nederlag, mod et fuldstændigt sindssygt spillende hold, som helst ville sloges med os, så galt, at vi kort overvejede 
at forlade kampen. En flot sæson med mange sejre også i kampe for heldet klart var på vores side gjorde, at vi 
endte af point med vinderne af rækken og det betød at afbuddet i første runde blev fatalt. 

Det betyder dog blot at vi går ind i en ny sæson, hvor vi klart forventer at være med i toppen igen og helst i år skal 
slutte som mestre. 

7 mands 8., skrevet af Christian Vorm 



For FA 2000 ottende 7-mandshold havde en god start på 2018. Holdet gik ubesejret igennem FA's interne 
vinterturnering, om end dette kun rakte til en samlet 5. plads. I april gik sæsonen rigtig i gang, men trods sejre i 
de indledende kampe, måtte holdet nøjes med en placering i den midterste del af feltet, da regnskabet skulle 
gøres op i juni. 

 Efterårssæsonen blev en relativ hård omgang for holdet. Skader og udlandsophold for to af holdets profiler 
(Christian Hansen og Nicklas Johnson) satte deres præg på hhv. præstationer og resultater. Trods holdet kun stod 
noteret for 3 sejr, så var der alligevel aldrig tale om "nedrykningsfare". 

7 mands 9., skrevet af Mads Bjørndahl Sonne 
Kalenderåret 2018 er slut for 7mands 9. Det blev et middelmådigt år, med midterplacering i både forår og efterår 
i række 2. Ambitionen har været at rykke op i række 1, hvilket stadig er gældende, og noget vi tror fuldt og fast 
på allerede kan lade sig gøre i foråret 2019.  

Mathias Lørup, som må siges at være holdets store profil, har ikke leveret som han tidligere har gjort, og dette er 
noget man har kunne mærke. Han har dog lovet at lave mindst 10 kasser i næste sæson, hvilket gerne skulle føre 
os til række 1.  

7 mands 10., skrevet af Magnus Engmose 
Som helt nystartet hold var forventningerne naturligvis høje i debutsæsonen i foråret. Vi startede op i laveste 
række, hvilket skulle vise sig at være sundt for os. Vi benyttede første halvår på at spille enormt svingende fodbold. 
Niveauet fra kamp til kamp svingede mellem Champions League niveau og noget, der hører til på en 
håndboldbane. Det tog megen tid at justere de interne relationer og med en lunken placering midt i tabellen 
begyndte vi allerede her at forberede strategi og taktik inden efterårets sæson. Dette affødte at vi sluttede 
sæsonen af som et hold syd for midten i rækken.  

Dette skulle dog ændre sig i efterårssæsonen, hvor truppens potentiale virkelig kom til udtryk. Vi spillede her med 
om oprykningen lige til det sidste og missede kun oprykning grundet uhyggelige marginaler og nogle 
weekendmorgener, hvor det tydeligt kom til udtryk, at vores bagkæde, inklusive målmand, primært består af B 
mennesker.  

Nå, men hovedet er dog højt her ved indgangen til 2019, hvor ambitioner og målsætninger ligger fuldstændigt 
klart. Alt under tre tømte fadølsfustager i FA's cafeteria og en oprykning, vil betragtes som en fadæse.  

Pige U18 og Damesenior, skrevet af Flemming Reffelt 
Pigerne var U 18 i foråret og Damesenior i efteråret. 

At rejser er at leve, siger man og det motto har jeg altid levet efter. 

Da jeg blev ansat i FA 2000 som U18 træner i efteråret 2017, planlagde jeg en 3 år plan og den plan holder stadig. 

Vi blev i 2017 efterår nr. 1 i rækken, et fluetegn kunne sættes. 

2018 forår blev en noget blandet affære, hvor vi spillede i U18 rækken og pokal i seniorrækken. 

Vores turnering gik ok. Vi spillede kun 4 kampe, da 2 hold udgik, så kampfattigt U18 forår. Vi endte sæsonen med 
en sejr på 3-1 over dem som blev nr. 1 HIK, vi endte på2 pladsen i rækken, kunne dog havde vundet den, hvis vi 
havde stillet op mod FD Damsø med vores U18 hold, men vi skulle spille pokal samme dag, så den kamp blev 
spillet af U14 og U16 spillere plus oversidderne fra U18, som ellers gjorde det godt, men tabte desværre 3-1. Vi 
endte som nr. 2 i rækken. 
I seniorpokalen spillede og vandt vi over VLI fra serie 1 med 3-1, en super kamp af pigerne, og næste kamp var 
mod B73 fra Slagelse som lå i toppen af sjællandsserien. Vi kunne havde bragt os foran i kampen på 2 store 
chancer, men desværre stolpe ud. Vi var bagud 5-0 ved halvleg, men pigerne viste stor moral og gav sig alt i 
2 halvleg som vi fik 2-2 i, vi tabte kampen 7-2, men pigerne viste stor moral og god gejst. 

Sommeren kom over os og vi skulle spille damesenior i serie 2. 

Træningen op til selve turneringen var der godt fremmøde, så det lovede godt. U18 holdet måtte desværre trække 
sig og det betød at vores trup kom op på over 30 spillere, hvilken gjorde at der var konkurrencen om pladserne 
på holdet til kampene. 



Første kamp vi spillede, gik desværre ikke helt efter planen, vi kom bagud og det så lidt skidt ud. Igen viste pigerne 
stor moral i 2 halvleg og vi kom tæt på vores modstandere, men kunne ikke hente dem. Tabte 5-3. 

Næste kamp var mod Rikken/FA2000 som skulle vindes. Pigerne var klar fra start af kampen og vi spillede en god 
kamp og vandt hele 5-1. 

Så ventede FC Damsø, en klub jeg altid gerne vil vinde over. Igen, igen var pigerne klar og tændte, så FC Damsø 
fik en fodboldlektion og vi vandt 5-1. 

Så skulle vi møde nr. 1 i rækken Fremad Amager, og vi viste igen stor styrke og pressede vores modstandere, vi 
kom foran 1-0, Fremad Amager kom dig hurtig tilbage og udlignet til 1-1. Fremad Amager skulle så have hjælp 
med at komme foran 2-1 på et selvmål og senere 3-1 et meget tvivlsomt straffespark. Fremad Amager kom også 
på 4-1. Vi fik dog scoret til 4-2 på et straffespark til sidst, jeg synes at vi matche vores modstander godt, og kunne 
ligeså have vundet kampen. 

Sidste kamp var oprykningskamp til serie 1, mod Bk Heimdal. Vi kom friske og meget veloplagte ud til kampen og 
lagde et godt tryk på vores modstanderen, og fik scoret til 1-0 i første minut og efter 5 min kom vi på 2-0 Så gik vi 
lidt bagud, men havde fuldt kontrol på kampen, stod godt på alle pladser. Vi lukker og slukker kampen i sidste 
minut med scoring til 3-0. Sejren er vor, sejren er vor, sang vi. Oprykningen er i hus, vi skal spille i serie 1 i 2019. 

Jeg vil gerne takke alle spillere som var med på den rejse vi havde i 2018, både de U18 spillere som var med og 
alle de seniorspillere som var med til at gøre rejsen perfekt i 2018. 

Også en stor tak til min assistent Stefanie for hendes store arbejde med holdet og samarbejde med mig 

Årets spiller 2018 blev Klaudia og Året træningsflid blev Maja. 

Nyt flueben kunne sættes og 2019 bliver et meget spændende år. 

Der er kommet tilgang af spillere fra Fremad Valby, og så er Cecilla blevet ansat som min assistenttræner, Stefanie 
forsætter som fysisk træner, så alt er på plads og ser fint ud frem mod den nye sæson. 

Målsætningen er at vi bliver i serie 1, og vi i efteråret satser på oprykning til københavnerserien. 

Vi starter træningen op igen den 10. januar og holder spillermøde, hvor vi skal have givet alle deres boardingpas 
til rejsen, frem mod Københavnerserien. 

Trænerteamet har pakket tasken og er klar til at rejse afsted mod fælles mål og ønsker alle en god sæson i 2019. 

Damesenior, 11 mands, skrevet af Lea Dyrting 
I 2018 blev holdet lagt sammen med FC Rikkens dameseniorhold. Sammenspillet er blevet bedre kamp for kamp, 
og sammenholdet og holdånden har været fortrinlig med tanke om, at to vidt forskellige klubber har mødtes om 
dette samarbejde. Vi ser frem til endnu en sæson som samarbejdshold med masser af point på kontoen.    

 
 
Bemærkninger fra John Stevns Henriksen om senior/gubbe og IT-arbejdet.  
Året 2018 har gennemgående været en meget positiv oplevelse, som senior-sportschef Steffen Dam skriver har 
1. senior stille og roligt hævet niveauet, og har for første gang i klubbens historie overvintret på 1. pladsen i 
Danmarksserien. Kontinuitet har fra min side været et af årets pejlemærker, det er derfor glædeligt at vi har 
kunnet fastholde ”besætningen” på 1. senior, det gælder alle lige fra holdledere til træner-team. Efter en del 
turbulente år, er det en fornøjelse at se resultatet af at alle har fået lov til at yde deres bedste, kunne begå fejl, 
og slutteligt ende op som værende et langt bedre hold. Så der skal lyde et ”well done” til Jesper, Tune, Kenneth, 
Jonny, Fugmann og fysioterapeuterne. Eneste lille bump på vejen var at assistenttræner Danny Andersen af 
familieforøgende årsager måtte trække stikket i sommerpausen. 

I dameafdelingen fik vi vores første seniorhold bestående af egne ungdomsspillere, da Flemming Reffelts U18 
hold rykkede op i seniorrækkerne. På fantastisk og sluttelig lidt nervepirrende vis lykkedes det dem at rykke op i 
serie 1 allerede i første sæson som seniorer. Super at vores langvarige arbejde med pige fodbold nu også 
udmønter sig i succes på seniorsiden. Vores tidligere damesenior gik fra at spille 11 mands til 7 mands, men 



fortrød efter forårssæsonen og indgik derefter i et samarbejde med Rikken FC om at danne et 11 mands hold, 
hvilket ifølge dem selv har gjort det hele lidt sjovere. 

Vores lukkede hold har været tæt på selvkørende, kun nogle få har haft behov for lidt hjælp og støtte. Det var fra 
årets start et stort ønske at kunne holde ”dumme-bøderne” til DBU på et absolut minimum. Disse bøder er typisk 
for udeblivelse, ikke udfyldte holdkort eller manglende resultatindberetninger, selvom der stadig er plads til 
forbedringer, er vi på dette område nået virkelig tæt på mål. Igen i år glædes man over den begejstring der lægges 
for dagen, og at alle på flot og fair måde repræsenterer FA 2000. Så her fra en tak til drengene fra 4. til 10. senior 
og 7m-1 til 7m-10. 

Kampplanlægning er nu noget, der nærmest ikke optager undertegnede mere, hvilket naturligvis skyldes en super 
effektiv Laila, der har klaret opgaven med bravur. Der har i særdeleshed fra den gode formand Jan Busk, men 
også kasserer Henrik Theil været masser af støtte til det daglige arbejde. Tak alle tre!  

Mit modstykke i ungdomsafdelingen Carl Christian Lindgren, valgte efter mange år med en utrættelig indsats i FA, 
at fratræde som ungdomsformand. Han har altid været senior afdelingen meget behjælpelig, hvorfor der herfra 
skal lyde et ”TAK Carl”! 

På IT-området har det haltet lidt, da det var planen at vi skulle have skiftet til et nyt hjemmeside-system. En gang 
imellem må man prioritere sin tid, og desværre gik det ud over den plan. Heldigvis ser det ud til at kunne lykkes i 
år, da der er tilgået fin støtte fra ungdomsafdelingen. 

Årsberetning for Gubberne 
Gubbeafdelingen, hvor forfatteren står som ”Redaktionen” – vi mangler dog at få afsløret hvem det er… 
GOM / + 65 blev spillet i Rødovre og havde deltagelse af flere spillere fra FA 2000, som kunne bidrage til denne 
række.  Holdet er registreret som BK Rødovre og kampene spilles om formiddagen og så spiser de frokost efter 
kampene. Særdeles hyggeligt koncept og på det sportslige plan blev det til en flot 3. plads i foråret 2018 og så 
kulminerede det i efteråret, hvor holdet fik 16 point ud af 18 mulige og vandt rækken, 

GOM / + 60 er et samarbejde mellem FA 2000 og BK Rødovre, hvor Torben Heding Andersen var ansvarlig for 
holdet, dog med hjælp fra Sten Mau og Michael Andersen. Afvikling af kampene var mere stabil i 2018 end året 
før og resultatet blev da også en kende bedre i 2018. En hæderlig 6. plads ud af 10 deltagende hold og 15 point 
på kontoen, hvor nogle sejre står mere klare end andre. Holdet synes i rivende udvikling og det forventes at 
sæsonen 2019 byder på flere point. 

Super – Masters / + 55 har Michael Andersen, Bjørn Kristensen og John Sørensen ansvarlige og det blev en flot 
sæson, som endte med 2. pladsen / 45 point og 5 point efter dygtige Fremad Amager. Teamet bag holdet er 
meget optimistiske og varsler udfordringer i 2019 om 1. pladsen.  

Master / + 50 klarede en fornem 5. plads efter en sæson med skader, afbud og spilstop fra flere bærende spillere. 
Dog stod Michael Andersen og John Sørensen fast på at det var en godkendt sæson og ligeledes her varsles der 
om en bedre placering i 2019 

Super Veteran / + 45 oplevede masser af tilgang i 2018. Under kyndig ledelse af Jan Porsborg kæmpede holder 
for første gang rigtig med i den bedste række om at blive godt placeret. En fornem 5. plads sluttede det med og 
det var Best of the rest, for de 4 førerhold kunne vi ikke matche. 17 fortjente point og en hæderlig optimisme til 
sæsonen 2019 om et status quo.  

Veteran / + 40 måtte desværre trækkes fra rækkerne i 2018.  Et utal af mange uheldige spillerafbud og skader 
gjorde at holdet ikke kunne fortsætte og det blev kun til en haltende forårsafvikling uden noget at berette om. 
Beslutningen om at + 40 nok skal indtræde som hold i FA 2000 igen om nogle år er ønskelig. 

Oldboys / + 32 spillede en række glimrende kampe mod mange stærke modstandere. Julius Risby var atter 
manden bag det hårde arbejde og med hjælp fra aktive spillere kæmpede de sig igennem til en flot 7. plads med 
22 point. Holdet har det bedst når underlaget er kunstgræs og det påstås fra pålidelig side, at udekampene på 
almindeligt græs ikke har afgivet så mange point. 

Tak til alle jer holdansvarlige, der igennem 2018 har muntret sig med at sætte hold, skaffe spillere og sørge for at 
kontingent – aftaler blev overholdt. 



Tak ligeledes til Jens Sørensen for at opfordre så mange som muligt til at træne med og for at inspirere ”nye ” 
spillere til vores Gubbeafdeling. 

Gubbetræning – en hyggelig opsummering af onsdagstræningen, fortalt af Jens Sørensen 
Først tak for et godt fodboldsår 2018. Gubbeafdelingen ser selvfølgelig frem til et lige så godt sportsligt år 2019. 

Opdelingen af træningen i gubbeafdelingen hvor primært M+60 træner for sig selv og de yngre gubber træner 
for sig selv, fungerer rigtig godt. De få gange hvor der ikke har været nok til træning i den ene gruppe træner alle 
sammen. Træningen er nu en så fast etableret onsdagsaktivitet, at kun aflysninger der skyldes lukning af anlæg - 
altså udefra kommende årsager - kan forhindre gubberne i at træne. Det bevirker at vi i gennemsnit til hver 
træning er mellem 15-20 aktive, og ikke sjældent når vi et fremmøde på helt op til 30>. Stadig tiltrækker vi nye 
spillere i gubbe-alderen, men det sociale samvær er dog stadig primært eksisterende i M+60 gruppen.  

Dette sociale samvær har blandt andet udmøntet sig i en dejlig tur til Herlufsholm Boldklub i efteråret. 
Den 28. oktober kl. 08:00 kørte 23 morgenfriske FA`ere i den øvre ende af gubbeafdelingen på en kombineret 
social- og sportslig tur til Næstved/Herlufsholm. I bussen blev der serveret morgenmad, Fernet Branca samt lidt 
øl og vand. Målet var Herlufsholm idrætsklub hvor der på det sportslige område var arrangeret en 11-mands og 
en 8-mands kamp. FA vandt samlet 7-4. Dog fordelt således at 11-mands holdet tabte 4-0 efter at en af 
nøglespillerne Ib Wessmann måtte udgå med en skade efter bare 15 minutter. Så faldt holdet sammen. 7-mands 
kampen vandt FA med 7-0 efter comeback til henholdsvis Steen Dennung og Peter Bærentsen. De 2 målslugere 
var Stig Rosendahl og Bent Mau.  

Begge kampe blev i fineste internationale stil indledt med vimpel-overrækkelse til modstanderen af de 2 
holdansvarlige Poul Mogensen og Tom Nobel. 3. halvleg foregik i det fri uden for klubhuset sammen med 
modstanderne i flot solskin men i stiv kuling. En fin afslutning på et godt sportsligt arrangement, som i øvrigt blev 
dækket af Sjællandske Tidende. Det sociale var klart i højsædet. Med bus blev vi efter kampene kørt til vores 
gamle holdkammerat Nils Ervin Hansens domicil, hvor der blev disket op med en herrefrokost med MASSER af øl, 
vand og snaps. Der var så meget mad, at selv Bent Mau blev mæt. Klokken godt 17:00 vendte vi atter snuden 
hjemad mod Frederiksberg. Nogle trætte og godt "fyldt op", andre i festligt humør hvor stemningen fortsatte med 
fællessang og lidt vådt. Alt i alt en super hyggelig dag der blev gjort mulig pga. sponsorat fra hhv. Torben og 
klubben. Nå ja, en beskeden egenbetaling indgik også i arrangementet. Så stor tak til begge sponsorer.  

Herlufsholm har allerede udtrykt ønske om at genbesøge os til foråret 2019 hvor der vist lægges op til revanche 
fra begge sider.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Årsberetning Ungdomsafdelingen 
FA2000 har igen i 2018 dannet rammen om mange timers gode fodboldoplevelser for børn og unge. Klubben har 
nu som en af ganske få klubber i Danmark drenge- og pigehold på alle årgange fra U4 til U19.  

I 2018 har FA2000’s børne- og ungdomsspillerne trænet rigtig mange timer på banerne på Jens Jessens Vej, 
Nandrupsvej og på de omkringliggende skoler. Virkelig mange af børne- og ungdomsspillere er dygtige til at passe 
træningen og udviser stor træningsparathed og fodboldglæde.  

Børne- og ungdomsspillerne har spillet et væld af kampe og fejret mange sportslige succeser, men også oplevet, 
at der var finter, skud og samspil, som ikke fungerede og måtte øves igen.   

For mange spillere har stævner og træningslejre været blandt højdepunkterne i det forgangne år. Turene giver 
mange gode timer med fodboldvennerne og mulighed for at vinde pokaler, hvilket flere af FA2000’s hold har gjort. 



Mange frivillige forældretrænere, ungtrænere og andre trænere har igen i 2018 ydet et enormt stykke arbejde 
for at give FA2000’s børne og ungdomsspillere god træning, en masse kampe og stævner.  

Rigtig mange trænere yder en forbilledlig indsats, som spillerne og klubben værdsætter højt. Uden de mange 
frivilliges trænernes meget store arbejde, ville der ikke være børne- og ungdomsfoldbold i FA2000. Mange 
årgangslederne har også i 2018 ydet en stor indsats med at arrangere stævner, holde styr på spillerne på årgangen 
og sørge for at trænere får vigtig information om, hvad der sker i klubben.  

FA2000’s sportskonsulenter har også i 2018 lagt mange timer i klubben. Blandt de yngste spillere har der været 
fokus på at udvikle og implementere et koncept for struktureret børnetræning, og der ligger nu en plan for hvilke 
temaer, der skal trænes på de enkelte årgange. Sportskonsulenten hos de yngste har også instrueret trænerne i 
en række øvelser og givet gode tips til at få en velfungerende træning. Der har blandt mange trænere været stor 
tilfredshed med dette. 

Også tak til Laila på kontoret, der har sørget for kampplanlægning, trænertøj, administreret ventelisten, ryddet 
op i Kluboffice og hvad der ellers er kommet af opgaver.    

På ungdomsbestyrelses- og bestyrelsessiden har 2018 budt på store forandringer, da klubbens mangeårige 
ungdomsformand Carl Christian Lindgren på generalforsamlingen i marts 2018 valgte ikke at genopstille som 
ungdomsformand efter mange år i klubben. Carl Christian har gennem mange år ydet et uvurderlig stort stykke 
arbejde og haft afgørende betydning for, at klubbens ungdomsafdeling er, hvor den er i dag.  

Carl Christians stop som ungdomsformand betød, at ungdomsbestyrelsen i 2018 har fået en større rolle i klubben 
end tidligere. Ungdomsbestyrelsen har fordelt de opgaver, som tidligere blev løftet af ungdomsformanden i en 
række udvalg med en repræsentant fra ungdomsbestyrelsen i hvert udvalg. Der blev således udarbejdet 
opgavebeskrivelser for et stævneudvalg, turudvalg, baneudvalg, materialeudvalg, arrangementsudvalg, 
kommunikationsudvalg, pigeudvalg og et sportsudvalg. Tanken bag udvalgene er at fordele de mange opgaver, 
der er i klubben, på flere personer end tidligere med henblik på at styrke arbejdet og bryde det op i mindre 
opgaver, som lettere kan uddelegeres til travle forældre. 

Stævne- og turudvalgene har bl.a. arrangeret FA2000’s store årlige stævne Niels Hald cup og udarbejdet 
retningslinjer for klubbens tilskud til stævner og ture. 

Bane- og materialeudvalgene har lagt puslespillet for banefordelingen og udarbejdet en plan for, hvordan klubben 
passer bedre på boldene på Nandruspvej, så de store udgifter til bolde forhåbentlig reduceres. Der har endvidere 
været fokus på at søge at sikre FA2000 flere banetider ved fordelingen af baner i Frederiksberg Idræts Union (FIU). 

Arrangementsudvalget har arrangeret en træneraften, et grillarrangement på Nandrupsvej og den årlige Gallafest 
i Kedelhallen med stor hjælp fra mange frivillige forældre. 

Kommunikationsudvalget har igangsat arbejdet med en ny hjemmeside til klubben. 

Pigeudvalget har haft en række strategiske drøftelser om arbejdet i pigeafdelingen.  

Sportsudvalget – som indtil videre i praksis har været ungdomsbestyrelsen – har igangsat et strategisk arbejde 
omkring værdier, sportslig linje og organisering af klubbens ungdomsafdeling.  



Ungdomsbestyrelsen har valgt Liv Gish som formand for ungdomsbestyrelsen og ungdomsbestyrelsen har med 
Liv som drivkraft arbejdet på at omlægge salget af FA2000’s klubtøj til online salg i stedet for salg fra klublokalet. 
Det sker for at give klubbens medlemmer nemmere adgang til at købe klubtøj og for at følge med udviklingen, 
der jo går mod at langt flere indkøb foretages over nettet.     

Ungdomsbestyrelsen har også haft fokus på at udarbejde ensartede og gennemskuelige retningslinjer for 
aflønning af ungtrænere, aflønning af årgangsledere, optag af medlemmer fra venteliste mv. Ungdomsbestyrelsen 
har desuden, med Liv i spidsen, håndteret en række ad hoc-opgaver så den daglige drift kunne fortsætte.    

Paul Børling, som gennem årene har ydet en stort stykke arbejde for klubben, trådte ud af ungdomsbestyrelsen 
midt på året. 

Ungdomsbestyrelsen bestod ved årets udgang af Liv Gish, Lars Kragh, Anders Reinholdt, Lillian Wester-Andersen 
og Katja Just Maarbjerg. Liv Gish har annonceret, at hun på generalforsamlingen i 2019 stiller op som 
ungdomsrepræsentant i hovedbestyrelsen. Her følger så årsberetning fra de forskellige afdelinger: 

U4-U6 – årgang 2015-2013 piger 
Sæson 2 med fodbold for de mindste pigeårgange har været en stor succes.  

Trænerteamet består stadig af Klaus og Arne. Siden sidste sæson er desuden Line (p.t. på barsel) og Andrew blevet 
tilknyttet som forældretrænere, og Åsa udfylder nu rollen som årgangsleder.  

Truppen består af godt 30 spillere, og fremmødefrekvensen er rigtig fin med typisk +20 spillere til træning. Pigerne 
møder glade op og giver altid alt hvad dagsformen tilbyder. Forældregruppen bakker flot op omkring 
trænerteamets arbejde og der tilbydes altid en hjælpende hånd.   

Indtil efterårsferien trænede vi samtidig med klubbens øvrige yngste pigeårgange på Nandrupsvej, hvor Casper 
Hansen på bedste vis har understøttet et rigtigt fint udviklingsmiljø og struktureret træning. I vinterperioden 
træner vi på Ny Hollænderskolen. De gennemgående temaer er bl.a. tryghed i træningssituationen, spilleglæde, 
træningsparathed, motoriktræning, boldfornemmelse, fodboldforståelse og relationsopbygning. 

Vi har deltaget i to stævner hos B73 i Herlev, Mini Stævne og Micro Cup, som begge gav pigerne fantastiske 
oplevelser med masser af begejstring. Meget velorganiserede stævner, som vi gerne kommer tilbage til. 
Indendørs deltog vi med to hold i Orient Cup i Rødovre, og gennemførte flot i alt 8 kampe. Da kun få klubber stiller 
U4-U6 pigehold bliver vi generelt hårdt matchet til stævner. Nogen spillere ønsker rigtigt meget spilletid, imens 
andre har mere behov for at se tingene lidt mere an fra sidelinjen, men alle udvikles, får flyttet grænser og 
opbygger relationer ved stævnerne. Vi vil derfor også i det kommende år prioritere at deltage i udvalgte stævner.  

Vi ser samlet tilbage på et 2018, hvor klubbens yngste fodboldpiger har demonstreret enorm fodboldglæde og 
god fodboldmæssig udvikling. Vi glæder os til 2019.  

U9/U10 – årgang 2010-2009 piger 
Pigerne deltog i begyndelsen af 2018 i flere indendørsstævner, som krævede en del tilvænning til spillet indendørs 
af pigerne, men humøret var højt og kampgejsten stor. 

Da forårssæsonen gik i gang udendørs, deltog pigerne i DBU’s turnering, ligesom det for pigerne født i 2009 blev 
til en tur til Pinse Cup, som var en kæmpe oplevelse for pigerne, såvel fodboldmæssigt som socialt og succesen 
forventes gentaget i 2019. Forårssæsonen blev sluttet af med en beach soccer turnering på Amager Strand i et 
fantastisk solskin. 

Efter sommerferien begyndte 2010-pigerne at træne sammen med 2009-pigerne grundet mangel på trænere og 
i forsøget på at etablere en fast struktur for træningen for begge årgange.  

Siden opstarten efter sommerferien har såvel 2010- som 2009-pigerne oplevet en stor tilgang af nye spillere. Ved 
udgangen af 2018 er der omkring 22 piger født i 2010, som spiller i U9-rækken og omkring 34 piger født i 2009, 
som spiller fodbold i U10-rækken, hvilket blandt andet har medført, at der nu er venteliste for optagelse af nye 
pigespillere på holdet for 2009-årgangen. Det var været udfordrende til tider med så mange piger på 
fodboldbanerne og så mange nye spillere på en gang men samtidig en stor fornøjelse at se så mange 
fodboldinteresserede piger, som troligt dukker op til træningen 2 gange om ugen på Nandrupsvej.  

Med hjælp fra sportskonsulent Casper Hansen er pigernes træning efter sommerferien blevet tilrettelagt efter en 
årsplan med stationsøvelser, som skiftes hver 2.-4. uge.  



Pigerne er for tiden delt op i tre spilleniveauer for at tilbyde pigerne den optimale træning, som er tilpasset 
pigernes træningsparathed.  Trænerne på årgangene følger hver måned op på pigernes fodboldudvikling såvel 
som på det sociale aspekt, herunder pigernes trivsel på holdene og fastholdelse af spilleglæden. Det fungerer fint 
for begge årgange med nogle små udfordringer. Opdelingen af pigerne i 3 spilleniveau er tillige med til at udvikle 
trænerstabens kompetencer 

Efterårssæsonen har budt på såvel DBU’s uden- og indendørsturnering. Pigernes spil og pigernes spilforståelsen 
er blevet markant bedre efter en super træningsindsats i hele sæsonen og pigernes voksende erfaring med 
kampsituationer og kamptræning. 

Vi sluttede årets vintertræning af med en lille juleturnering onsdag den 19. december 2018, hvor mange forældre 
var mødt op for at spille forældrene mod pigerne. Det var sjovt og koldt og vådt men blev heldigvis sluttet af 
turnering efterfulgt af æbleskiver, brunkager og varm kakao.  

Ved udgangen af 2018 lykkedes at få etableret et fuldt trænerteam til hver årgang, og tanken er at efter uge 8 
2019, vil 2010 og 2009 årgangene ikke træne sammen længere, men samarbejdet mellem trænerne fortsætter 
på tværs af årgangene. 

Trænerstaben består ved udgangen af 2018 af følgende trænere: 

For U10:  Ash Mikhail, Almarin Gjoni, Jakob Arendt, Michael Delffs og Søren Gregersen 

For U9: Jesper Håkonsson, Kenneth Egholm, Kristian Bernt Knudsen og Ulrik Dam Nielsen 

Ungtræner: Nuca Dittlau. 

Årgangsleder for piger født i 2010: Mette Lomborg Tolnov  

Årgangsleder for piger født i 2009: Gyrithe Falck  

U11 – årgang 2008 piger 
Årgang 2008 har ligget stabilt omkring 30-35 piger i årgangen, og der er løbende interesse fra nye piger, der har 
lyst til at prøve fodbolden af. Med input fra vores konsulent Casper Hansen havde vi i 2018 fokus på mere 
temabaseret og struktureret træning. Og i kamp øjemed gik vi fra 5-mands til 8-mands efter sommerferien. Igen 
i 2018 var vi på mange overnatningsture. Vi startede året med træningslejr i Herluf Magle en meget kold weekend 
i februar, og så var vi til pigestævne i Hørsholm, Pinse Cup i Nykøbing Falster, Kronborg Cup i Helsingør og endeligt 
Øens Cup i efterårsferien. Traditionelt sluttede vi året med vores jule-turnering – børnene mod de voksne – og 
rundede året af med æbleskiver og varm kakao.  

U12 – årgang 2007 piger, skrevet af Mikal og Claus 
Trænere: Claus Borre Larsen og Mikal Overgaard Nielsen 

Endnu et fantastisk U-12 år, med fodboldglade piger og flotte resultater. Et samarbejde med U-13 gjorde at vi fik 
stablet endnu et Kamphold (2. Holdet) på benene, så alle interesserede havde mulighed for at komme ud og spille 
kampe. 2. Holdet gjorde det rigtigt flot, og spillede mange tætte kampe der heldigvis også resulterede i sejre og 
ikke mindst viste en stor udvikling af spillerne.  

U-12 A er en meget talentfuld og homogen trup, der igen i år fejede alt modstand af bordet. DBU 
Sommerturnering A-Række blev vundet, med nogle gode og lærerige kampe undervejs. Traditionen tro deltog vi 
i Pinsecup på Falster med 2 hold (A-Række og B-Række) et super hyggeligt stævne hvor vores 2. Hold kæmpede 
fantastisk. Men lige akkurat missede finalekampene. 1.Holdet var derimod en tand for suveræne og Vandt 
stævnet i overbevisende stil. 

Vildbjerg Cup er et stævne de færreste af pigerne vil misse, og efter en 2.plads i ´16 og en tabt Straffekonkurrence 
i ´17 var det nogle meget opsatte piger, der tog afsted. Missionen lykkedes med en tæt Finalesejr mod Hobro IK, 
hvor vi denne gang heldigvis vandt straffesparkskonkurrencen. 

 Forældregruppen på dette hold er helt fantastisk og er med til alt pigerne deltager i og nærmest planlægger ferie 
efter hvornår der er stævner i Sommerferien. 

Morten der er Far til en af pigerne er ansat i Forsvaret, og havde arrangeret en helt utrolig Weekendtur på 
Antvorskov Kaserne med Gummbåd-race, Skattejagt i den mørke skov, Forhindringsbane, feltrationer til frokost 
og Hjemmelavet Burger samt Høj musik i Officermessen.  En kæmpe oplevelse. 

U13 – årgang 2006 piger 



2018 blev et godt år for de ca. 25 piger på vores U13 hold. I løbet af året har vi både sagt farvel til gamle spillere 
og der er kommet nye til. Der er flot fremmøde til den almindelige træning, hvor vi er mellem 14 og 22 piger. I 
store dele af året har vi også haft ekstra træning – og ofte med andre årgange. 

Træningen varetages af Thomas med god hjælp af Tommy og Sophie (og Zille og Gabi før sommerferien). I 
efteråret har vi desuden fået hjælp af vores elitekonsulent Henrik Jensen. 

Vi har to hold i årgangen. De mest erfarne og rutinerede piger spiller i U13-øst, hvor det blev til en andenplads i 
efteråret. De mindre øvede spiller i turneringen sammen med nogle af pigerne fra U12. Efter en lidt hård start i 
foråret er de nu også begyndt at få spillet til at fungere. 

Året har budt på rigtig mange ture, stævner og turneringer. Det er blevet til sejre i Vinterboldturneringen 2017/18, 
Forårsturneringen i København, Madsby Cup, Kronborg Cup, Talentstævnet i Stensballe og et Elitetræningsstævne 
hos FC Thy. Desuden har vi spillet finaler i Pinse Cup og Vildbjerg Cup. 

Endelig var vi på en fantastisk tur til Verona Cup i efterårsferien sammen med en masse andre piger og drenge 
fra klubben. 

Til årsafslutningen havde vi fornøjelsen af at udpege Iben Bjørk Sildorf og Frida Geisler Westfeldt Johansen, som 
året spillere, samt Karólína Kolbrún Kristjánsdóttir og Ebba Kalling Jørgensen, som året flid på vores to hold. Kaya 
Schou Eskelund blev året talent i pigeafdelingen på Jens Jessensvej. 

U14 – årgang 2005 piger 
Året for 05 pigerne har været som den store rutsjebane i Tivoli. Det har både budt på op og ned turer. I starten 
af året fik holdet ny fast træner. Ligeledes har der været tilgang af nye spillere samt spillere, som har søgt nye 
udforinger andre steder. Det var også dette år at der skulle udtages spillere til DBU, hvor i holdets målvogter blev 
udtaget af DBU. 

Året har budt på mange gode stævner herunder Pinsecup, Øens Holdcup m.fl. hvor holdet er taget hjem med 
sejre og pokaler, nogle hvorpå De ikke selv troede. Det har været styrkende med god opbakning fra de andre 
pigeårgange og givet gode oplevelser, som da pigerne ubesejret vandt Madsby Pige Cup i sommeren. I efteråret 
kom holdes første udlandstur, turen gik til Verona cup i Italien, hvilket blev en blandede oplevelse for mange.  

Herhjemme i puljen har der været mange gode træninger og kampe med oplevelser, sjov og udvikling. Deriblandt 
individueltræning og ekstra træning juleaftensdag (efter pigernes ønske). 

Generelt har pigerne gennem året fået et bedre kendskab på tværs af årgangene og skal i 2019 starte et fælles 
træningsprogram op med 04/03 pigerne. 

U15/U16 – årgang 2004-2003 piger 
Pigerne havde én træner tilknyttet, Nicholas Westi og én holdleder Michael Nielsen. Vi var på det tidspunkt 20 
piger hvoraf de 16-17 var stabile til træning og kampe. Pigerne var tilmeldt i U14 P1 rækken i forårsturneringen 
og har altid ligget i top tre i denne række. U14 pigerne vandt deres P1 række med maksimumpoint i DBU KBH for 
første gang. 

I marts måned var vi til Hummel Cup i Horsens hvor der var god modstand fra de jyske hold. Nogle tabte vi og 
andre vandt vi. Derudover var vi også til Madsby Cup som også gik fint. 2004 pigerne er et hold der er meget på 
overnatningsture og det er noget som pigerne ser meget frem til, og det er også noget de vil gøre fremover. Med 
udgangen af juni stoppede pigernes træner Nicholas da han havde fået job i FCN. 

Andet halvår 2018 (Efterårssæsonen) 

Pigerne er nu U16 årgang 2003 og 2004 og Anton Samuelsen overtog træningen fra august 2018. Anton er nu fast 
U16 træner.  (årgang 2003/2004). Michael Nielsen er stadig holdleder.  

Vi startede 6. august efter sommerferien med opstart. Allerede weekenden efter, deltog vi i den årlige Kronborg 
Cup. Dette var lidt af en prøvelse, idet at mange stadig ikke havde trænet i ugen forinden, men dukkede op direkte 
til Cuppen. Træneren må ”sjusse” sig lidt frem formation, taktik mm grundet minimalt kendskab til spillertruppen. 
Sportsligt gik det nogenlunde – Men så var vi ligesom i gang. 

Noget af det vi har arbejdet meget på op til vores kommende U16 turnering, har været vores udtryk. Der er blevet 
strammet gevaldigt op på attituden, kommunikation, viljen til at vinde selv de små dueller, tempo med bold, løb 
uden bold og ikke mindst at holde bolden langs jorden i vores spil.  



Alle disse områder er vi nået langt med, men mangler dog stadig lidt. Disse ting skal være implementeret og 
forankres bedre i alle. Stadig skal det være sjovt at komme til træning og at spille på vores hold. 

Selv om størstedelen af holdet er født i 2004, valgte vi at spille en årgang op – og tilmeldte os i U16 rækken. 
Træneren havde lidt betænkeligheder under turneringsopstarten. Var de nu for fysiske svage og ville de falde helt 
igennem. 

Disse spekulationer blev manet helt til jorden, idet at vi endte på en samlet 3. plads da turneringen var ovre.  

Desuden har vi været til Verona Cup i efterårsferien. Der var vi sammen med 3 andre hold fra FA 2000. Vi fik en 
samlet 2. plads i U 15 B-Finalen. Efter nederlag imod Horsens på straffe. Vi spillede virkelig flot fodbold under 
Verona Cup – hvor vi til tider var vores modstander overlegen. 

Vores anfører blev kåret som turneringens bedste U15 spiller. 

Vi har også været en tur på Fyn, for at deltage i Øens Hold Cup. En meget fin træningsturnering som blev afholdt 
i november måned. Vi var indlogeret på en skole fra fredag til søndag. Rigtig god social tur – hvor kammeratskabet 
var i fokus.  

Træneren håber, at der gives grønt lys for ansættelse af assistent/medtræner. 

U4 – årgang 2015 drenge 
Trænerstaben består af Rasmus Damberg, Rasmus Lind, Solveig Rebsdorf samt Christina Haugaard og Michael 
Siim. Der er 25 drenge i årgangen og 20 på venteliste. Casper Hansen, vores sportskonsulent har deltaget ved en 
del træning i løbet af året og vi afsluttede året med julefest på Ny hollændervejens skole sammen med u5 drenge 
og u4-u6 piger.  

U5 – årgang 2014 drenge 
Året blev vores første på egne ben efter Carls fine opstart i 2018. Vi har fået en engageret trænerstab, som lige 
skal ”lære”, hvordan man træner sådan nogle små knægte. Vi har dog haft super god hjælp fra 
udviklingskonsulent, Casper, som har bragt inspirerende øvelser og lege til træningen ude såvel som inde. 

Drengene udvikler sig meget og har stor energi til træningen. De fleste kan nu lade mor/far være på sidelinien. 
Bamser og bleer bliver også hjemme eller i træningstasken. 

I september deltog vi i vores første stævne i Herlev. Det var en super oplevelse til trods for nogle store nederlag 
for de fleste. Glæden var stor, da de alle kunne spejle sig i deres medaljer. 

Vi sluttede året af med juleafslutning til vores sidste træning, hvor U4 drenge og U4, U5 og U 6 piger også deltog. 
Julemanden kom forbi med fuld musik, godtepose og dans om juletræet til stor glæde for børn og voksne. FA’s 
årspokalerne står nu også hjemme i 43 nye drengeværelser. 

U6 – årgang 2013 drenge, skrevet af Mahmut 
År 2018 har på mange måder været et spændende år for årgang 2013. I begyndelsen af året var vi omkring 30 
faste spillere, men dette tal steg i løber af året og særligt efter VM i fodbold. Vi gik derudover fra at have 3 faste 
trænere til 5 og vi forventer at antallet af spillere vil stige yderligere. År 2018 er også året, hvor vi tilmeldte vores 
drenge til stævner. Dette har været helt fantastisk og alle drenge – og forældrene – har været utrolig glade for at 
deltage i stævnerne. Selvom de første skulle vænne sig til at spille kampe mod andre hold, har vores drenge har 
gjort det rigtig godt og vundet en masse kampe, men vi har med stolthed kunne konstatere, at vores drenge også 
har klaret nederlagene rigtig godt.  

Inden sommerferien havde trænerne arrangeret et mini VM, hvor vi afholdte en mini turnering. Dette var en 
kæmpe succes. Det tjente i øvrigt som forberedelse til de stævner, vi deltog i efteråret.  

I år var i øvrigt året, hvor vores årgang blev inviteret til årsafslutningen, hvor vores drenge fik lov til at møde de 
lidt ældre drenge og piger.  

U7 – årgang 2012 drenge, skrevet af Rene 
Vores årgang er nu kommet op på 51 spillere og vi kan se, at udskiftningen i både spillerstab og trænerteam er 
faldet væsentligt i forhold til tidligere år. Vi har dog stadig plads til lidt flere spillere og de vil løbende blive taget 
ind via vores venteliste.  



Det er dejligt at se, hvor godt børnene er faldet til, hvilket også afspejler sig i, hvor mange børn, der tilmelder sig 
stævner. Vi var desværre nødt til at lave en venteliste til årets sidste stævne, men vi bestræber os selvfølgelig på, 
at alle børn får mulighed for at deltage, hvis de har tid og lyst. 

Det har været en stor hjælp for os, at klubben har ansat en ungdomskonsulent. Casper har været en god 
sparringspartner for trænerteamet og vi glæder os til at arbejde sammen med ham fremover og dermed blive 
klædt endnu bedre på til opgaven.   

Vi er begyndt at træne to gange om ugen og selvom tidspunktet om onsdagen måske ikke er optimalt, så er vi 
glade for det store fremmøde der trods alt er. Samtidig blev weekendtræningen rykket fra lørdag til søndag og vi 
er glade for jeres forståelse, da træningstider er et stort puslespil, som klubben jonglerer med hvert halvår.  

Vi ser frem til et nyt og spændende år for årgang 2012 og glæder os til at have en masse gode oplevelser med 
jeres børn. 

U8 – årgang 2011 drenge 
Da vi startede året 2018, var det med vished om, at vi startede vores sidste halvsæson med 3 mands og vi efter 
sommerferien skulle i gang med 5 mands bold. 

Det førte halvår bød på mange gode træningspas, hvor drengene og trænerne har nydt godt af Caspers gode 
instruktioner til, hvordan vi træner optimalt og sikre udvikling og trivsel hos vores drenge. 

Som vi nærmere os sommerferien blev 3-mandsbanen mindre og mindre så alle begynde at se frem til at prøve 
kræfter med 5-mandsbanen. Da vi kom tilbage fra ferien, kunne drengene bryste sig af at være blevet U8 og 
derfor startede 5-mandskampene. Det betød rigtig mange røde kinder når vi spillede kampe da banen pludselig 
var meget større og derfor byder på mange lange løb. Men alle vores seje drenge har taget udfordringen med 
oprejst pande. Desuden har der været rigtig god opbakning til kampene hvilket har betydet at vi har stillet hold til 
alle kampe. 

På den sociale front har vi været på Øens Cup som var en kæmpe succes for børn og voksende, dog får de lidt 
mere rugbrød i Jylland, så vi fik hård modstand. 

Et arrangement på fodboldfabrikken blev sikret via en fremragende indsats til AB Taarnby cup, hvor 2 gavekort 
blev sikret.  

Derfor var vi afsted en helt almindelig tirsdag med 30 drenge hvor vi spillede turnering for fuld fart. Efter 
fodbolden havde en af vores fantastiske forældre inviteret børn og voksne på middag. Det var en rigtig god aften 
hvor der blev knyttet bånd på tværs af drenge gruppen og forældrene havde lejlighed til at snakke sammen. 

2018 har været et fantastisk år for årgang 2011 hvor vores drenge har udviklet sig rigtig flot. 

Tak for i år  

U9 – årgang 2010 drenge 
Vi er pt ca. 50 aktive drenge på årgangen, og 6 trænere. Efterårets træning har stabilt ligget på 30-40 fremmødte 
spillere – hvilken fornøjelse, selvom pladsen til tider er trang. 

Der er blevet spillet mange kampe og stævner, og vi synes vi har 3-4 gode hold som er blevet matchet fint i løbet 
af 2018. 

Året har ligeledes budt på to fantastiske ture til hhv. Næsby i foråret og Aarslev i efteråret. Tusind tak til alle 
forældre for at medvirke til at drengene fik 2 rigtig gode ture. 

Kammeratskabet på årgangen er superfint, og vi er glade for at træningskulturen og træningsparatheden er blevet 
bedre og højere på årgangen. 

Fodboldmæssigt er drengene vokset meget, og vi ser en generel kompetenceløft på hele årgangen, hvilket vi er 
rigtig glade for. 

U10 – årgang 2009 drenge 
I begyndelsen af 2018 har trænerteamet indledt intenst samarbejde med Nandrupsvej konsulent Casper Hansen. 
Dette har udmøntet sig i mere stabile træningsøvelser og mere struktur som har gavnet både trænere og spillere. 
Spillerne er begyndt at implementere det de lærer til træningen og overføre det til spillet på banen hvilket kun 
kan gøre trænere og forældre stolte. Så der er sket store fremskridt i løbet af året og spillerne ligeledes vokset så 
de er også ved at være modne til at spille 8 mands med lidt store rammer. 



Vi har i årgangen fået et meget stabilt fremmøde til vores træningspas, men har haft lidt svært ved at stille hold 
til vores 4 KBU turneringshold i foråret. Det har vist sig at være meget udfordrende af holde 4 kamphold i gang 
og beholde kontinuitet på de forskellige kamphold. Derfor har vi ikke haft så mange hold tilmeldt til vinterbolds 
turneringer, men derimod arrangeret flere interne/eksterne træningskampe i en miks af piger og drenge årgange 
med stor hjælp fra Casper. Dette er sket med henblik på at imødekomme skiftet fra 5-mands til 8 – mands fra 
næste sæson.  

Vi har været til overnatnings stævnet Øens cup 2 gange i sæsonen – et i foråret og et i efteråret. Dette er foregået 
med stor opbakning fra forældre hvilket kan ses på flere deltagende forældre end børn. Som altid var det med 
stor succes i form af det sociale aspekt – resultaterne kunne være bedre, men vi er på rette vej. Meget spil og 
samarbejde og for lidt held i afgørende øjeblikke. Vi også haft et socialt arrangement med superliga kamp i Parken 
i forbindelse med billetter vundet til et stævne. Der er også blevet skiftet lidt ud på træner siden – hvor 3 nye 
forældre har meldt sig på banen her til efteråret som resultat af et meget givende forældremøde vi holdte kort 
før sommerferien. Det festlige indslag har været FA2000 fantastiske Gallafest som vores spillere er meget glade 
for og årgangen møde talstærkt op hvert år. Så blev sommerferien pausen traditionen tro fejret med vandkamp 
på Nandrupsvej med våde trænere og glade børn og 2018 - året sluttet med jule træning med turnering og 
julegodter. 

U11 – årgang 2008 drenge 
2018 var året hvor vi flyttede vores træning på Jens Jessensvej og væk fra de trygge rammer på Nandrupsvej. Det 
er gået godt og drengene er ved at lære glæden ved at klæde om sammen og at det skaber et andet fællesskab 
end det på banen. En anden større ændring var at vi ved overgangen til U11 gik over til at spille 8-mands. Det har 
været spændende at følge udviklingen og der er sket store fremskridt i år. 

 Vi har i 2018 også været på en del ture, Øens Cup, udenlandstur til Halør Cup i Sverige, Pinse Cup og Vejen Cup. 
Det er en fornøjelse at være på ture med årgangen, de hygger sig også og der er plads til sjov og ballade. Og 
selvom der er plads til sjov og ballade, så tager de fodbolden seriøst og har opnået fine resultater, bedst var klart 
at vi kom hjem med en 1.plads i A-rækken og 2. plads i B-rækken fra Vejen. 

Vi glæder os til 2019 med en masse gode fodboldoplevelser. 

U12 – årgang 2007 drenge, skrevet af Ruth 
Årgang 2007 har haft en rigtig god sæson.  

På årgangen er der ca. 60 glade fodboldspillere og alle trives godt med hinanden. I starten af året har årgangen 
haft Rasmus Hultberg som overordnet træner, og i august 2018 tog Jens Larsen over som træner for A-truppen 
samtidig med at han kommer med input og hjælp til forældretrænerne på de øvrige hold. Årgangen er delt op i 
fire hold som alle har deltaget i KBU turneringen og klaret sig flot. Der er generelt stort fremmøde til træning og 
til kampe. Og når årgangen har deltaget i stævner og ture i løbet af året har der også været stor tilslutning. 
Drengene udvikler sig og rykker for tiden hurtigt fremad, dette ses specielt i kampsituationer hvor deres flotte 
sammenspil og gode beslutninger skinner igennem. A-truppen havde et virkelig flot stævneresultat ved stævner 
Dalum og Hadsund samt ved vores egen Niels Hald Cup. Desuden deltog tre hold også til Nykøbing Falster cup, 
hvor der blev spillet noget flot fodbold og hygget med fælles indmarch for hele årgangen.  

Til stævnerne har årgangen virkelig vist, at selvom de er niveauinddelt på banen, så er de det ikke udenfor banen, 
hvor de er en stor flok glade drenge med gode sociale relationer og masser af sammenhold.  Fællesskabet var 
også tydeligt på den fælles hyttetur i februar, hvor der deltog næste 50 drenge. En stor tak til alle forældre der 
hjalp til med overnatning, mad, transport og kagebagning. 

Årgang 2007 har nogle gode forældre der deltager aktivt når vi har brug for hjælp og stiller gerne op til diverse 
frivillige opgaver. De kører og bager og hepper. Så stor ros til dem. Desuden skal lyde en stor ros til hele årgangens 
trænerteam og årgangslederen samt de øvrige forældre der hjælper til omkring det praktiske i dagligdagen. 

U13 – årgang 2006 drenge 
Det har været et turbulent år på trænersiden for årgang 2006 – i særdeleshed på 1. holdet, der i løbet af 2108 
har haft 4 forskellige trænere. Efter Pablo stoppede som fartræner, har holdet haft først Robert, så Mikkel, og lige 
inden jul startede trænerteamet Christoffer og Nicklas op. 3.holdet har også skiftet træner, idet trænerfar Troels 
ønskede at stoppe, og her er Emad kommet til, mens 2.holdet har haft ”Årets Trænerteam” på Jens Jessensvej, 
Jakob og Klaus, hele sæsonen. Det har hele årgangen også haft glæde af, da de to har været det faste holdepunkt 
for alle drengene – især ifm. overgangen mellem trænerne, hvor de har hjulpet til på både 1. og 3.hold. 



På trods af trænerskifte har årgangen dog formået at holde en nogenlunde stabil trup, som blev fyldt op ved en 
åben træning med alle fra ventelisten i starten af efteråret. 

1. og 2.holdet deltog i Pinse Cup på Falster, som de vandt sidste år. Selvom det kan være svært at leve op til titlen, 
som ”forsvarende mester” tog det dog ingen glæde fra turen, at ingen af holdene i år kom hjem med pokaler. 

Alle 3 hold tog i november afsted til Øens Hold Cup på Fyn. Her deltog over 40 spillere, og for første gang foregik 
transporten i bus. Det var en lettelse for mange forældre ikke at skulle køre frem og tilbage til Fyn flere gange i 
løbet af en weekend – og det var både nemt og rigtig hyggeligt for spillere og trænere at køre sammen alle 
sammen. 

Rent sportsligt er det gået både op og ned for alle tre hold. I overgangen til U13 (og for 1.holdets vedkommende 
til 11-mands fodbold) har det taget lidt tid at finde sig til rette på banen og finde den rigtige række at stille op i. 

Året blev sluttet af med en ordentlig gang lasagne for alle spillere efter en træning i december og efterfølgende 
en kop kaffe og en sludder for forældrene. Der var stor opbakning til arrangementet, og selvom drengene er ved 
at være store nu, så er de stadig afhængige af forældrene til at køre til kampe, vaske kamptøj og koordinere – så 
lad os håbe at vi kan gentage sådanne sociale arrangementer for fortsat at engagere og motivere forældrene til 
at give en hånd med. 

U14 – årgang 2005 drenge 
For årgang 2005 har det været et år med stabilitet.1. og 2. holdet har igen år ligget i toppen af deres puljer og 
sluttet sæsonerne med flotte resultater. 1. holdet har blandt andet været på overlevelse tur, for at styrke 
sammenholdet og samarbejdet i år. 3. holdet har ikke vist de bedste resultater, men sammenhold og stabilitet 
har været store fokusområder for holdet. Efter en periode med mange omvæltninger, hvor 3. og 4. holdet blev 
slået sammen, og vi i en længere periode stod uden træner, har efteråret budt på mere stabilitet. Lige inden 
sommeren 2018 fandt vi en ny træner, som alle drengene har været glade for. Selvom det resultatmæssigt ikke 
har været så prangende, har det nye trænerteam været afgørende for, at der nu igen er god stemning på holdet, 
og at drengene er lykkedes med et godt skifte fra 8 til 11 mands efter sommerferien. Vi har også kunnet optage 
nogle stykker på holdet fra vores venteliste og haft glæden af at kunne sige velkommen tilbage til et par tidligere 
holdkammerater, som har genfundet lysten til fodbold. Sidst men ikke mindst har holdet taget godt imod en 
flygtningedreng og vi forventer at tage i mod endnu en i løbet af 2019.  I november var vi endnu en gang til Øens 
Cup, og selvom den mest stod på nederlag og holdet også var uheldig at få den allermindste sovesal, så de næsten 
lå i lag, holdt drengene humøret højt, hvilket også blev bemærket fra flere andre holds side. 

Socialt har der været mere overskud som årgangsleder i den sidste halvdel af året grundet faste trænerteams på 
alle hold, og det resulterede i en hyggelig juleafslutning med bowling og spisning for hele årgangen. 48 drenge ud 
af 56 var med. Meget glad og stolt årgangsleder. Der er allerede nu snak om sommerafslutning for hele årgangen. 

U15 – årgang 2004 drenge, skrevet af Henrik 
I 2018 har årgang 2004-drenge for alvor mærket den pyramideeffekt, som de fleste klubber kender: At årgangene 
bliver smallere og smallere, jo ældre drengene bliver. 

Vi startede ud i foråret med en genindplacering i Elite Øst 2 for det bedste hold, en række 1 indplacering for det 
næstbedste hold og række 4 for årgangens 3.hold. 

Første- og andetholdet sluttede midt i rækken, hvilket må siges at være tilfredsstillende rent sportsligt, mens 
3.holdet led under nogle store nederlag, som endte med, at vi trak holdet ud af turneringen – der var for lidt 
opbakning til kampe, mens der ofte var fin tilslutning til træning. 

Spillere og trænere gav hinanden håndslag på, at det skulle være anderledes i efteråret, men desværre så vi 
samme tendens (dalende interesse hos drenge, der ikke højprioriterer fodbold), hvilket har resulteret i, at vi med 
udgangen af oktober helt lukkede vores 3.hold. Det betyder, at vi nu kun har 2 hold årgangen – med det resultat 
at kun 28-30 spillere kan spille turneringskampe, og derfor har nogle spillere enten valgt helt at stoppe eller skifte 
til en klub, der har hold på et passende niveau. 

De to bedste hold klarede sig sportsligt endnu bedre i efteråret – med placeringer lige under toppen i de 
respektive rækker. 



Det har betydet, at de største københavnske klubber nu har smidt deres fangarme ud efter FA’s dygtigste spillere 
– og vi sluttede året med at måtte afgive 3 førsteholdsspillere til klubber med et lavere sportsligt niveau pt end 
FA, men med en bedre licens og dermed på sigt indplacering i ungdomsdivisionsrækkerne. Sportsligt er det 
ærgerligt – fordi den kommende sæson nu bliver meget op ad bakke, og på den lange bane betyder det, at vi 
allerede nu har mistet noget af det brændstof, der skulle hjælpe os til høje placeringer i U17-19 – og på sigt som 
fødekanal til klubbens (forhåbentlige) divisionshold. 

Det giver dog chancen til andre spillere, som nu må træde op – på begge hold. Men det giver os også noget stof 
til eftertanke.... – om hvordan vi fastholder vores dygtigste ungdomsspillere og står som et godt alternativ til de, 
der ikke klare springet til divisionsklubbernes elite-ungdomshold. Til sommer rykker årgangen i U17 og blandes 
med 2003 – hvor også efterskoleophold pludselig betyder, at nogle spillere kan være væk. 

Vigtigt at tilføje, at begge hold udover turneringskampe har været på udlandsture i Makedonien og Italien – bl.a. 
finansieret af drengene eget arbejde med at sælge lodsedler, hænge valgplakater op og andet ”knofedt” 

U16 drenge, skrevet af U16 teamet 
U16 forår bestod af drenge, der er født i 2002. Træner var Claus Borre. 

Desværre var holdet meget lille og havde svært ved at mobilisere 14 mand til kampene. U17 gjorde, hvad de 
kunne for at hjælpe, men det hindrede desværre ikke de mange nederlag og en sidsteplads. Det har lært os, at 
der skal være nok spillere i trupperne, så der altid kan stilles hold. Heldigvis var der mange 2003 (23), der tog over 
i efteråret, og de blev trænet af Rene Mortensen. God træning, seriøs indstilling og dygtige drenge gjorde, at vi 
spillede ”finale” om 1 pladsen mod HIK i sidste kamp. Vi tabte den knebent men hold da op, det var spændende. 
Hele sæsonen har der været et stort fremmøde og et godt kammeratskab. Det er sådan U16 skal være. 

Tak til alle trænere, forældre og selvfølgelig alle spillerne. 

U17 Drenge, skrevet af U17-teamet 
U17E spiller i Øst-rækken og bliver internt betegnet som en del af eliten. Holdet bestod i foråret af spillere fra 
årgang 2002/01 og blev trænet af Jonas. Der er stor kamp om pladserne til kampene, og det sås tydeligt til 
træning, hvor der blevet gået til den. 01’erne tog godt imod 02’erne, og gruppen var hurtigt sammensmeltet. 
Desværre skuffede resultaterne i turneringen, og det blev til en 10 plads ud af 14. I efteråret var det 2002/03, der 
skulle prøve kræfter med U17 Øst-rækken. Casper Emil, Jannick og Lasse havde overtaget holdet og satsede fra 
starten på at sætte de yngste i spil. Planen lykkedes fuldstændigt, og mange af spillere hævede deres niveau 
kraftigt. Vi var med om oprykningsspillet helt til det sidste, og det endte med en meget flot 5. plads. Det skal siges, 
at i løbet af året har mange af de ældste spillede med U19. Det er en del af spillernes udvikling, som vi prioriterer 
og fokusere så mindre på resultaterne. Alle omkring U17E skal have en stor tak, der er rigtig mange, der er 
involveret, og det giver et rigtig godt miljø. 

U19 Drenge, skrevet af U19 gruppen  
U19 er en del af eliten. U19 dækker også U21 i samarbejde med 1. og 2. senior. I foråret var der spillere fra 
1999/00 på U19. De blev trænet af Ali. Sammenholdet og kammeratskabet er helt unikt på U19. Mange af spillere 
har været længe i klubben og ses også privat. På trods af dette, er der kamp om pladserne, og der bliver trænet 
på et højt niveau. Holdet spillede en god sæson, men der var 2-3 hold, der var bedre end os. Så helt fair endte vi 
på en 4. 

 plads. Sæson blev afsluttet med en overdådig grillfest (tak til bødekassen og Peter), som understregede det gode 
sammenhold. Efteråret blev målrettet på oprykning. Jonas havde overtaget truppen fra Ali, der holdt en pause. 
Alle var enige om, at vi havde truppen til oprykning, og der blev trænet hårdt. Vi førte hele vejen igennem 
turneringen, men desværre tabte vi den forkerte kamp, mens vores nærmeste konkurrent vandt nemt 20-0 over 
FB. Det gjorde, at vores ”sikre” føring var indhentet, og vi endte på en ubrugelig 3. plads. Forståelig stor skuffelse 
i truppen, og et stort arbejde ligger forud for at genvinde motivationen. Heldigvis er alle klar, og vi arbejder hen 
imod, at drengene bliver seniorspillere sommeren 2019. 

Meget stor og hjertelig tak til alle og til klubben, for at gøre det muligt, at have sådan et fantastisk set-up omkring 
U19E. 

 
 

 



 

Vedtægter for idrætsforeningen ”Frederiksberg Alliancen 2000” 

§ 1. 

Frederiksberg Alliancen 2000 blev stiftet den 7. september 2000, og er en fusion mellem Boldklubben Dalgas, 

stiftet 22/7 1922 FKIF´s fodboldafdeling, stiftet 5/5 1930, og B 72, stiftet april 1972 og har hjemsted på 

Frederiksberg. 

Klubben er en åben forening, hvis formål er at dyrke idræt, herunder i særdeleshed fodbold. Klubben er tilknyttet 

KBU, DIF samt Frederiksberg Idræts Union. 

§ 2. 

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen ved udfyldelse af foreningens officielle indmeldelsesblanket. 

Kontingentet betales forud og fastsættes for det kommende år efter indstilling fra bestyrelsen på den ordinære 

generalforsamling.  

Bidrag til evt. fonde fastsættes på samme måde som klub-kontingent.    

Det årlige fastsatte kontingent opkræves på giro med halvdelen 1. januar og 1. juli, passive dog helårligt 1. januar. 

§ 3. 

Er et medlem i restance, kan pågældende ikke deltage i træningen eller kampe, og kan blive slettet som medlem, 

men kan igen optages som medlem mod at betale de skyldige restancer. 

§ 4. 

Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. 

§ 5. 

Kampe skal spilles i klubbens dragt. 

§ 6. 

Aktive medlemmer må ikke deltage i kampe for anden fodboldklub under DIF, KBU eller FIU. 

§ 7. 

Stemmeberettigede på generalforsamlinger er alle seniorer og passive medlemmer der på dagen er fyldt 18 år, 

med følgende undtagelser:            

medlemmer, der er i restance 

medlemmer, der ikke har været medlem i én måned 

§ 8. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 1 suppleant, som alle deltager i bestyrelsens møder. 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en repræsentant fra henholdsvis ungdomsafdelingen, 

senior/gubbeafdelingen og dame/pigeafdelingen samt en suppleant. Bestyrelsesmøder afholdes, når 

formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 4 årlige møder. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til 

stede og træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme 

som 2 stemmer.  

Der føres referat af forhandlingerne.  Referatet skal i store træk give en oversigt over det, der er forhandlet og 

besluttet på mødet. Referatet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne på efterfølgende møde. 

§ 9. 
Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra 2 på hinanden følgende møder uden særlig grund, kan pågældende 
suspenderes, og den valgte suppleant indtræder i stedet.       



§ 10. 
Kassereren skal føre et specificeret regnskab, som forelægges på bestyrelsesmøderne.    

Revisorerne kan når som helst kræve regnskabet fremlagt for revision.   

På den ordinære generalforsamling fremlægges regnskabet afsluttet og underskrevet af revisorerne med disses 
eventuelle bemærkninger som bilag. 

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 

§ 11. 
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes 
inden udløbet af første kvartal i kalenderåret. 

Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, og kun personlig tilstedeværelse giver stemmeret. En afstemning 
skal være skriftligt, når blot et medlem ønsker det.  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 25 medlemmer 
skriftligt anmoder bestyrelsen om dette med angivelse af forhandlingsemne. 

§ 12. 
Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på foreningens officielle 
hjemmeside, ved opslag i foreningens tilknyttede rum / lokaler og udenfor foreningens kontor, senest 14 dage 
før afholdelse.  

Denne offentliggørelse tjener som lovlig og fyldestgørende indkaldelse overfor klubbens medlemmer. Ved 
anmodning til foreningens formand, kan indkaldelsen, inklusive bilag, fremsendes til rekvirenten via mail eller i 
papirform. Forslag fra bestyrelsen skal meddeles ved indkaldelsen. 

Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 
6 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Der føres referat på generalforsamlingen over førte forhandlinger og vedtagelser, stemmetal m.v., og referatet 
underskrives af dirigenten. 

§ 13.           
Klubben ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, der vælges og sammensættes således: 
 

Valgt lige år for 2 år: Valgt ulige år for 2 år: 
Formand  Kasserer 
Suppleant 
Valgt for 1 år:  Valgt for 1 år: 
Senior/Gubbe-leder 2 interne revisorer 
Dame/Pige-leder 
Ungdomsleder 
 

Klubben tegnes af formanden eller kassereren, i forening med et bestyrelsesmedlem. 

§ 14. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget. 
4. Valg jfr. § 13, bestyrelse og suppleant. 
5. Valg jfr. § 13, 2 revisorer. 
6. Forslag fra bestyrelsen jfr. § 12. 
7. Forslag fra medlemmerne jfr. § 12. 
8. Forslag til kontingenter m.v. jfr. § 2.              
9. Eventuelt.           

 



§ 15. 
Der kan etableres støtteforeninger, erhvervsklubber, fonde mv. Navn, formål og indhold skal godkendes af 
bestyrelsen, og indskud på fonde skal vedtages iflg. lovenes § 2. 

Frederiksberg Alliancen 2000 – Erhvervsklubben. 
Medlemskab til Frederiksberg Alliancen 2000 opnås tillige gennem medlemskab af ”Frederiksberg Alliancen 
2000 – Erhvervsklubben”. De af Erhvervsklubben indsamlede midler indgår som en integreret enhed i 
Frederiksberg Alliancen 2000 `s regnskab, men således at der for disse midler aflægges særskilt regnskab, 
ligesom midlerne til stadighed skal være indsat på særskilt konto. Erhvervsklubben råder alene over midlernes 
anvendelse, dog således at rådigheden over de midler, der stilles til rådighed for klubbens 1. hold overlades til 
klubbens formand i samråd med Erhvervsklubbens formand. 

§ 16. 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. 

Mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres mindst 5/6 af de 
afgivne stemmer for klubbens opløsning. 

Generalforsamlingen skal tillige med simpelt stemmeflertal træffe beslutning om anvendelse af klubbens 
ejendele i sportsligt øjemed. Dersom klubben ved en opløsning skulle være i besiddelse af formue i kontanter, 
overdrages disse Frederiksberg Idræts Union eller en anden idrætsforening på Frederiksberg efter 
generalforsamlingens valg. 

- Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. september 2000. 
- § 13, stk. 3 vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2001.  
- § 2 og § 15 ændringer/tilføjelser vedtaget på generalforsamlingen 26.02.2003 
- § 2 stk. 1, § 6, § 7, stk. 1 og § 11 stk. 2 er ændret på generalforsamlingen 2009 
- § 12 stk. 1 er ændret på generalforsamling 2010 
- § 8, stk. 1 og 2 ændret på generalforsamlingen 2013 
- § 8, stk. 1 og 2 samt §13 er ændret på generalforsamlingen den 19. marts 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dagsorden til FA 2000’s ordinære generalforsamling, torsdag d. 28. 
marts 2019, kl. 18.30 i Frederiksberghallens mødelokale 4 og  

FA 2000’s klublokale. 
 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent.  

2) Beretning om klubbens virksomhed.  

3) Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2018 til godkendelse, samt 

forelæggelse af budget 2019. 

4) A. Valg jf. vedtægternes §13, om valg i ulige år for en 2-årig periode:  

-På valg er kasserer Henrik Theil, som er villig til genvalg. 

      B. Valg jf. vedtægternes §13, om valg for en 1-årig periode.  

      -På valg er ”Ungdomsformand”, hidtil varetaget af Liv Gish 

      -På valg er seniorrepræsentant John Stevns Henriksen 

      -På valg er pige/damerepræsentant Lillian Wester-Andersen.  

      Lillian og John er villige til genvalg og bestyrelsen indstiller Liv Gish til posten     

      som ungdomsrepræsentant. 

5) Valg af 2 interne revisorer, for en 1-årig periode, jf. vedtægternes §13. 

Nuværende revisorer er Torben Heding Andersen og Peter Møller Pedersen og 

begge er villige til genvalg. 

6) Forslag fra bestyrelsen jf. vedtægternes §12  

7) Indkomne forslag fra medlemmerne jf. vedtægternes §12 

8) Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2020 efter indstilling fra bestyrelsen. 

9) Eventuelt, herunder orientering om fremtidigt arbejde og eventuelle projekter i 

FA 2000. 

Der vil blive foretaget lodtrækning blandt de fremmødte om vingave mellem hvert 

punkt. Efter endt GF, vil FA 2000 være vært for smørrebrød og lidt til at skylle det ned 

med. Tilmelding til GF er kun nødvendig hvis du ønsker at spise med og skal ske på 

kontor@fa2000.dk eller Stevns@fa2000.dk. Sidste frist er mandag d. 25. marts 2019. 

😊 Hovedbestyrelsen 
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