Klubformandens beretning
Indledning
Traditionen tro, har vi alle i Frederiksberg Alliancen 2000 oplevet endnu et mindeværdigt år i foreningens
korte levetid med gentagelser af succesrige arrangementer og hvor nye ideer og tiltag blev søsat med stor
opmærksomhed. Vi må alle ”acceptere” at FA 2000 hører til blandt ”de store klubber” hvad angår
medlemmer, det være sig på landsplan og i KBU – regi, men må også acceptere, at vi næppe har indfriet de
sportslige forventninger med vores flagskib – 1. senior, men mere om dette senere. Travlhed på banerne
ved Jens Jessens vej bliver løst efter bedste formåen og i 2010 indviede kommunen det ”nye” anlæg på
Nandrupsvej, som er blevet et attraktivt træningsanlæg med dejlig kunstgræsbane, masser af spillere og
forældre samt mere tid til vores mange medlemmer. Det er stadig en fornøjelse at besøge begge anlæg og
møde de mange frivillige trænere og forældregrupper som trives i bedste velgående og se dem udføre et
uvurderligt og engageret arbejde for at sætte de bedste rammer og et højt bundniveau for medlemmerne i
ungdomsafdelingen. I løbet af de næste 3 – 4 år vil vi kunne opleve de første seniorspillere af egen avl ( U –
15 ) og udsigterne for disse spillere skal være til stede, så vi ikke mister nogen undervejs. Der vil frem mod
år 2015 arbejdes intensivt for at tilbyde bedre vilkår end de nuværende og de vil blive prioriteret meget
højt internt i FA 2000.
Ude i den store verden spiller vejrforholdene en større del af vores dagligdag end tidligere. Selv i lille
Danmark, har vi oplevet 3 mindre snestorme på 1 år ! og det har skabt sine problemer med udendørs
udfoldelser, men kan slet ikke sammenlignes med de problemer som omverdenen oplever i skrivende
stund. Australien er hårdt ramt på østkysten og tro mig om ikke flere vulkaner har tænkt sig at ånde lidt
kraftigere på os mennesker i det kommende år med støvskyer og andet forhindrende materiale, som
sætter vores dagligdag skakmat og præciserer vores skrøbelighed for det enorme og uforudsete. Vi kan alle
bidrage med et sundere liv og ændrede købsvaner, men skal bede til at politikerne er opmærksomme og får
ændret struktur omkring klima kontra kapitalsamfund. Forhåbentlig har de lært at forebygge før det er for
sent………….
Fodboldklubben FA 2000
Den 11. aktive sæson blev afsluttet i november 2010 og vi kan se tilbage på en meget begivenhedsrig og
succesfuld af slagsen. Alle bortset fra 1. senior og ”Gubberne” spiller halvsæson og det medfører naturligvis
en masse kampe som har betydning for enten op – eller nedrykning, så der er rigeligt at se til, såfremt man
ønsker at følge med i alle 98 holds turneringer. Det er ganske enkelt ikke muligt, men de mange dygtige
trænere er altid gode til at holde mig velinformeret om deres holds præstationer, når vi ” støder” ind i
hinanden eller når de smider en sms eller mail. 1. senior holdt desværre ikke niveau i forårets kamp om
oprykning og måtte se 2 Amager - klubber stryge forbi og snuppe oprykningen foran FA 2000, som sluttede
på 3. pladsen med det største antal point nogensinde i klubbens historie !
Lige nu indtager ”drengene” endnu en gang 2. pladsen efter de første 13 kampe og der vil være stor
spænding i forårets 13 ditto og om det endelige skal lykkes efter 9 års fejlslagne profetier fra undertegnede
og dermed tabte væddemål. ☺ Det nye trænerteam Jan ”Carlo” Carlsen og Martin Lindholdt yder et
professionelt arbejde, som skal udmønte sig i vores alle sammens største ønske i foråret 2011 : Oprykning
til KS.
FA 2000 havde ved udgangen af 2010 indberettet 846 aktive medlemmer og 914 med passive, som i DBU København – regi rangerer os som den 8. største fodboldklub foran etablerede klubber som Frem, Vanløse,
B 1903 og Fremad Amager, men stadig et stykke efter KB og FB. Medlemmer fordeler sig på 7/8 Gubbehold,

2 7 – mands dame senior, 10 seniorhold og en masse herlige ungdomshold ( se hjemmeside for hvor mange
☺ ).
Frederiksberg er midtpunkt for fodboldspillere, vi har meget fine forhold og nemme tilkørsels forhold og
derfor er vi næsten 4.000 udøvere i alle aldre på banerne hver uge.
FA 2000 afholdt igen i 2010 en række sociale arrangementer med succes. 3 gratis fællesspisninger for de
voksne med Champions League bold på storskærm og i snit 150 deltagere, den voksne Gallafest med ca.
180 deltagere, den unikke ungdoms Gallafest med 625 spisende og underholdte deltagere ( rekord) og
afsluttende FA – Banko med kun 75 deltagere, som det kraftige snevejr desværre forpurrede. Tak til alle jer
som var med til at gøre disse arrangementer til en succes. Og så må vi ikke glemme de stort arrangerede
fodboldture som i 2010 bragte vores ungdomsspillere til turneringer i både Holland og Spanien samt de
turneringer arrangeret af FA 2000 ungdom på Jens Jessens Vej og i Frederiksberghallerne.
Økonomi
Sæsonen 2010 vil desværre vise et negativt slutregnskab for FA 2000, men det er kun 2. gang siden starten
for 11 år siden. Det er til gengæld positivt i henhold til de ydelser der er begået og de indkøbs strategier,
som blev besluttet i 2010 og som har været en stor del af den beslutning om ”branding” af FA 2000. Den
normalt stramme styring af budget kontra regnskab kunne desværre ikke stå distancen, men de nye
udgifter er samtidig også en investering i årene fremover og vil forhåbentlig allerede kunne aflæses i næste
års regnskab. Ikke mindst har vores 10 års fødselsdag kostet det meste af et privatfly, men det har medført
stor glæde i samtlige afdelinger og har sin indflydelse på den ”Goodwill” foreningen nyder i det
Københavnske fodboldmiljø. Der har været rekordmange kontingent indbetalinger, rejsebilag , A conto
betalinger, indmeldelsesgebyrer og meget mere, som beskæftiger vores meget kapable kasserer Henrik
Theil og det sætter naturligvis sit præg på den interne korrespondance afdelingscheferne i mellem, som
skal leve op til kasserens høje krav. FA 2000 er dog stadig i en meget likvid situation og kan støt se frem
mod de næste års økonomiske udfordringer. Tak til Henrik Theil for det fornemme samarbejde i 2010.
IT / Falkene
www.fa2000.dk har i 2010 forsøgt at tilfredsstille vores medlemmer og brugere med varierende succes, da
det medfører store arbejdsbyrder til de 2 ansvarlige ( Madsen og Dam) og tiden ikke altid er til stede.
Derfor er Carl Christian Lindgren og John Stevns Henriksen stødt til som ansvarlige for ungdommens input
op vores hjemmeside. Det skulle gerne gøre tiltagene nemmere at redigere og hurtigere at indsætte på
samme. Det til trods, har jeg været glad og tilfreds med jeres arbejde i 2010 og håber at motivationen
stadig kan bibringe os alle mange glædelige læsestunder i 2011.
Støtteforeningen Falkene udøvede endnu en gang et kæmpe arbejde i den forgangne sæson og det til trods
for at gruppen blev mindsket fra 7 til 4. Arne, John C. og Glaidis valgte at gå på ”efterløn” og der skal lyde
en stor tak for jeres indsats gennem adskillige år. Falkene vil fremover bestå af ” Talkshow Hanne
Andersen”, ”Grill Bill Rene Gauning”, ”Indkøbsansvarlig Jan Busk” og ”Musikkongen Carsten And”.
Ligeledes en stor tak til jer for jeres uforlignelige indsats i 2010 og jeg ser frem til et spændende og
begivenhedsrigt 2011. Udover altid at være til stede ved 1. holdets hjemmekampe for at servere øl, vand og
den berømte FA – pølse med dyp, så er Falkene ansvarlig for salg af vores efterhånden velassorterede

merchandise – butik og årets FA – tipskupon samt mål - aktier til klubbens 1. senior. Støt Falkene i deres
bestræbelser for at gøre FA 2000 til en bedre klub.
Hovedbestyrelsen
Vi har i 2010 gennemført 1 Generalforsamling, 1 revisormøde og 8 hovedbestyrelsesmøder. Årets
generalforsamling fandt sted torsdag d. 18. marts i lokale / Frederiksberghallen, hvor 35 interesserede
valgte at vise FA 2000 `s hovedbestyrelse interesse for foreningens ve og vel. Sædvanligvis blev de
fremmødte tilbudt øl, vand og kaffe, vinpræmier mellem de 11 punkter på dagsorden samt efterfølgende
bespisning på foreningens regning. Det bliver næppe det store tilløbsstykke i fremtiden, men jeg vil stadig
opfordre vores mange medlemmer til at deltage og give deres mening til kende uanset ros eller ris. Mange
af klubbens input og beslutninger bliver diskuteret denne aften og det har stor betydning for FA 2000, at
netop du fortæller om din hverdag hos os. Vi ses forhåbentlig d. 17. marts i år.

Bestyrelsesmøderne blev gennemført med 4 i foråret og 4 i efteråret. Mange af møderne i år bar præg af
den enorme aktivitet omkring vores fødselsdag og alt festivitas i den forbindelse samt logistik og økonomisk
planlægning vedrørende Hollandsturen i foråret og Barcelonaturen i efteråret for ungdom. De sædvanlige
evalueringer og eventuelle forbedringer / tilpasninger diskuteres med stor entusiasme og glød, når de
ansvarlige gennemgår historik og slutopgørelser i samråd med kasseren til stor ”glæde” for resten af
bestyrelsen. Det har dog endnu en gang været et behageligt år i samarbejde med Seniorformand Martin
Fugmann, Ungdomsformand Kennie Larsen, kasserer Henrik Theil, Gubbeformand Jan Porsborg og
Suppleant John Stevns Henriksen. Tak til alle for et inspirerende samarbejde i det forgangne år og jeg ser
frem til at arbejde sammen med jer i 2011.
Sponsorer og Erhvervsklub
Set ud fra en sponsoropbakning til FA 2000 i 2010, så eksisterer finanskrisen stadig hos de potentielle
samarbejdspartnere i det Frederikbergske forretningsmiljø, som desværre ikke tænker i fodboldens baner,
når diverse tilskud skal uddeles og det har været endnu et år med status quo omkring dette emne. Måske
er vi ikke dygtige nok til at få flere med i sponsorgruppen på nuværende tidspunkt, men proceduren skal
formentlig ændres fremover, så vi bliver bedre til at ”sælge” FA 2000 og hvad vi står for i tillæg til hvad vi
tilbyder. Det frivillige arbejde skal promoveres til forretningslivet, så de forstår hvilken betydning det har
for rendyrkede amatørforeninger og deres eksistens. Med al respekt, kan de færreste klubber med
ambitioner om forbedringer på alle kanter, ikke klare sig med rene kontingentindtjeninger og kommunale
tilskud. FA 2000 vil dog benytte lejligheden til at takke vores trofaste donatorer, Niels Hald / Dan Bolig
Frederiksberg, Vinspecialisten – Toft Vin / Peter Bangs Vej, Asia Shop / Peter Bangs Vej, Casa Gruppen /
Restaurant, Flugger Farvehandel / Jydeholmen i Vanløse og ikke mindst Frederiksberg Boligfond / Privatbo
for opbakningen og støtten til FA 2000 i 2010 og ser frem til videre samarbejde i 2011. Endvidere vil jeg
gerne sige tak til El-giganten / Nørrebro, Kop og Kande / Peter Bangs Vej, Dennung Sølvsmedie /
Nyelandsvej og Optiker Sommer / Peter Bangs Vej for ekstra flotte præmier til årets FA – Banko.
Erhvervsklubben er foreningens største økonomiske bidragyder med ”anfører” Torben Heding Andersen
ved den finansielle styrpind. I 2010 bestod holdet af J.M. Entreprise ved John Madsen, Dennung
Sølvsmedie, Vognmand Nikolaj Sømoe, Nanok Bodega ved Ivan Skernbo, Malermester Jan Velling, P.B. Auto
ved Peter Bærntsen, Forpagter af Frederiksberghallens Cafe Joan Nielsen, IT – Eksperten ved John Stevns
Henriksen, Flemming Kofoed, Klinisk Tandteknik ved Finn Rodian, Group – Solution ved Michael Andersen

og naturligvis advokatfirmaet Arup og Hvidt ved Torben Heding Andersen. Yderligere medlemmer i EK uden
økonomisk binding er Arne Vangdrup, Henrik Theil og formanden for FA 2000. Det årlige møde finder som
regel sted forud for 1. senior / hjemmekamp i foråret, hvor EK efterfølgende er vært for klubbens bedste
hold med fruer, diverse specielindbudte VIP `er, bestyrelsesmedlemmer m. fl. omdanner lokalerne til en ren
FA – fest. Tak til alle for jeres store indsats og støtte til FA 2000 i 2010 og en særlig tak til Torben for at
holde sammen på EK og dens værdi for samme.
Afslutning
Kan vi se os selv i øjnene og kalde sæsonen 2010 for den bedste i foreningens historie ? Vi er nok mange
der vil sige ja, da vi efter min mening stadig er i en fase hvor nye medlemmer efterhånden står i kø for at
blive en del af FA 2000 og hvor mange af vores basis koncepter virker efter hensigten og udformer sig som
store tilløbsstykker. Servicemodellen med at alle medlemmer skal føle at de har lige stor værdi på alle
niveauer og årgange bliver efterlevet af alle vores respektive bestyrelser, trænere og frivillige ledere, som
naturligvis selv fornemmer den positive atmosfære og er dygtige til at videreføre den i FA 2000 regi. I
henhold til vores fremgang på stort set alle fronter, arbejdes der hårdt på at tilfredsstille forespørgsler og
tiltag i en sådan grad, at arbejde og kommunikation til tider halter lidt efter, men i 2011 tages der hånd om
de sidste små opgaver og inden udgangen af foråret 2011 vil alle aftaler være tilfredsstillende på plads og
gøre dagligdagen væsentlig nemmere for de hårdtarbejdende ledere. Der er mange ideer og planer til at
forbedre vores i forvejen udmærkede koncept og det nye år vil ligeledes bibringe flere nye tiltag, som
forstærker spillernes mulighed for at blive dygtigere i FA 2000 og internt håber jeg at opbakningen vil være
stor i lighed med tidligere dispositioner.
I 2011 skal FA 2000 arbejde videre i troen på at vi lykkes med alle projekter, kommunikere og opfølge i
endnu højere grad for at forbedre vores procedurer samt undgå ubetydelige små irritationer ved at
forebygge i stedet for at reparere. Vi er begunstiget af , at have de rigtige ”medarbejdere” og FA 2000 sigter
på at uddelegere ansvar i relation til opgaver med tro på de udvalgtes evner.
Afslutningsvis vil jeg ønske alle en god sæson i 2011 og opfordre samtlige aktive til at udvise fair play, både
på og uden for banen, samt vise din glæde og stolthed ved at repræsentere FA 2000 i kamp ☺. FA 2000 vil
strække sig langt for at behandle vores medlemmer bedre end noget andet sted i København, så husk altid
at spørge dig selv om du kan gøre noget for FA 2000 og ikke kun hvad FA 2000 kan gøre for dig. Tak til alle
for sæsonen 2010 og velkommen til alle nye i FA 2000 i 2011. Bær alle i minde, at sammen er vi stærke.
/Jan Busk

SENIORFORMANDENS INDLEDNING
Sæsonen 2010 er nu vel overstået for alle hold på nær vores 1.senior som stadig kun er halv vejs i deres
turnering, men ellers er alle øvrige FA-hold færdige med deres respektive rækker.FA2000 følger jo altid
spændt med på, om alle hold udvikler sig spiller og resultat mæssigt lige som de foregående år, for det skal
til for at vi stadig er synlig i fodbold verden.
FA2000 var i 2010 repræsenteret med 10 senior hold og 2 dame hold, hvilket betyder at man godt kan sige
at FA2000 er blevet en stor spiller på fodbold markedet . Dette gør jo samtidig at arbejdet er meget større
for FA2000 for at levere den service som klubben altid har vægtet meget højt. Men vi håber at alle er
tilfredse med både klub og de trænere/holdledere som har stået til rådighed i FA2000`s navn.
Alle ved jo at når man bliver større som klub så bliver der jo også en del flere udgifter hvilket har betydet at
vi som klub har valgt at sætte klubbens kontingent op til 1600 kr årligt for senior medlemmer , nogen vil
nok tænke hvorfor nu det, men alting stiger både dommere, tilmeldning af hold, bøder ,rykning af kampe
o.s.v så derfor tag godt imod denne ændring den skal være med til at holde klubben i den rigtige retning.Så
tag nu godt imod når jeres træner/holdleder siger at kontingenten skal betales, og få gjort det til tiden.
Klubbens størrelse gør nu at vores anlæg bliver belastet til det yderste, alle hold kræver træningstid og aller
helst i prime time men vi må hver især tænke på at alle for tid ,hvad enten det er den bedste eller næst
bedste tid og på sigt vil der være en del ungdomshold som banker på til at få del i klubbens tid på anlægget
lidt senere end til kl .18 og vi skal som senior afdeling også tænke på vores ungdomsudvikling. Klubben skal
være i udvikling men som vi altid siger i FA2000 løfter vi samlet i flok.
Vi har som altid haft vores fællesspisninger til fodbold på storskærm som vores kære formand Jan Busk står
for ,og det er jo som altid et stort tilløbs stykke så lad os atter håbe på at vi kan indtage vores pladser til en
gang stegt flæsk krydret med en gang fodbold og rose vores formand for at dette tiltag kan lade sig gøre.
SPORTSLIGT
Alle hold har nu vænnet sig til betydningen af at man kun spiller halv sæson hvilket betyder at man kan
risikere at rykke ned hvis man er lidt for længe om at spille sin trup ind, men samtidig kan man jo også ende
med en oprykning, det har nogen af vores hold i senior afdelingen da også fået af føle men alle hold har
kæmpet sig videre uanset om der var medgang eller modgang. Det vil sige at i sæsonen 2011 er vi som klub
repræsenteret med hold lige fra serie.5 til serie.1 og kun et af holdene er i serie.5 det er meget flot set med
klub briller på, så mangler vi bare lige at vi som klub kan overraske med en oprykning fra serie.1.
Sæsonen 2010 blev et år hvor der ikke var så stor op og nedrykning for FA2000 vedkommende, 5.sen
nåede at rykke ned fra serie.4 til serie.5 i foråret men rykkede så op igen i efteråret så tillykke med det. 6
sen rykkede op fra serie.3 til serie.2 og alle de andre hold etablerede sig i deres rækker. Så sæsonen er
godkendt fra klubbens side og tak til alle hold for at repræsentere FA2000 med fair play og godt spil
Flere af vores hold har måttet sande at alderen trykker lidt eller at deres trupper er blevet lidt tynde i
kortene så det har betydet at vores 9.senior måtte kapitulere i efterårs sæsonen ,holdet var ment lidt som
et hold som skulle tage spillere fra de øvrige hold som havde spillere tilovers krydret med de spillere der var
i truppen men det var lidt svært at få til at virke så holdet valgte at sige fra .Men så fik vi i samarbejde

alligevel fuldført deres sæson med hjælp fra de øvrige hold samt et nyt kuld u-19 drenge så stor ros for
dette kunne lade sig gøre.Solkongens (hold 4.sen) styret af kasper seidenberg har valgt at slå deres trup
sammen med Rastas hold (5.senior) da deres trupper var lidt smalle så vi glæder os til at følge dette
tiltag,og de efterlader så en plads i serie 4. som et nyt hold så overtager, og det hold er fundet og de
kommer fra Stefan så velkommen til dem.
DE ENKELTE HOLD
Og her kommer så beretningerne om året der gået, skrevet med mange forskellige penne, men for alles
vedkommende skrevet med både hjerte, indlevelse og realisme.
1. senior - et par ord om efterårssæsonen
Af Martin Lindholdt

Efterårssæsonen startede op med en ny konstellation omkring trænerteamet med Jan Carlsen som træner,
Martin Lindholdt som spillende træner og Jesper Henriksen som assisterende træner.
Der kom tilgang af 3-4 nye spiller, som hurtigt faldt ind i truppen og ind i selve klubben FA2000.
Træningsformen blev anderledes end det spillerne var vant til. Der blev sat stor fokus på pasningsspillet og
vores egen omgang med bolden. Der blev hurtigt fundet en god balance på holdet og spillerne skal have
stor ros for at være omstillingsparate og for at yde en stor indsats på træningsbanen. Dette har indtil videre
også resulteret i den nuværende 2. plads i rækken. Folkene omkring holdet og klubben skal ligeledes have
stor ros for at lave et kæmpe stykke arbejde, hvilket der bliver sat stor pris på, både fra os trænere men
også fra spillerne.
Spillemæssigt mener vi, at det er blevet bedre for hver eneste kamp. Nye spillere, nye trænere, ting tager
tid. Vi har stille og roligt oparbejdet et fint koncept, som vi arbejder ud fra, og spillerne har allerede nu fået
diverse aftaler på plads. Der vil blive arbejdet hårdt på at få de sidste taktiske ting på plads i opstarten og
når det lykkedes, vil vi blive meget svære at tage point fra, selv for de bedste hold i rækken.
Offensivt har det fungeret rigtigt fint. Vi har gennem det meste af sæsonen spillet flot teknisk fodbold,
scoret mange mål og skabt rigtig mange chancer. Det positive er, at målene kommer fra forskellige
situationer i selve spillet og fra mange forskellige spillere.
Defensiven skal vi dog arbejde med. Der er gået for mange mål ind mod os. Ikke at modstanderne har skabt
mange chancer, men der er blevet scoret for mange ”lette” mål.
Der har dog også været en del udfordringer i løbet af efteråret. Med 5-6 afbud til samtlige kampe, hvoraf
størstedelen har været skader, har der været brug for alle mand. 23 spillere har spillet kamp for 1. senior
fordelt over de 13 kampe, som vi har spillet. De spillere, der ved opstart ikke lige var inde omkring
startopstillingen har grebet chancen i andres fravær og har præsteret, hvilket naturligvis er meget
tilfredsstillende.
En nuværende placering i rækken som nr. 2, der ved afslutningen i juni sikrer oprykning til KS, er et fint
udgangspunkt til forårssæsonen. Vi forventer os meget af spillerne i foråret og vi er ikke i tvivl om, at det
bliver tæt og spændende til sidste kamp. Men intet kommer af sig selv, så alle skal være klar og forberedt til
at yde deres maksimale.

2. senior – med nød og næppe
Af Martin Fugmann

2.senior er jo som bekendt føde kæden til 1.holdet og ligger i serie.1 pulje.3 som den hedder så niveavet er
da også rimeligt højt i denne række. 2.holdet som blev styret af Martin Ansager i foråret ,bestod af en
blandning af unge og lidt ældre spillere som skulle spilles sammen som hold så målsætningen var at
etablere sig midt i rækken og det lykkedes til fulde så ros til træner og spillere for at levere pænt og solidt
spil når det var nødvendigt det resulterede i en placering lige under midten så målet var egentlig ok. Martin
Ansager valgte at stoppe som træner pga arbejde men også fordi ambitionerne måske rakte lidt højere, vi
vil gerne sige tak til ham for et flot stykke arbejde i foråret og ønske ham held og lykke på hans vej frem.
Efteråret skulle så startes med at finde en ny træner, og valget blev allan som havde styret 3.senior
sammen med steffen dam. Men jobbet skulle vise sig ikke at kunne forenes med arbejdet og man valgte i
fællesskab at stoppe samarbejdet. Altså skulle der så findes en overtager som træner for 2.holdet og valget
blev undertegnet Martin Fugmann som skulle få holdet til at fungere med hjælp fra steffen dam.
Jeg overtog så holdet som havde spillet uafgjort mod K.B og havde tabt stort mod fremad amager så
humøret var ikke helt i top ,så det var det første der skulle gøres noget ved ,samt få lidt flere spillere til at
møde frem til træning det lykkedes sådan nogenlunde men ikke helt tilfredsstillende og grundet mange
skader på 1.holdet blev der taget for spillere fra 2.holdstruppen så derfor var det en hård sæson for
truppen da der ikke var så mange spillere at supplerere med. Men holdet stod sammen og vandt de næste
kampe og. Holdet spillede offensivt hvad jeg som træner ønskede og det kostede måske lidt men spillerne
burde og var også gode nok til den form for fodbold de skulle bare selv tro på det og med lidt held i de
sidste kampe kunne holdet have præsteret den højeste placering for 2.holdet i sereie.1 men det gik galt i
den næst sidste kamp mod b.1903 som blev tabt med 5-4 så holdet sluttede to pladser over stregen så
godkendt sæson og så må vi se frem til en ny sæson for holdet har masser af potentiale til en god placering.
3. senior – historien om U-truppen og Murphys lov.
Af Steffen Dam

Året 2010 er bestemt ikke ét, som vil blive husket for ret meget positivt i U-truppen, i hvert fald ikke rent
resultatmæssigt. Det var jo ellers året, hvor man skulle debutere i serie 2, men med oprykningen kom der
også en sand åreladning af spillere. Jonathan Nilton, Rasmus Larsen, Aske Skovbo og Nicky Obbekjær
forsvandt alle op på andetholdet, mens målsluger Linus Älgå tog hjem til Sverige. Dertil kommer
langtidsskader til både Danny Jensen og Mads Wittrup, hvorfor holdet manglede mere eller mindre hele
rygraden - og den slags sker ikke ustraffet. En svag start med ét point i de første fire kampe viste sig at blive
for dyr - selv om heldet bestemt heller ikke var på U-truppens side. Således blev man bortdømt på det
groveste i 1-1 kampen mod KB, mens AB Tårnby i en forrygende kamp scorede med et minut igen, og med
det nederlag skulle der point på tavlen i den sidste kamp mod VLI. Men missionen kiksede, og turen gik ned
i serie 3 igen.
Her var der ambitioner om oprykning, og alt så da også lovende ud efter sejren over 2. holdet i den sidste
optaktskamp. Men så gik det galt igen. Jakob Meincke og Claus Falshøj kom begge så alvorligt til skade, så
de måtte transporteres fra kunstgræsset i ambulance, og selv om efteråret havde sine positive stunder med
flotte storsejre over KFB og Sønderbro Fight - imod førstnævnte var der endda debut til førsteholdets
anfører Jacob Jørgensen - så var det slet ikke godkendt, hvad der set som helhed blev leveret i efteråret.

Specielt i de sidste kampe var indsatsen for ringe, men det var også svært i et år med så mange uheld, og i
øvrigt også et trænerskifte, hvor holdets mangeårige træner Steffen Dam blev afløst af Bermuda og Totti på
posten.
De to er nu udelukkende spillere igen - som ny træner er Claus Falshøj kommet til, efter hans uheld holder
ham ude i et år med skader, bistået af Dam som assistent, og dermed er der dømt genrejsning af U-truppen
i 2011 efter et år, hvor Murphys lov hærgede i truppen...
4. senior – et efterår med nød og næppe
Af Casper

I foråret lagde holdet svagt ud med tre tabte kampe på stribe, men tog sidenhen revanche med tre sejre.
Herefter var målet egentlig nået, men man er vel aldrig helt tilfreds. Muligheden for en oprykning var ind til
sidste spilledag stadig en mulighed. Med en sejr over CSC, kunne det lade sig gøre. I en underholdende,
men også beskidt kamp, tabte FA dog med 5-3 på trods af flere gode muligheder undervejs. Kampen huskes
dog mest for CSCs helt utilbørlige opførsel, som også i efteråret skulle gentage sig.
4. senior måtte tage til takke med en 5.plads. En helt igennem tilfredsstillende placering.
I efteråret måtte vi konstatere, at holdet siden foråret var blevet markant svækket, og vi måtte ofte ty til
spillere fra andre af FAs hold. Holdet led især under at gå ned i den sidste halve time af kampene, således
blev de første fire kampe tabt klart. Det stod ret hurtigt klart, at de primære modstandere var rivalerne fra
FB samt Fremad Amager. Begge kampe blev vundet og dermed sikrede man sig forbliven i Serie 4 med en
kamp tilbage. CSC var endnu engang modstanderen, og her var der ikke tvivl om udfaldet: 1-6 hjemme mod
CSCs højrøstede spillere.
Sæsonens mål blev dog endnu engang nået med holdets forbliven. I 2011 slås holdet dog formentlig med
5.senior, som rykkede op i serie 4.
5.senior – Oprykning og solfusion
Af Rasta

På 5. senior fik vi i år nogle af de gamle drenge tilbage, dette gjorde at der var lidt mere kamp om pladserne
på holdet hvilket betød at alle gav alt til træning, der var en god intensitet.
De første mange kampe forløb da også som forventet med den ene sejr efter den anden, det blev dog
hurtig klart at der var 3 hold der styrede gruppen og at en evt. oprykning skulle afgøres i de sidste kampe,
hvor vi skulle mødes indbyrdes.
Skader spændte næsten ben for os, med 5 kampe tilbage gik Mikkel vores farlige angriber i stykker og også
den gamle faste slider på midten Clinton måtte til tælling, det så rigtig godt ud på tabellen vi lå på en delt
første plads og da vi vandt de 2 følgende kampe i overbevisende stil var vi ”næsten” sikker på en oprykning.
De næste 2 kampe tabte vi så stort, der var intet der fungerede på banen og der var igen spænding i
gruppen.

Så kom vi til den sidste kamp hvor vi skulle møde gruppens nr.2 dagen startede skidt hvor undertegnet kom
du for et mindre trafikuheld, dette betød, at vi ikke fik den optimale opvarmning inden kampstart, en kamp
der skulle vindes for at sikre en oprykning, vi var ramt af mange skader og afbud til en meget vigtig kamp, et
stort tak til klubbens ledelse og de spillere der hjalp til med at skaffe de 3 vigtige point i den sidste kamp
med en 2-5 sejr.
Så efter et år i serie 5 er vi igen tilbage i serie 4 og klar til at kæmpe videre.
Vi er i øvrigt i år blevet fusioneret med Solkongens gamle hold, og glæder os derudover til endnu et år i
FA2000.
6. senior – en oprykker med selvtillid
Af Morten

Efter at være blevet rykket op i serie 3, grundet et andet FA hold havde trukket sig, var der nok ikke mange
der havde spået os de store chancer i rækken. Vi selv, havde dog en stor tro på egne evner, ikke mindst i
trænerteamet, hvor vi ikke var i tvivl om holdets store potentiale.
De første par kampe stillede vi med et meget afbudsramt hold, men formåede det til trods, at skrabe nogle
vigtige sejre sammen. Da vi så kunne stille stærkeste hold og begyndte at komme i form, så det pludselig
rigtig godt ud. Rækken var dog meget tæt og lige i toppen, hvor holdene på skift tog point fra hinanden. Vi
var dog det mest stabile hold og der var egentlig ikke en eneste kamp, hvor vi følte modstanderen var
bedre end os. Så at vi stod som vindere a rækken, da sidste runde var spillet, kom ikke som den store
overraskelse for os i trænerteamet og efterhånden som kampene blev spillet, heller ikke hos spillerne.
På det personlige plan, var der flere spillere, som virkelig fik markeret sig positivt og tog et kæmpe ansvar.
Jeg vil fremhæve en enkelt spiller, som også var blevet assistenttræner i efteråret. Anders Kastbergs evner
som træner, var en stor gevinst for mig og for hele holdet og da han samtidig spillede som en stor leder på
banen, var han en af de store drivkræfter på holdet. Men hvad der kendetegnede holdet mest i efteråret,
var at hele holdet spillede på højt niveau i stort set hver kamp.
Næste år står den på serie 2 bold, en udfordring vi ser frem til. Vi har desværre haft lidt svært ved at få
forstærket truppen, men vi ser frem til at kæmpe om point i serie 2, hvor vi nok skal blive hængende.
7. senior – velkommen til det virkelige liv
Af Peter A.

7. holdet's sæson var sidste år noget rodet. Efter vores første sæson i serie 5, med oprykning, og mange
sejre, startede vi også med en sejr i første kamp ude imod Fremad Valby. Dette gjorde at vi troede vi kunne
spadsere igennem serie 4 som vi også til dels gjorde i serie 5.
Herefter fik vi os nogle kæmpe hug, hvor vi mødte nogle top hold fra serie 4, som viste os at der er forskel
på serie 4 & 5.

Dette gjorde at motivationen, og indstillingen dalede en del blandt spillere, og træner. Og vi fandt hurtigt
ud af at vores målsætning om endnu en oprykning måske skulle devalueres en smule, til at vi bare skulle
overleve i serie 4 i stedet.
Og det gjorde vi! Efterfølgende har vi måtte sande, at vores spillere ikke var gode nok, og at vores trup ikke
var bred nok. Derfor er der nu ændret strategi for hvordan 7. holdet skal angribe næste sæson, hvor
målsætningen selvfølgelig igen er oprykning.
Damesenior – en årsrapport om to damer
Af Solkongen

Som alle ved har vi et damehold FA2000, faktisk har vi to Damehold, eet i 7 mands Dame1 og eet i Dame2.
Holdene har fungeret som ét hold, dvs træning har været fælles for begge hold.
For begge hold har der gennem hele sæsonen først og fremmest været et fantastisk sammenhold som jeg
personligt vægter højt som træner. Lysten til at spille og træne har været rigtig god gennem hele året og
det har selvfølgelig været synligt i kampene.
Resultatmæssigt har året været super flot med 2 oprykninger (den ene dog på grund af omstrukturering af
turneringen i KBU).
Dame 1 formåede i foråret i suveræn stil at rykke op på en 1 plads med 9 kampe 8 sejre 1 uafgjort og en
målscore på 35-8. I efteråret var forventningerne at blive i rækken (den række vi var rykket op i), og første
kamp blev til et nederlag og det så ud til at vi ville få det rigtig svært i række 1, men som kampene gik, fik
holdet mere tro på egne evner, hvilket resulterede i flere flotte sejre. Pludselig stod vi med chancen for at
rykke op i Mesterrækken, men desværre missede vi i et par af de sidste kampe og blev derfor "kun"
nummer 4.
Efteråret for Dame 1 blev til 10 kampe, 6 sejre , 4 nederlag og en målscore på 18-16 - rigtig flot totalt over
hele året med 14 sejre 1 uafgjort, 4 nederlag, en målscore på 53-24 og 43 point i 19 kampe, et snit på 2,26
point pr. kamp.
Dame 2 Startede foråret med svingende resultater og mange tætte kampe dog endte de fleste med
acceptable nederlag. Dame 2 var været holdet der skulle forbedre de spillere som ikke har haft så mange
kampe i benene og selvfølgelig på sigt kunne supplere Dame 1 holdet i tilfælde af skader mm.
Foråret var resultatmæssigt knap så godt, men det var tydeligt at se en fremgang i spillet på banen. Forår
for Dame 2 blev til 9 Kampe,. 2 sejre 1 uafgjort 6 nederlag og en målscore på 12-40
I efteråret var der kommet en del nye spillere til og samtidig med at eksisterende spillere begyndte at
træde i karakter formåede dame 2 at skabe en del flotte resultater og ende på en 5. plads, a point med
nummer 3, dog med en dårligere målscore. Efterår på Dame 2 blev til 9 kampe, 5 sejre 1 uafgjort, 3
nederlag og en målscore på 30-49. Totalt over hele året 7 sejre , 2 uafgjorte , 9 nederlag en målscore på 4289 og 23 point i 18 kampe (snit 1,28 point, ganske pænt).
Største styrker ved dameholdet i år har været bredden i truppen, spillernes evne til at spille flere positioner
i en kamp, super kampgejst og et fantastisk sammenhold. Forbedringer, tja kondition og teknik, måske ☺

Uden for banen har der været en fantastisk opbakning fra både tilskuere, venner, kærester og klubben og
det takker vi for. Jeg ser frem til en ny sæson hvor vi kan blive endnu bedre og måske igen skabe et par
glædelige overraskelser – I kommende sæson vil Dame 1 være at finde "7MK1" og Dame 2 i "7MK2".
SENIORFORMANDENS AFSLUTNING
Man fristes næsten til at sige, at som altid er sæsonen gået godt alle hold har været i kamp vundet og tabt
og det er vel det fodbold går ud på. Jeg vil på egne og klubbens vegne sige tak for en god sæson og håber at
alle hold levere en lige så godkendt indsats i den nye sæson som i den forgangene sæson.Og lad os så se om
2011 bliver det år hvor vores 1.hold rykker op, så vi kan se som klub at vi er på er på rette vej.
De bedste sportslige FA hilsner, Martin Fugmann

Årsberetning 2010 for +33 afdelingen, Gubbeafdelingen
Af gubbeformand Jan Porsborg, suffleret på bedste vis af Steen Mau, Casper Seidenfaden og Martin Fugmann

2010 blev et år uden oprykninger, men vores Superveteraner, som spiller i den bedste række, klarede sig
rigtig flot med en 5. plads og 33 point.
Bortset fra OB 1 som endte på en 4. plads med 34 point og Superveteran som endte på en 5. plads med 33
point, endte de resterende hold på bundplaceringer. Det skal selvfølgelig nævnes, at Veteran 1, Masters og
Super Masters spiller i den bedste række og derfor møder utroligt stærke modstandere.
Oldboys 1 (fugmann) er et hold bestående af en blanding af gamle og lidt yngre spillere, men der var hentet
lidt flere yngre spillere til holdet fra egen avl til denne sæson så forventningerne var da også forholdsvis
store fra trænerens side. Holdet ligger i række.2 den næst bedste række i oldboys, men ambitionen var da
at overraske og snuppe en oprykning til det forjættede land i oldboys.1 rækken. Sæsonen startede da også
godt og holdet lå med fremme gennem hele sæsonen, men vi må erkende at række.2 er blevet væsentlig
stærkere gennem de sidste par år og det så man i efteråret, hvor flere af spillerne på holdet blev skadet
eller var ophængt af arbejde eller familie. Det betød da også at man måske ikke kunne stille det samme
hold i hver kamp og det kommer til at koste, da hovedparten af de andre hold enten har stammen eller
mere eller mindre har et helt nyt hold bestående af oprykkede senior spillere, så det er meget vigtigt at
man hele tiden fylder oldboys op med yngre spillere eller spillere af en vis kaliber, hvis man har ambition
om at være med i toppen med en mulig oprykning. Til trods for lidt svingende fremmøde af spillere til
kampe og træning (sidst nævnte måske lidt trænerens skyld grundet for meget arrangement i andre hold i
klubben) fik holdet den højeste point-høst i oldboys række.2 i mange år så på sin vis en godkendt
præsentation for sæsonen 2010, hvor holdet blev mellem de 5 bedste i rækken. Holdet står nu over for
sæsonen 2011 og et lille generations skifte på oldboys, hvor jeg som hold ansvarlig takker af for en god tid
med en masse gode oplevelser sammen med fantastiske personer og spillere på holdet, men grundet andre
gøre mål i klubben vælger jeg, at overlade posten som oldboys træner til Ricky Christensen, som skal være
med til før omtalte generations skifte, så man måske kan få den oprykning der muligvis venter, men det
kræver at alle leverer sit og at man hele tiden har spillere til at supplere med ellers bliver det svært. Så held
og lykke i 2011.
Old Boys 2´s (seidenfaden) sæson var en blandet fornøjelse, men nok med retning mod et skuffende
resultat. Uden at være decideret overmatchet, formåede holdet ikke at lukke de kampe, man helt sikkert
burde have vundet. Især forårssæsonen var under middel. I efteråret trådte holdet dog lidt i karakter og
man klarede sig væsentligt bedre set i forhold til den spillemæssige præstation og den generelle pointhøst.
Holdet måtte dog nøjes med en beskeden 8.plads ud af 12 hold, hvor afstanden mellem de bedste og de
svageste var ganske udtalt. Det bør dog nævnes at holdet overvejende bestod af ”sidste øjebliksspillere”,
forstået som at man ofte først i sidste øjeblik kunne stille hold. De fleste udtrykte dog tilfredshed med at
spille under disse præmisser. Holdet nedlægges nu efter al sandsynlighed, men hvem ved om det engang
vender tilbage – gerne stærkere end nogensinde.

Veteran 1 (porsborg) ligger i den bedste række, men endte på en 10 plads ud af 12 hold og fik 24 point.
Det bliver spændende at se hvordan det kommer til at gå i den kommende sæson, da der jo er et
generationsskifte i gang. John Sørensen har jo i mange år været holdleder og spiller på holdet, men da han
og flere andre fra holdet er blevet Superveteraner, skulle de jo helst spille i Superveteran rækken i den
kommende sæson. Det er dog i skrivende stund ikke lykkedes, at finde en ny holdleder til Veteran 1 og John
kan måske blive ”tvunget” til at tage en tørn mere med holdet. Det er derfor uvist hvem der bliver og hvem
der rykker op til Superveteranerne. Jeg håber der er en der snart melder sig som ny holdleder.
Veteran 2 (porsborg) endte på en skuffende 8 plads ud af 11 hold. Vi fik 17 point, 11 i foråret og 6 i
efteråret. Veteran 2 var jo et 7 mands hold sidste sæson og i år slog Michel og jeg så pjalterne sammen.
Med Michels spillere, mine rester fra OB 2 og 3 spillere fra OB 1, lavede et 11 mands hold. Vi startede rigtig
godt, efter de første 4 kampe lå vi på 1ste pladsen med 3 sejre og 1 uafgjort. Det skulle dog vise sig, at de
hold vi havde mødt, var de svageste i rækken. Vi mistede desuden nogle af vores gode spillere til Veteran 1
og derfor fik vi svært ved, at holde trit med de bedre hold.
I efteråret fik vi ligesom de andre gubbehold, problemer med at finde spillere nok til kampene. Michel og
jeg prøver derfor, at finde nye spillere til holdet, så vi kan få en mere sammentømret trup til den nye
sæson.
Superveteran (porsborg) klarede sig, som tidligere nævnt, rigtig flot med en 5 plads og 33 point. Grunden til
denne flotte placering i den bedste række, er jo blandt andet p.g.a. det generationsskifte jeg nævnte under
Veteran 1. Indslusningen af de tidligere Veteran spillere startede jo i 2010 og det bliver spændende at se,
om ikke Benny og Michael kan få holdet helt til tops i 20011.
Masterholdet (steen mau) var jo tilbage i den bedste række efter en suveræn turneringssejr i 2009. Det var
derfor også spændende, hvordan det ville gå, da truppen ikke var speciel stor, og da man så løb ind i et par
langvarige skader, blev det en lang og svær sæson.
Bjørn kæmpede hele turneringen igennem med holdsætningen, men formåede dog at stille hold kamp efter
kamp, med en stor hjælp fra en del spillere fra de andre hold.
Spillet var meget svingende i kampene, da det sjældent var samme hold to kampe i træk, men alligevel
endte holdet som nummer tre fra bunden og klarede sig fri af nedrykningen. Tak til alle spillerne og Bjørn
for den fleksible og store indsats. Vi håber på en bedre sæson i 2011.
Supermasterholdet (steen mau) startede, som noget helt nyt et samarbejde med Rødovre Boldklub og
hvert hold skulle stille med halvdelen af holdet til de enkelte kampe. Hector fra Rødovre og Bjørn skulle stå
for holdet, men det blev nok mest Bjørn, der måtte trække det store læs. Det endte nemlig med, at de
fleste spillere i kampene var fra FA 2000 og Hector samtidig hjalp på Gr. Old Master holdet. Sæsonen bød
ikke på særlig mange kampe, men sammen blev der spillet en del gode og enkelte knap så gode.
Resultatmæssigt var det ikke så godt, da holdet endte sidst af de hold, som fuldførte turneringen.
I sæsonen 2011 ved vi i skrivende stund ikke om holdsamarbejdet fortsætter, da Rødovre måske kan stille
et hold alene. Tak for i år, især til Bjørn, manden med den glødende telefon.

Grand Old Master (porsborg) med Torben Heding som holdleder blev nr. 7 ud af 9 hold og fik 16 point. Det
var jo første gang i klubbens historie, at vi kunne lave et hold med spillere over 60 år, men kun fordi vi har
et fantastisk godt samarbejde med Rødovre, kan det lade sig gøre, at stille med 11 mand til kamp.
Samarbejdet med Rødovre fortsætter i 2011, hvilket vi er meget glade for.
Formandens afslutning
Dette bliver den foreløbig sidste årsberetning jeg skriver, da jeg har valgt at stoppe som Gubbeformand
efter næste generalforsamling. Jeg har fået for mange ting, at se til privat og har derfor ikke overskuddet til
dette job længere. Jeg vil dog stadig planlægge vores hjemmekampe i +33 afdelingen og stadig spille på
Veteran 2 og styre holdet sammen med Michel.
Jeg vil gerne sige tak til holdlederne, Martin Fugmann, Casper Seidenberg, John Sørensen, Michel
Tyedmers, Michael Andersen, Benny Hansen, Bjørn Lindenskov, Steen Mau og Torben Heding. I laver et
kæmpe stykke arbejde for jeres hold og I har gjort det nemt for mig, at være gubbeformand.

Ungdomsafdelingen – en beretning om det hele
2010 blev i særdeleshed et år, hvor FA 2000 markerede sig både på den lokale fodbold scene på
Frederiksberg men så sandelig også både nationalt og internationalt. Mange flotte resultater blev det til i
2010 i vores ungdomsafdeling.
7. september 2010 havde Frederiksberg Alliancens 10 års jubilæum, og det blev markeret med et stort
stævne: FA 2000 jubilæums Cup.
I foråret deltog vi i pinsen med flere hold i en turnering i Holland, og i efteråret deltog vi med flere hold i en
turnering i Barcelona.
Traditionen tro blev der også i 2010 afholdt mange sociale arrangementer i FA, som du kan læse mere om i
beretningen.
Til nye medlemmer i FA 2000 blev klubben stiftet i år 2000, og er en sammenslutning af Dalgas Boldklub,
FKIF (Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening) og B 1972.
Siden 2000 har vi hvert år skrevet en beretning om de aktiviteter, som der sker i FA 2000, både i Senior-,
Gubbe og i Ungdomsafdelingen. Og i år bliver det så den 11. gang, at ungdomsafdelingen aflægger sin
beretning.
Ungdomsberetningen giver både medlemmer, sponsorer og andre, som går med tanker om at spille
fodbold i FA 2000 et indblik i, hvad der sker i FA 2000.
Vi håber, at I vil læse vores beretning med interesse og nikke genkendende til alle de spændende og dejlige
oplevelser, vi har haft med hinanden i året, der er gået og måske fortælle andre kammerater, hvilken
fantastisk fodboldklub FA 2000 er – det synes Kennie og jeg i hvert tilfald.For nye medlemmer er FA
beretningen en mulighed for at læse om, hvad vores fodboldklub står for og se hvilke herlige aktiviteter,
der venter i den kommende sæson.
Visionerne
Som altid vil vi gerne for de nye medlemmers skyld genopfriske et par ord, som vi altid har med i
beretningen.
”Når man skal drive en ungdomsafdeling i en fremadrettet klub, er det nødvendigt med visioner. Visionen
er ledestjernen for det arbejde, der udføres i dagligdagen af trænere og ledere i klubben.
I en tidligere introduktionsfolder fra ungdomsafdelingen brugte vi en sætning, der var hentet frit erindret
fra Peter Plys:
Da Peter Plys en dag møder Grislingen, spørger Grislingen Peter:
”Hvor skal du hen?”
”Det ved jeg ikke” – svarer Peter – og så gik de derhen…..
Sætningen illustrerer, at hvis alle veje er lige gode, er det ligegyldigt, hvor man går hen.

Sådan er det i Peter Plys, men sådan er det ikke for FA 2000 Ungdom.
Vi bliver nødt til at vide i hvilken retning, vi ønsker at bevæge os og få hele afdelingen til at trække i samme
retning. Alle veje er nemlig ikke lige gode, og fordi en vej er god for én klub, er den ikke nødvendigvis god
for en anden…
”Den der går i andres fodspor, kommer aldrig foran.”
FA 2000 skal være kendt for højt kvalificeret udvikling af fodboldspillere og mennesker med udgangspunkt
i, at alle bliver vindere, også bredden.
Hvert år arbejder vi i ungdomsbestyrelsen med at leve op til den målsætning, og ungdoms bestyrelsen
arbejder hele tiden på, at vores team af trænere og ledere i FA 2000 ungdom ved i hvilken retning FA 2000
skal bevæge sig hen imod.
Forberedelsen til sæsonen
En fodboldsæson i FA 2000 er opdelt i 3 perioder. Vinter, forår og efterår. Fodboldsæson 2010 var fra
1.11.2009 til 31.10.2010.
Allerede midt i efteråret 2009 begynder planlægningen af den kommende sæson. Træner- team for de
enkelte årgange skal på plads, og der skal bookes træningslejre, og så er der selvfølgelig den store
Ungdomsafslutning, som også skal på plads.
Sæson efter sæson udvikler FA 2000 sig, og år 2010 var ingen undtagelse. Der er stadig mange, der gerne vil
spille fodbold i FA 2000, og i år var det ikke kun i de små årgange af FA 2000 havde medlemsfremgang – det
var faktiske i alle årgange. FA 2000 fik i 2010 flere hold, der skulle spille 11- og 9-mands fodbold, og det
giver baneudvalget store udfordringer både i træningsplanlægningen, men sandelig også i
turneringsplanlægningen. I de små årgangen hvor der spilles 3- og 5-mands fodbold, kræver det desuden
mange trænere og holdledere.
I FA 2000 vil vi gerne tilbyde vores medlemmer kvalificeret træning helt ned til den yngste årgang. Det er i
de yngste årgange, at den grundlæggende forståelse for fodbold dannes, og hvor det er yderst vigtigt, at
der arbejdes med koordination og bevægelse.
Nye årgange i 2010 var årgang 2006, samt årgang 2002-2003 piger. I foråret 2011 vil FA 2000 starte årgang
2007 op, og allerede nu er der stor interesse for denne årgang. Så er der søskende til nuværende
medlemmer, der gerne vil spille fodbold i FA 2000, som storebroder eller storesøster gør, så skriv til
Michael Lundstrøm , som er afdelingsansvarlig for denne årgang. Han vil indkalde jer til informationsmøde i
slutningen af marts måned. Opstart 1. maj.
For lige at sætte lidt tal på hvor mange medlemmer, der er i de forskellige årgange, så man kan danne sig et
indblik i, hvor mange trænere der egentlig er brug for, så var tilmeldingen til KBU for sæson 2010 følgende:

3 hold i årgang 2006 (3 mands – i alt 18 medlemmer) (4)
3 hold i årgang 2005 (3 mands – i alt 30 medlemmer) (12)
7 hold i årgang 2004 (3 mands – i alt 44 medlemmer) (20)
3 hold i årgang 2003 (3 mands – i alt 23 medlemmer i årgangen) (43)
7 hold i årgang 2002 (5 mands – i alt 44 medlemmer i årgangen) (44)
7 hold i årgang 2001 (5 mands – i alt 74 medlemmer i årgangen) (58)
4 hold i årgang 2000 (5 mands – i alt 54 medlemmer i årgangen) (54)
2 hold i årgang 2000/1 piger (5 mands – 20 medlemmer i årgangen) (10)
3 hold i årgang 1999 (7 mands – i alt 34 medlemmer i årgangen) (34)
4 hold i årgang 1998 (7 mands – i alt 53 medlemmer i årgangen) (53)
3 hold i årgang 1997 (9 mands – i alt 33 medlemmer i årgangen) (24)
3 hold i årgang 1996 (11 mands – i alt 46 medlemmer i årgangen) (37)
Tæller vi sammen bliver det til 568 medlemmer, mod 384 i 2009 – altså omkring 180 nye medlemmer i
2010 – det er rigtig nye medlemmer vi har budt velkommen i 2010.
Det er specielt glædeligt med mange nye medlemmer i vores ældste årgang 1996, da FA 2000 så snart kan
lukke hullet op til seniorafdelingen og igen have både junior og ynglinge hold i klubben. Glædeligt er det
også, at vi har udvidet vores pigeafdeling med årgang 2002 og 2003.
Igen i 2010 har ungdomsbestyrelsen talt meget om, hvad vi skal gør for at det fortsat er spændende og
interessant at spille fodbold i FA 2000 som drenge- junior og ynglinge spiller. Vi ser en tendens til at når
man bliver teenager så er der andre ting, der trækker, og fodbolden er mindre interessant. Derfor
besluttede ungdomsbestyrelsen, at alle førstehold fra årgang 2001/U10 skulle have udleveret træningskit,
for at gøre det ekstra attraktivt at spille på de bedste hold i klubben.
Igen i 2010 er der mange medlemmerskammerater, der er startet i FA 2000, og vi får dagligt henvendelser
fra nye interesserede unge mennesker der gerne vil spille i vores klub og som har hørt fra kammerater, at
FA 2000 er et rigtigt dejligt sted at spille fodbold, og det er jo dejligt for os at høre.
I efteråret lukkede vi for tilgang i alle årgange fra 2001 og ned, da antallet af spillere i de enkelte årgange
var nået til det niveau, som vi havde sat som max. Dvs. 45-50 i hver årgang.
Vi har netop hørt, at der alene i Frederiksberg kommune indenfor de næste 5 år er over 2400 nye
Frederiksbergborgere, der gerne vil spille fodbold – så der bliver nok af udfordringer fremover.
Det betyder også, at vi vil bede jer betale jeres kontingent nu – så vi kan se, hvor mange der er plads til af
nye medlemmer.

Jeg vil også gerne i denne beretning gentage, det vi skrev i 2006, 2007, 2008 og 2009 beretningen, nemlig
at;
Når man skal spille hhv. 3- og 5-mands fodbold, så er det også en rigtig god idé, at man også træner i disse
gruppestørrelser, og det er så en udfordring, hvis man ikke har trænere nok.
Derfor:
Kære forældre – det er ikke, fordi at vi ikke gerne vil ansætte de bedste trænere til netop at træne jeres barn
– men det er rigtigt, rigtigt svært at finde de rigtige trænere – der KAN, og VIL arbejde med udvikling i de
små årgange.
Så hvis der er en af jer, som har spillet selv, som måske har været træner engang, så meld jer under FA
fanerne – vi har brug for jer.
Se blot de super engagerede forældretrænere, der er i årgang 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 og i
årgang 2000 – vi har brug for endnu flere i 2011 sæsonen til at til hjælpe både med træning, men også med
at hjælpe til med at få afviklet alle de spændende arrangementer, som vi har på programmet i 2011. Så
meld jer under fanerne til carl@fa2000.dk og skriv, hvad I er gode til, vi har brug for jer.
Nå, lad os nu høre lidt om, hvad der er sket i løbet af året.
FA 2000 har jo til huse på to anlæg, nemlig på Nandrupsvej og på Jens Jessensvej.
Nandrupsvej er jo, hvis der er nogen der ikke ved det, stedet, hvor spirillerne, mikroputterne og
miniputterne har deres gang. Nandrupsvej er et hyggeligt, lille idrætsanlæg, der ligger på en sidevej til
Nyelandsvej i det Nordlige Frederiksberg. I sæson 2010 var Nandrupsvej anlægget der, hvor årgangene
2000/2001/2002/2003 Piger, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 holdt til.
I foråret blev der etableret kunstgræs på Nandrupsvej, og det har løftet hele anlægget op til et niveau, som
næsten ikke kan beskrives. Vi er meget glade for det nye kunstgræs og alle de muligheder, det giver for at
træne. FA 2000 har fået tid både om lørdagen og om søndagen, så det betyder, at vi kan skabe gode
træningspas for alle vores medlemmer i de mindste årgange.
I år har vi således haft for årgang 2001-2003 både drenge og piger mandag og onsdag, og træning for 20042006 om lørdagen.
I vinterperioden er både FB og KB desværre også begyndt at få tildelt tid på Nandrupsvej, men det håber vi
at få igen til foråret.
Spirillerne
I 2010 var det vores 2004/5 og 2006 der var vores FA spiriller.

I februar måned blev der derfor inviteret til informationsmøde for årgang 2006. Igen var der kun få, der
dukkede op, men trods det har der gennem hele sæsonen været stor interesse, og i skrivende stund er der
18 spillere i årgang 2006 og næste 70 spillere i årgang 2004 og 2005.
2006 årgangen har ikke været tilmeldt turnering i 2010 men skal prøve kræfter med KBU 3-mandsfodbold i
foråret 2011. Både for årgang 2004 og 2005 har det være spændende at deltage i turnering, og selvom det
til tider har været svært at stille hold til nogle af kampene, så er vi sikre på, at spillerne har fået nogle
spændende oplevelser på kamparenaen.
2011 sæsonen vil blive meget mere struktureret, så glæd jer til det.
Sæson 2011 byder, udover deltagelse i KBU turneringen, på følgende spændende turneringer:
FA indoor Cup søndag den 13. marts kl. 9-12 i Hal 4
Store bededags stævne i Kastrup
Jyske 3-bold stævne forår og efterår
FA Cup 2011 2 weekend i september
FA Indoor Cup sidste weekend af november
Så masser af gode turneringer og stævner i vente for årgang 2006-2004. Tak til alle jer forældre for jeres
trænerhjælp, og vi håber, I er friske på at give os en hånd med igen i den kommende sæson.
/Kim og Jesper (2006), Martin & Co. (2005), Peter og Carsten (2004), samt Michael
Mikroput
Mikroput 2003
2010 startede med en lille beskeden trup på 12 spillere hvilket betød at disse 12 spillere fik nok at se til i
forårsturneringen. Så pludselig gik det stærkt. Nye medlemmer kom til, og snart var vi nødt til at lukke for
tilgang, da truppen var blevet på over 40 spillere, og banekapaciteten på Nandrupsvej ikke kunne rumme
flere spillere. Ventelisten er på nuværende tidspunkt på 19, som vi håber der kan blive plads til omkring 1.
april.
Der er blevet trænet flittigt, og Holdsport.dk har holdt styr på stævner, arrangementer og træningspas – og
det virker.
Peter Møller har fået samlet et godt trænerteam bestående af Henrik, Jonas og ham selv, og flere er på vej
til at trække i træningstøjet og give et nap med, og det er jo fantastisk.
Truppen har aldrig nogen siden været så stor og deltaget i så mange stævner som i 2010, så sæson 2011
tegner sig til at blive endnu bedre.

Af spændende udfordringer i 2011 kan 2003 truppen se frem til følgende:
FA Indoor den 13. marts, kl. 12-14
Store bededags stævne i Kastrup
FA Cup 2 weekend i september
FA Indoor Cup sidste lørdag i November
Vi takker Peter og hans team for en rigtig dejlig og spændende sæson og vil også gerne sige tak til alle jer
forældre, der har bakket om årgangen.
Miniput
Miniput 2002
I 2010 har Mikkel igen som årgangsleder koordineret aktiviteterne for 2002´erne.
På trænerfronten har Morten og Martin haft med A-truppen af gøre, og fra efteråret har Frank og Janus
trænet B-truppen.
I december 2010 kunne vi byde velkommen til Alan, der vil stå for træningen af C-truppen.
Det betyder, at årgangen har tre trupper med ca. 20 spillere i hver trup.
I februar måned blev A-truppen inviteret til Vejle af fodboldklubben Skibet og havde en dejlig weekend
med overnatning. Der blev aftalt, at Skibet så skulle komme til Frederiksberg til september og deltage i
vores Jubilæums Cup.
I skrivende stund er dette blevet til en tilbagevendende begivenhed, og det er allerede aftalt, at årgangen
deltager med 4 hold i sidste uge af februar til en ny dyst på tværs af landsdelene. Så det glæder vi os alle til.
2002 har deltaget med 7 hold i KBU turneringen, og det har ikke altid været let at få samlet spillere ind til
alle kampene, så mange spillere har spillet rigtig mange kampe, så en stor tak til jer spillere, men også
forældrene for jeres opbakning til Mikkel, Morten og Martin, for at få det hele til at gå op.
A-truppen har i november og december deltaget vinterturnering i CLK (Champions Leaque for Kids). Her
spilles 7 mands fodbold mod nogle rigtige gode modstandere. At møde gode hold gør blot, at vi kan måle os
med, hvordan vi står i forhold til de andre klubber, og vi er næsten med – så det er jo super.
Der har været rigtig mange dejlige træninger i året, der er gået, og spændende kampe både ude og
hjemme.
2002´s udfordringer i 2011 bliver:
Træningslejr i Herlufmagle i januar – er afholdt med stor succes
Træningstur til Vejle i februar

FA Indoor Cup for B- og C-truppen 13. marts i HAL 4, JJ
Store Bededags stævne i Kastrup
Hollandstur i pinsen
FA Cup 2011 10-11 september
FA World Cup 1 søndag i oktober, sammen med årgang 2001.
FA Indoor Cup for alle 2002´er sidste weekend i november.
CHL 2011 indledende november/december
Så masser af udfordringer i 2011.
Stor tak til Mikkel, Martin, Morten, Frank, Janus og Alan for sæson 2010, og pøj pøj med 2011. Tak til jer
forældre, der har hjulpet med vask, bagt kage og været dommere.
Miniput 2001
I slutningen af november 2009 blev FA 2000 kontaktet af Henrik Juul og Steen Kundby, der på det tidspunkt
havde en trup på 19 spillere i KB. De var på udkig efter en ny klub, da de ikke var helt enig i de dispositioner,
som KB har valgt, det skulle ske med U10 årgangen.
De blev tilbudt et par prøvetræninger med FA´s bedste U10 drenge, og vi besluttede sammen med
trænerne i A-truppen, at disse 8 drenge, sammen med FA drengene, skulle udgøre den nye A-trup for 2010.
Truppen på 18 mand arbejdede sammen i hele 2010 og her er nogle af det flotteste resultater, som truppen
opnåede:
ABC-Cup 2010 indendørs 2 plads.
Værløse Cup 2010 indendørs 1 plads.
Måløv ungdoms stævne indendørs 2 plads.
Vordingborg Bank Cup indendørs 1 plads (1-2-3 plads.)
Vejletur og Skibet IF indendørs stævne 2 plads.
KB sommer Cup udendørs 1 plads.
B 1903 Løvecup udendørs 1 plads.
Konica Minolta Cup udendørs 1 plads.
Taastrup time vision udendørs 1 plads.
Trænings turnering i Solrød 7 mands udendørs 1 plads
Stenløse Cup udendørs 1 plads.
FA 2000 jubilæums stævne udendørs 2 plads.
Værløse cup udendørs 2 plads.
Truppen deltog i efteråret i en trænings turnering i Herfølge, hvor holdet også blev nr. 1.

Halvdelen af truppen tog en tur til Holland i pinsen, og blev nr. 2 i turneringen dernede.
I efteråret spillede 1. holdet i KBU, U11-B og tabte ikke en eneste kamp, så i 2011 skal holdet prøve kræfter
i U11-A rækken. 2. holdet spillede i KBU U10-A rækken.
Fantastiske flotte resultater, som vi kan være stolte af.
For den nye sæson er der udtaget 12 spillere til 1. holdet og 12 spillere til 2. holdet.
Tak til spillere, trænere, holdledere og forældre for de mange flotte resultater i sæson 2010. Vi glæder os til
at følge jer i 2011.
B-truppen blev i løbet af året ledet af Jesper og Christian. B-truppen har virkelig også udviklet sig meget i
løbet af sæsonen, og spillet mange spændende kampe.
Tak til Jesper og Christian, samt spillere og forældre for sæson 2010. I 2011 skal halvdelen af truppen danne
det nye 2. hold, og resten af truppen indgår i Kims trup, som 3 og 4 hold i sæson 2011.
De sidste to trupper i 2001 årgangen har været ledet af Kim Agerskov og Carl. Ialt 45 spillere har vi haft. 3
turneringshold har været tilmeldt KBU turneringen, og der er spillet masse af spændende kampe med både
sejre og nederlag, men alt i alt har vi bare haft det smadder hyggeligt. Mange nye spillere er kommet til, og
enkelte er stoppet.
U10 årgangen kan også se frem til mange spændende aktiviteter i 2011:
Træningslejre for alle 4 trupper i februar og marts
Træningstur til Vejle for 1. og 2. holdet
FA Indoor Cup 13. marts for 3.-6. holdet
Hollandstur i pinsen for 3-6 holdet
Sveriges tur for 1.+ 2. holdet midt juni
FA Cup 2011 9.-11. september, med besøg fra Skibet i Vejle og fra Malmø. Randers har også meldt sin
deltagelse
FA World Cup 2011 med årgang 2002 2 søndag i oktober
FA Indoor Cup for hele truppen sidste søndag i november
Så også stor aktivitet for U10 gruppen - Tak til alle forældre for hjælp til træning og kampene, med
opsætning af mål på banerne, som dommere, og for bare at holde det hele kørende i sæson 2009.
Lilleput/Miniput 2000/2001 Piger
I 2009 startede vi en gruppe på 10 piger, blandet 2001/2000 årgang. Siden da er der kommet mange nye
piger til, så vi nu er oppe på 20 i årgangen 2001/2000.

Der er stort fremmøde hver gang til træning, og der sker virkelig noget i udviklingen, så stor ros til pigerne –
I har løftet jer til et højt niveau i 2010.
Så er der jo også kommet to helt nye årgange hos pigerne, nemlig årgang 2002 og 2003. Disse to årgange
trænes af Maria og Torben, og de gør det rigtigt godt.
Piger 2001/2000 Hold 1 har haft et rigtigt godt efterår. De er alle meget glade for at komme og de møder
flittigt op til alle træninger og vil bare lære og lære, og det er jo
dejligt som træner.
De har ikke været til stævner i år ,så her er der ikke så meget nyt, men de kommer til at deltage i en masse i
den nye sæson.
Efterårets KBU turneringerne kan man kun sige, at de har vundet med glans .... også ud fra, at de spillede
som 00 men at størstedelen er 01 - de har vundet 7 ud af 8 kampe og med mange mål eks. 12 – 1.
Lokalavisen har lavet 2 historier i bladet - og det gør selvfølgelig, at der er mange piger, der gerne vil gå til
fodbold hos FA2000, men de må vente til 1. april, hvor vi igen håber at kunne åbne op for lidt flere i pige
afdelingen. Pt. Er der desværre ikke plads :o(
Lokalavisen vil følge hold 1 pigerne i år 2011 så vi håber, at der bliver en masse gode historier at skrive om.
Sidste FA2000 stævnet gik ikke så godt, da de stillede op mod drengene, men tror nu nok at det var sundt
og komme lidt ned på jorden igen.... så har de spillet lidt kampe mod Carls og Kims drenge, og det er nok
det de elsker mest :o) til hver træning spørger de til - må vi ikke nok spille mod drengene - her holder de
meget øje med resultaterne ... indtil nu står det på 3 sejre til pigerne 0 til drengene .....
Hos Hold 2 i piger 2001/2000 er det også gået rigtigt godt. Masser af glade og mange nye, FA piger, der
rigtigt gerne vil træne og spille fodbold. Som træner er det rigtigt rart at være med til, at spille fodbold med
en trup af piger, der lærer hvad man kan med en bold og et hold.
Vi har været med i KBUs turnering både forår og efterår, hvor der både var sejre og nederlag - men alle
gode kampe.
Vi har i efteråret bl.a. været til Dragør Pige Cup, hvor mange af pigerne fik en god oplevelse med at være til
deres første fodboldstævne. Selvom det ikke blev til sejr - var det en flok glade fodboldpiger.
Ved FA Indoor Cup havde vi en ren pige cup, hvor alle piger fik spillet nogle meget intensive kampe, hvor
spillet alligevel var i trygge rammer mod modstandere, man kender.
Vi har også haft en del sociale aktiviteter sammen (hold 1+2), bl.a. så vi Danmark - Japan ved VM og har
været på en super weekendtur til Herlufmagle.

Tak til spillere, forældre for en rigtig dejlig sæson, og tak til Maria og Torben for et godt samarbejde på
tværs af pige grupperne.
/Natascha og Lillian
For 2011 er der også mange spændende aktiviteter for pige afdelingen:
Træningstur med drengene til Herlufmagle
FA Indoor Cup den 13. marts – 2002/2003 pigerne
FA Pige Cup 2011 – 14. maj
Store Bededags stævne i Kastrup
Hollandstur – som kombi hold med Carls og Kims drenge
FA Cup 2011 – søndag den 11 september
FA World Cup 2011 – årgang 2001 og 2002 – 2 søndag i oktober
FA Indoor Cup – hele pige truppen
FA vil gerne takke trænere og ledere, samt spillere og forældre for en rigtig spændende sæson 2010. Vi er
stolte over at have kunne tilbyde pigefodbold i FA 2000.
Lilleput
Lilleput 2000
På mange måder oplevede årgang 2000 et solidt - og stabilt – 2010, med fokus på at øge den taktiske
træning for at styrke sammenspil og spil-forståelse hos knægtene.
Året startede med lidt over halvtreds drenge i årgangen - og sluttede med tilsvarende antal. Der er nu
venteliste på årgangen; ikke pga. uvilje fra klubbens side, men fordi der mangler baneplads. Stabiliteten
afspejler den gode sociale ånd som hersker på årgangen.
Årgang 2000 oplevede fremgang i KBU turneringen i stort set samtlige tre trupper; det er en fornøjelse at se
hvordan trupperne er begyndt at spille sammen som hold, og hvordan den enkelte spiller forstår sig bedre
og bedre på fodbolden som et holdspil. Masser af forbedringer og masser af udviklingsmuligheder fortsat.
I november og december deltog to af trupperne i det indledende puljespil i Champions League for Kids.
Begge trupper spillede i 1999 puljer med hvad dertil hører af fysiske udfordringer pga. aldersforskel. P1truppen leverede varen med en 2. plads i deres pulje. P2 truppen var under kronisk pres i alle kampe men
holdt viljestærkt fast på trods af, at det ikke lykkedes at hive point hjem. Turneringen fortsætter med
slutspil nu hér i januar til marts 2011. Imens spillede P3-truppen indendørsstævner og opnåede bl.a.
puljesejr!
Trænerstaben har igennem hele året været uændret - udover at Tommy nu er assistent-træner til P1truppen.

Stort tak fra Jan, Kenneth, Michael, Peter, Tommy og Trine for en masse gode oplevelser med drengene i
årets løb.
Lilleput 1999A
FA 2000 99A drenge startede året 2010 med at tage imod en ny træner.
En fyr med lækkert hår men lidt klodsede fødder ved navn AC.
Dette betød ændringer. Blandt andet var det nu et krav, at hver spiller skulle melde afbud i tilfælde af, at
han ikke havde mulighed for at komme til træning eller kamp. Dette holdt hårdt, men det lykkes den nye
træner at få dette indført.
Med de nye ændringer blev holdet langsomt mere sammentømret og på mange måder mere et samlet hold
i stedet for individualister.
I foråret 2010 tog vi til Holland. Her blev vi sat i pulje A. Vi var desværre så uheldig at spille 3 kampe
uafgjort, så vi fik 3 point. 1. 2. og 3. pladsen fik alle 4 point. Kedeligt nok kunne vi ikke spille om andre
pladser end 9. til 14. pladsen. Vi fik en flot 10. plads.
Vi var skuffede men set over hele stævnet, var humøret stadigt meget højt. Kanon fed tur for alle der var
med.
Foråret bød også på et beklageligt farvel til Jonathan, som ikke længere kunne finde lysten til at spille
fodbold, men hellere ville prøve at gå til trampolin.
Efteråret 2010 bød på en masse nye udfordringer for drengene. Blandt andet rykkede vi op til pulje A. Dette
resulterede desværre i nogle tabte kampe, som fik konsekvens af dårligt humør samt manglende kampgejst
hos drengene. Desværre måtte vi sige farvel til Magnus på den bekostning. Set i bakspejlet skulle vi måske
ikke være rykket op i pulje A, dog mener jeg at vi lærte, at vi ikke var uovervindelige, og at der var punkter,
vi skulle arbejde videre med.
Heldigvis bød efteråret 2010 også på et goddag til Oliver, som hurtigt blev en del af holdet.
2010 var på mange måder et år med udfordringer men også et år, hvor drengene for første gang blev et
samlet hold.
Drengene har fået en masse socialt med i bagagen, og flere mødes nu også udenfor fodbolden på trods af,
de går på forskellige skoler. Dette er jeg som træner utrolig glad for, og jeg håber da også at min nye
trænerstil og min måde at være på har haft en betydning for denne heldige udvikling.
Tak til spillerne, forældre, og ikke mindst Jacob for en dejlig sæson.
Jeg glæder mig til et endnu bedre 2011.
/De bedste hilsner AC aka. Christopher Jensen.

Lilleput 99B+C
Årgang 98 B+C har haft en fantastisk sæson i 2010 . Endnu engang ledet af Lars og Mads.
Der er mange gengangere på holdene, men der er også kommet nogle nye til og enkelte af de gamle er
stoppet. Sådan er det jo og drengene har vist hvordan man tager godt imod nye spillere i FA, så de føler sig
velkomne fra første dag.
Vi startede op med en lang vintersæson i foråret, hvor vi heldigvis havde gode udendørs træningsforhold på
kunstbanerne, mens vi ventede på at sneen smeltede væk.
Heldigvis er årgang 99bc nogle seje drenge, der ikke giver op pga. lidt sne - man kan jo altid give give den
lidt gas med en lille raske sneboldskamp.
I løbet af foråret var vi på træningslejr i Herlufmagle. En hel weekend med overnatning, hvor vi fik mulighed
for at spille indendørs i to forskellige haller og således træne både teknik og kamp. Det var sjovt at være af
sted sammen en hel weekend og det skal vi have noget mere af i den kommende sæson.
Drengene prøvede også kræfter med i FA's eget indendørsstævne i FRB hallerne på Jens Jessensvej, hvor de
prøvede at spille rigtig indendørs. Det synes de var rigtig sjovt og vi håber på flere af den slags aktiviteter.
I forårssæsonen begyndte vi at vinde flere kampe end vi har været vandt til, selvom der stadig var øretæver
imellem. Men der var langt imellem og vi uddelte også nogle selv og havde mange tætte og lige kampe. Det
er tit at holdet har fået ros for ikke at falde sammen, hvis de kommer bagud og at fighte til sidste fløjt - Det
er noget de kan være stolte af.
I efteråret holdt vi den gode stil fra foråret med nogenlunde ligevægt i tabte og vundne kampe, selvom vi
kørte med dobbelt program med en snæver trup. Spillet bliver bedre og bedre og drengene kan lide at
spille i FA2000.
I efteråret har vi også været til FA World Cup 2010, hvilket drengene var glade for - et super koncept og en
flot afvikling.
Nu er vi ved at være klar til sæson 2011 med fuld trup - en stor hånd til de flittige forældre.
Vi kunne godt bruge flere og forårsperioden skal også bruges til at samle forældrene mere om holdets
aktiviteter og planlægning af arrangementer.
Årgang 99 B+C kan se frem til følgende i 2011:
Hollandtur i pinsen for dem der har lyst
FA Cup 2011 søndag den 11. september
FA World Cup med årgang 2000 – 2 søndag i Oktober
FA Indoor sidste weekend i November

/Bedste hilsener fra
Lars Risager og Mads Brammer
Drenge
Drenge 98B
Det har været et begivenhedsrigt 2010 for årgang 98B i FA 2000.
I september tiltrådte undertegnet som ny træner for holdet, og der er sket ting og sager siden.
På fodboldbanen er der ikke meget at klage over, selvom der naturligvis altid er plads til forbedringer. Fra
at have gået fra noget kaotisk ”kick and rush” bold så kan man nu nemt forveksle drenge med Arsenal eller
FC Barcelona, hvis ikke det var fordi, at der stod FA 2000 på brystet af deres spillertrøjer.
Drengene er begyndt at spille hurtigt og effektivt pasningsspil kombineret med varierende angreb, solidt og
koncentreret forsvarsspil samt flot og benhård fight over hele banen under hele kampen.
Holdet består af en flok meget dygtige og talentfulde unge drenge med masser af potentiale. Det ser rigtig
godt ud nu, og udviklingen vil kun fortsætte fremad, når vi begynder på græs til foråret.
Resultatmæssigt har det overordnet set gået godt, selvom der har været et par enkelte svipsere. Vi har haft
nogle tætte kampe med FB, som begge gange inkluderede fantastiske comebacks fra drengene efter at
have været bagude tidligt i kampen.
Beklageligvis løb vi ind i et par lidt for store nederlag mod B93 og et 3–0 nederlag til BK Union, da vi ikke
kunne stille hold. Mod Rødovre og KB har vi haft fornemme storsejre hovedsageligt på grund af rigtig flot
kombinationsspil, fight og generel professionalisme.
Nu skal det hele jo ikke kun handle om fodbold og resultater. Rent socialt fungerer drengene også rigtig
godt med hinanden, hvilket både viser sig til træning og til kampene. Der er altid højt humør, og drengene
kommer glade og forventningsfulde til træning, hvilket blot er en fryd for træneren.
I efterårsferien var flere af drengene i Barcelona med både A,C og D - holdet, hvor de kæmpede for
Danmark og FA 2000’s ære, og selvom jeg ikke var med, så fik jeg indtrykket af og siden fortalt, at det var en
super tur, som drengene nød til fulde. (Måske har det noget at gøre med turen til Camp Nou, hvor de var
vidne til et opgør blandt de største stjerner inden for fodboldverdenen…)
Nogle gange kunne man som træner godt tænke sig, at der kommer lidt flere til træningen, hvilket gør
mulighederne for sjovere og mere varieret træning meget større.
Med dette i tankerne er det også planlagt, at truppen skal udvides, både for at gøre kampen om
startpladserne hårdere samt at der nede på C – holdet er flere spillere med stort talent, der sagtens vil
kunne begå sig på B – holdet.
Med henblik på fremtiden så ser det rigtig godt ud, og personligt glæder jeg mig rigtig meget til at træne og
arbejde med drengene igen under forhåbentlige varmere forhold og tilbage på græsset.

Til sidst er der ikke andet at sige end tak for i år, og lad os give den lige så meget gas i år 2011.
/Loui Defries, træner årgang 98B
Drenge 98C
98 C er et hold, der nu har spillet samme i næsten 3 år med få nye spiller, og det kan ses på banen. Holdet
har haft et godt forår med mange lige kampe. MEN vi kunne synge flere gange at FA igen var vindere. I
efteråret skulle vi så til at spille 9-mands fodbold. Drengene var lidt nervøse til den første kamp. Hvad var
vores opstilling ? Men med en 3-4-1 opstilling gik det faktisk rigtig godt, og vi sluttede som nr. 3. Så det er
ok.
Jeg havde også en lille gruppe med til Costa Brav Cup i efterårsferien. 16 spiller og 12 voksne og det var en
super tur (som vi altid ved, når der er gået lidt tid, var den super).
Drengen var der som regel styr på, og de voksne var en stor hjælp med vores
FA banner, vand, bolde osv.
Så en stor tak fra mig til alle der var med
Også til dem der har stået på sidelinjen her i Danmark – både i sne, regn og sol
Nyt år og nye spiller, det ser godt ud, vi har en god stamme på holdet og med C som ny anfører og Alex som
viceanfører, skal det nok gå igen.
Jeg ser frem til en super sæson
/Mange hilsner Kennie
Drenge 98D
Året 2010 har været et stort år for drengene i årgang 98D.
Udviklingen på banen, og ikke mindst i det sociale, er gået fra det gode til det bedre.
Drengene formår at tage alt med et smil, også selvom undertegnede i sommers glemte, at der var kamp
ude i B93. Dette betød at de måtte spille en hel 1. halvleg i deres nye klude fra G-star.
Sammenholdet er bemærkelsesværdigt, og at de tager sådanne episoder med et smil, er ligeså.
Hvis vi starter med træningen: Gutterne fra årgang 98D møder talstærkt op hver eneste gang. Engagementet og glæden til at spille fodbold er skyhøj.
Venskaber skabes på kryds og tværs af årgang 98, hvilket smitter af på deres spil og gør det kun endnu
bedre. Holdånden er i verdensklasse og trænerne i årgang 98 kan se fremskridt i ungernes spil for hver
træning der går.
Resultatmæssigt er det blevet til både vunden, uafgjorte og tabte kampe. Men på vores hold er det ikke
nødvendigvis dårligt at tabe. Efter nederlagene har de været overraskende gode til at finde de ting i
kampene, som de gjorde godt og vende den tabte kamp til en succes.

Drengene har udviklet sig utrolig meget i løbet af året. Flot kombinationsspil, gode afslutninger og vilje til at
vinde har bragt masser af vunden kampe med sig og det har været en fornøjelse. Det er super at næsten
alle 98D’ere møder op til træning hver eneste gang og det, at de har det sjovt er det vigtigste.
Forældrene til drengene i 98D skal også lige have en linje med eller tre i 2010’s evaluering.
Jeg håber at dette fortsætter i det kommende år, for denne opbakning er sublim og råb fra sidelinjen
hjælper til drengenes motivation og gør, at de giver den fuld skrue.
Jeg er sikker på at året 2011 bliver mindst lige så godt, begivenhedsrigt og fyldt med god fodbold.
Jeg glæder mig personligt til at træne og arbejde med drengene i det nye år, og jeg lover, at jeg ikke
glemmer næste B93 kamp.
Godt nytår og vi ses!
/Emil Erdem Voel
FA 2000 vil gerne takke Kurt, Sune, Louis, Kennie og Emil, samt forældre og sponsorer samt ikke mindst
spillere i årgang 98 for en uforglemmelig sæson 2010 med en særlig tanke til dem der deltog i
Barcelonaturen, og så FCK spille 1-1 mod Barca-drengene – hvilken oplevelse.
Drenge 97A
Endelig lagde vi ud med en sejr, så i år skulle det være men nederlag i de efterfølgende 2 kampe lagde en
dæmper på begejstringen, men som sædvanlig vandt vi så resten og et nederlag til dem, der lå nr. 1 i deres
sidste kamp gav os så, resultatet vi ønskede.
Så 2010 har absolut været en succes for 97A med vinder af både FA Jubilæums Cup og A-række i 97.
Drenge 97B/C
Vi startede med en ny træner Nikolaj Baldorf, og efter en glimrende start for begge hold gik de lidt i stå, da
flere udeblev/stoppede men heldigvis kun for en kort periode, og efter en stor fremgang i medlems tal, gik
det igen fremad, og begge hold endte midt i rækken. En absolut godkendt indsats og en stor tak skal lyde til
Nikolaj. Håber vi får en ekstra træner, så Nikolaj
ikke står med så mange spillere i det nye år.
Mange hilsner til spillere og forældre
/Nikolaj og Kim O
Junior
Junior 96
2010 startede med en masse tilgang af flere gode spillere.
Det var første år, hvor vi skulle spille ”rigtigt” fodbold, 11 mands.

Vi fik sammensat et godt hold af mange gode boldspillere og efter en række fornuftige træningskampe,
skulle vi prøve kræfter med KBU’s række 1.
Målet for vores nye hold var top 4, og derved adgang til mesterrækken. Dette mål blev opfyldt, hvor vi til
tider spillede super flot fodbold.
Holdet sluttede på en flot 4. plads, en flot bedrift, taget i betragtning at holdet var nyt. Efter sommerferien
stod den på mesterrække bold, som den første i klubbens historie.
Efter en meget skidt start, rejste drengene sig bl.a. med en super flot udesejr over Elite Bornholm og endte
med at hive en 7. plads hjem.
Det skal siges, at vi fik point 4 ud af de sidste 5 kampe.
I efterårsferien tog vi til Barcelona for at spille Costa Brava Cup, her sluttede vi som nr. 3, ved bl.a. at spille
1-1 mod et af Sveriges bedste drengehold, Brommapojkarna.
Sidste halvdel af sæsonen viste drengene deres virkelige fodboldkunnen, og med det, tror vi, at vi går et
stort FA år i møde i 2011.
Tak til spillere, forældre og sponsorer for sæson 2010
/Jan og Nicolaj
Junior 96B
Sæsonen 2010 startede faktisk i 2009 for årgang 96, idet vi som trænere havde valgt at åbne for tilgang til
begge trupper, altså både til 1- og 2-holdet. Ideen var så, at træne så alle havde mulighed for at spille sig
ind på det niveau, som de tilhørte.
Det betød, at der dukkede en masse nye spillere op til træning i vinteren 2009. Så trænernes opgaven i
2010 var, at fastholde de mange nye men også holde på de spillere, der altid havde været FA´er.
Så opstarten i 2010 var spændende, da man skulle se om alle de nye nu dukkede op i 2010 og det må man
sige, de gjorde.
Så opgaven var klar for 96 – 2+3 holds truppen
Det var at sammensætte de overskydende spillere fra 1.holdet, samt sætte de nye spillere sammen med de
gamle altså et næsten nyt hold, med målet at uddanne spillere til 1.holdet og at etablere sig i den række
holdet var rykket op i, nemlig række.2 efter at holdet havde spillet i række 3. året før.
Så vinteren gik med at sammensætte holdet både socialt men også køre spillekonceptet ind.
Foråret startede godt og holdet fik godt styr på spillet ret hurtigt, men et par enkelte resultater smuttede,
så det blev ikke til 1.pladsen i rækken, men dog til en flot 2.plads med specielt en sejr, der beviste, at vi
hørte til i toppen, da vi vandt over det ellers ubesejrede tophold i rækken.

Efteråret skulle så vise sig ,om vi kunne bygge videre på det gode resultat fra foråret. Men nu var rækkerne
ændret, da man havde fordelt de bedste hold i hver deres række 2 til en række 2.
Så på papiret skulle rækkerne være meget stærkere i efteråret, hvilket også gjorde, at holdet skulle yde det
optimale, hvis de skulle være med i toppen.
Efteråret startede mod Brønshøj, som skulle vise sig at ligge i toppen det meste af sæsonen. Efter at være
bagud 3-1 fik holdet kæmpet sig op til resultatet 3-3, hvilket var kendetegnet for 2.holdets kampe: god fight
og gejst , men lidt svingende i niveau.
Så det skulle der rettes op på, og det blev der. Holdet fik styr på spillet og var mere konstante i alle spillets
finesser og var ubesejret i hele sæsonen, men det rakte alligevel ikke til oprykning, grundet 2 uafgjorte
kampe.
Så det endte med en 3.plads i rækken, men en rigtig god sæson, hvor holdet viste, at de kan spille offensivt
og flot fodbold, når de vil.
Nu skal vi bare være på fra starten af i næste sæson.
Så tak for al den opbakning holdet har fået fra alle forældrene ,bedsteforældre og venner ude fra sidelinien.
Vi håber, de møder trofast op til en ny sæson 2011.
/Aslan, Martin og John Stevns
Ture i 2010
I FA 2000 er det efterhånden blevet en tradition, at FA 2000 tager af sted på ture i pinsen og i
efterårsferien.
I 2010 har FA ungdom også været på tur til udlandet.
I pinsen var en gruppe på tur til Holland, med udrejse torsdag aften, fridag om fredagen, og så kampe om
lørdagen og søndagen, med hjemkomst mandag morgen, 2. pinse dag. 86 deltagere fra årgang 98, 99, 00
samt 2001.
Super fedt sportshotel, med swimmingpool og indendørs kunstgræsbaner. Som sædvanlig når jeg deltager i
turen står den på hjemmelavet frokost med frisk frugt, dejligt brød og super pålæg. Kennies super tunsalat
blev også lavet, selvom Kennie desværre denne gang måtte blive hjemme.
En fantastisk tur og referat fra turen samt billeder findes på hjemmesiden.
I 2011 går turen igen til Holland i Pinsen og denne gang med deltagelse af årgang 1998, 1999, en blandet
trup fra 2001 af både piger og drenge, samt et hold fra 2002.
I skrivende stund er der sendt invitationer ud til respektive årgange – og vi afventer de endelige
tilmeldinger, så skal du med – så kontakt Carl.
I efterårsferien fløj 138 spillere, ledere og forældre til Barcelona for at deltage i Costa Brava Cup.

Det var en super tur, der næppe glemmes af dem som deltog. Resultatmæssigt blev det også en succes, da
1998 A-holdet vandt 1. pladsen i turneringen.
Truppen var så heldige at FCK skulle spille ude mod Barcelona i netop den uge, hvor FA var på tur, så
billetter blev bestilt og det var lidt af en oplevelse.
Arrangementer
De sociale arrangementer er en del af klublivet, og er en meget væsentlig del af det at være en klub.
Der er vigtigt at I forældre bakker op omkring vores sociale arrangementer – da det er vigtigt for jeres børn
at være med til disse arrangementer, og vigtigt for vores klub.
FA World Cup igen en succes
Den anden søndag i oktober havde vi inviteret 128 spillere for årgang 1999, 2000 (drenge og piger) samt
2001 til FA Wold Cup 2010.
De deltagende spillere blev inddelt i 12 hold af 5-6 spillere, der så dystede i indledende puljer om
formiddagen og finalespil om eftermiddagen.
Flotte landsholds T-shirt blev uddelt, og det var lidt af et syn at se alle de forskellige landes flotte trøjer i
respektive farver, dog uden logoer i år, men det kommer næste år ☺.
Forplejningen manglede heller ikke – ved frokosttid blev der grillet burgere, og hele dagen var der frisk
frugt og sodavand.
Fantastiske flotte guld, sølv og bronze medaljer til nr. 1, 2 og 3 i respektive puljespil.
Endnu et succesfuldt FA arrangement er der kommet for at blive, og vil fremover blive afholdt den anden
søndag i oktober måned
FA World Cup afholdes i 2011 – søndag den 9. oktober kl. 9-17. I 2011 deltager årgang 2002 (drenge og
piger) og 2001 (drenge og piger)
Grillfesten i juni måned
Som en af de faste traditioner afholder vi forårsafslutning på Nandrupsvej i juni måned. Da skolernes
sommerferie jo nu er rykket, så blev året grillfest afholdt den sidste onsdag i juni, og det vil også fremover
være denne dag grillfesten afholdes.
Grillen blev tændt op kl. 17, og man medbragte selv kød og tilbehør. FA 2000 var vært for kaffe. Kennie
havde i år bagt hele 6 flotte kagemænd til dessert.
Denne gang var vi godt forberedt med masser af grill plads, så der ikke blev så trangt som sidste år, hvor
der var flere hundrede meters kø foran den enlige grill.
Tak for jeres store opbakning til denne traditionsrige dag i FA 2000.

Grillfest 2011 afholdes onsdag den 2. juni kl. 17
FA 10 års jubilæums turnering
Weekenden 9-11 september dannede både Nandrupsvej og Jens Jessensvej rammerne til det største
stævne FA 2000 ungdom nogensinde havde holdt.
Anledningen var FA 2000s 10 års jubilæum som FA ungdom havde valgt at fejre med et brag af en
turnering.
1300 spillere fordelt på 56 hold dystede på A, B og C niveau. Specielt i U10 havde FA samlet 16 dygtige hold
fra Sjælland, Jylland og Sverige. Vores eget superhold måtte tage til takke med en 2. plads efter 2 dages
dyst.
I årgang U14 blev FA dog vinder – så tillykke endnu engang til Kims tropper.
FA ungdom har besluttet at FA Cup 2011 skal være en tilbagevenden begivenhed på Frederiksberg, hvor FA
specielt i årgang 2001 og 2002 vil samle de bedste hold i Danmark.
Tak til Alk-abello og Erhvervsklubben for deres støtte arrangementer på hver 10.000 kr. samt diverse gaver
fra Aller.
FA Cup 2011 afholdes i dagene 10-11 september fra kl. 9-18 begge dage. Hvilke årgange der deltager tages
der endeligt stilling til i marts måned.
Sæson afslutnings fest i oktober måned
Året højdepunkt i ungdomsafdelingen er den store Sæson afslutnings fest i Hal 2 i Frederiksberg Hallen, der
altid afholdes den sidste lørdag i oktober måned.
Det var 11. gang at FA 2000 afholdte denne fest – og hvilken gang.
Hvor der i 2009 var 525 tilmeldte må vi sige, at 2010 festen slog alle rekorder med 625 tilmeldte til
spisningen – og det er vi meget glade for.
Den store tilslutning skyldes helt klart, at vi i 2010 alle bare har haft en rigtigt dejlig sæson, som mange
ønskede at fejre sammen, og det blev også en rigtig dejlig eftermiddag/aften.
Første del af festen er jo den traditionelle pokaluddeling til året spillere og året flidsspillere samt kåring af
årets talenter og målmænd.
Følgende spillere fik årets spillerpokal og året flidspokal:

Årets Spiller 2010

98 A

Lukas Olivier

Le Gal

Årets Flid 2010

98 A

Alexander Louis

Fossing

Årets Spiller 2010

98 B

Emil

Grovn

Årets Flid 2010

98 B

Nikolaj

Nørgaard-Poulsen

Årets Spiller 2010

98 C

Christian Toft

Svane

Årets Flid 2010

98 C

Alex

Bakerjian

Årets Spiller 2010

98 D

Marcus Berg

Persson

Årets Flid 2010

98 D

Oskar Ellehammer

Andersen

Årets Spiller 2010

97A

Mehdi

Djemai

Årets Flid 2010

97A

Karim

Rohia

Årets Spiller 2010

97B

Adam

Bada

Årets Flid 2010

97B

Sebastian Løhndorf

Morving

Årets Spiller 2010

97C

Volkan

Aslan

Årets Flid 2010

97C

Frederik

Vad

Årets Spiller 2010

96 A

Mikkel

Brandt

Årets Flid 2010

96 A

Tobias Carl

Christensen

Årets Spiller 2010

96 B

Daniel

Hagedorn

Årets Flid 2010

96 B

Frederik

Olsen

Årets Spiller 2010

2002 A

Anders

Børkop

Årets Flid 2010

2002 A

Kasper

Danielsen

Årets Fighter 2010

2002 A

Malte Noack

Skærbæk

Årets Spiller 2010

2002 B

Asbjørn

Lomstein

Årets Flid 2010

2002 B

Aske Haubjerg

Schmidt

Årets Fighter 2010

2002 B

Bjarke

Bovbjerg

Årets Spiller 2010

2001 A

Anis

Benslimane

Årets Spiller 2010

2001 A

Anton Vejbæk

Bodilsen

Årets Flid 2010

2001 A

Philip Duus

Glovinski

Årets Flid 2010

2001 A

Ahmed

Daghim

Årets Spiller 2010

2001 B

Jakob Flintholm

Larsen

Årets Spiller 2010

2001 B

Kasper

Niss

Årets Flid 2010

2001 B

Johan Mathias
Nørgaard

Malling

Årets Flid 2010

2001 B

Viggo

Hedvall

Årets Spiller 2010

2001 C

Noah

Nobel-Rieper

Årets Flid 2010

2001 C

Oscar Christoffer

Agerskov

Årets Flid 2010

2001 C

Mikkel Breinholdt

Andersen

Årets Bobler 2010

2001 C

Villiam Arendt Lemvigh Nielsen

Årets Spiller 2010

2000 A

Emil

BjørnskovJohansen

Årets Flid 2010

2000 A

Kalle

Overgaard

Årets Spiller 2010

2000 B

Christian Ørum

Kofoed

Årets Flid 2010

2000 B

Hans Emil

Højgod

Årets Spiller 2010

2000 C

Carl Gyldenkærne

Clausen

Årets Flid 2010

2000 C

Peter

Hammer

Merve

Öcal

Anemone

Abildgaard

Astrid

BuchardtJohansen

Ida T.

Lotz

Årets Spiller 2010 Piger 2000
Årets Flid 2010

Piger 2000

Årets Spiller 2010 Piger 2001

Årets Flid 2010

Piger 2001

Årets Spiller 2010

99 A

Benjamin

Nerup

Årets Flid 2010

99 A

Oscar

Graversen

Årets Spiller 2010

99 B

Rasmus

Harmon

Årets Flid 2010

99 B

Betim

Hanini

Årets Fighter 2010

99 B

Jonathan

Risager

Årets Bobler 2010

99 B

Albert Arge

Reintoft

Årets Bobler 2010

99B

Niclas Skovlund

Christensen

Talentpokalen for Jens Jessensvej gik i 2010 til Lukas Olivier Le Gal fra årgang 1998 A.
Talentpokalen for Nandrupsvej gik i 2010 til Mads August Ulrich Jensen fra 2004
Årets målmand på Jens Jessensvej i 2010 blev Jacob Reinholdt fra årgang 1997 A.
Årets målmand på Nandrupsvej i 2010 blev Albert Preisler Larsen årgang 2002
Årets målmand i 2010 årgang 2000 Simon Bæk Brøndsted
Årets Bobler Nandrupsvej 2010 blev Thor Kyhl fra 2002 hold A.
Årets Bobler Jens Jessensvej 2010 blev Niels Birket Andersen fra 1997 A.
Som noget nyt i 2010 blev årets træner på Nandrupsvej kåret, og denne pris gik fortjent til Elias Dalsgaard
årgang 2000 for sin flotte indsats i 2010 med årgangene 2004, 2005 og 2006. Tillykke med prisen.
På Jens Jessensvej blev også indført en ny pris – nemlig årets forældre supporter, og denne pris gik til Lotte
Orhan – tillykke med prisen.
Et stort tillykke til alle pokalmodtagere.
Igen i år havde vi valgt, at alle FA´s ungdomsmedlemmer skulle have en lille årsgave, og det blev til en lille
overkrop med en fodbold. Er der nogle der endnu ikke har fået, så kom og få en. Vi har stadig et par stykker
liggende.
Efter pokalseancen – spillede først Strøgorkestret og efter følgende Diskotek Zip It Up op til dans, og det
gjorde de begge rigtig godt.
I mellem en af deres pause var det så at Mads Brammer fra 99B der indtog Scenen. Mads havde i 2009 lavet
FA sangen, og synes vi skulle gentage den igen i 2010. Super flot Mads. Til dem som gerne vil have sangen
så send en mail til Carl@fa2000.dk, så sender jeg den både som sang og ringetone.
FA 2000 sangen har Mads på Sax, og der er ikke et øje tørt – når der synges: Vi spiller i FA – åh uh åh – vi
spiler i FA åh uh åh.
FA 2000´s formand Jan Busk, var som altid mødt op og kunne nyde den succes, som FA 2000s ungdom har.
Igen i år var der en særlig anledning til at han kom. Han kunne overrække 33 ungdomstrænere og ledere en
check på 2000 kr. som tak for deres store indsats for FA 2000 i 2010.

Pengene var doneret af en af de fonde som administreret af Aarup & Hvidt. FA 2000 ungdom er meget
taknemmelig for sådan en flot gave til deres trænere. Tak for det.
Vi i ungdomsbestyrelsen takker alle deltagere for denne brav af en fest og betragter denne store opbakning
som et signal om, at FA 2000s ungdom gør et godt og seriøst stykke arbejde, og at vi er på rette spor.
Ungdommens sæsonafslutnings fest i 2011 afholdes lørdag den 29.10. kl. 15-21.
Julefest
I 2005 genoptog vi traditionen om at slutte året af med en julefest. Så den 3. tirsdag i december blev der
igen inviteret til Julefest på Jens Jessensvej. Denne fest er primært for de yngste medlemmer i FA, og deres
søskende. I år var vi 65 glade spillere, forældre og søskende, og alle fik hilst på julemanden, som endnu
engang gæstede FA 2000´s julefest.
Vi havde en rigtig hyggelig aften – og er enig om, at det er en god måde at takke af på - for året der er gået.
Julefesten i 2011 afholdes tirsdag den 13. december kl. 18.30-20.00 i Frederiksberg Hallernes restaurant.
Mission 2015
FA ungdom har gennem 2010 arbejdet på Mission 2015.
Mission 2015 går ud på at U10 A-holdet 2011, i 2015 skal spille i DBU bedste række som U15, og den bedste
række under DBU U15 er: Elite Øst.
Steen Kundby og Carl tager det fulde ansvar for at denne mission lykkedes.
I de kommende år skal der således fokuseres. Der skal udvikles, udvikles og udvikles. I løbet af 2011 vil den
endelige plan blive præsenteret, med det delmål der vil være i 2012, 2013 og 2014 for at FA 2000 i 2015 har
et U15 hold der spiller i Elite Øst.
Fremtiden og FA 2000
Ungdomsafdelingen i FA 2000 er en succes og succesen fortsætter igen i 2011.
Vi har stor fokus på at der skal være mange spændende arrangementer i klubben på tværs af de mange
årgange – så man ikke kun kender dem, som man går på hold med.
Der vil i 2011 blive arbejdet meget mere med sektionstræning så A- B- og C-spillere blandes til træning – så
nye kammeratskaber skabes.
Vi må sige at interessen for FA 2000 aldrig har været større, og hver dag er der nye spillere der kontakter
os og som gerne vil i gang med at spille fodbold i FA 2000.
I øjeblikket er det faktisk i alle årgange, at der er drenge og piger der gerne vil spille fodbold i FA 2000. Så
derfor er det vigtig at man hurtigt betaler sit kontingent så vi kan tage stilling til hvor mange nye
medlemmer, der er plads til i 2011.

Det er vigtigt for FA 2000 at gøre vores bedste for, at der er plads til alle – men som tidligere nævnt lægger
vi stor vægt på at give den enkelte spillere stor opmærksomhed, så man får noget med hjem fra træningen
hver gang, og glæder sig til at komme næste gang, der er træning.
Vi ved, at denne udvikling vil fortsætte, da det er populært at spille fodbold og specielt sammen med dem,
man går i skole med. Det er også derfor, at FA 2000 altid er åben for at kammerater til dem som går i
klubben også kan blive medlemmer – da vi ved, at alle får succes.
Det er også jer forældre, der er med til at udbrede FA 2000´s budskab til andre, og det gør I godt – tak for
det.
Og budskabet er jo klart for alle:
•
•
•
•

Det skal være sjovt at gå til fodbold
Man skal lære noget hver gang man træner, og have noget med hjem
Man skal lære at respektere andre for det de står for – og det lærer man i FA
Og så skal man have nogle gode trænere, der forstår og lytter til en…

FA 2000 er bevist om, at medlemsudviklingen skal være både…
Sportslig & Socialt Forsvarlig
... så alle altid får en god oplevelse, når de kommer i FA 2000...
For at spillere og interesserede medlemmer har mulighed for at se hvilken fodboldudvikling man skal i
gennem fra man starter som U6 og til man bliver U10, har FA Ungdom udarbejdet:
…Din fodbold udvikling i FA 2000…
Her kan man læse hvordan der trænes, og hvornår der niveau deles i FA 2000. Skrivelsen ligger under på
www.frederiksbergalliancen.dk/ungdom.
Afslutning
En sidste ting som jeg altid nævner i vores beretninger, og som derfor også kommer med i denne beretning
er:
- at man i FA 2000 betaler sit kontingent med glæde, da det er kontingentet der bestemmer hvilke tiltag vi
kan lave hen over sæsonen for jeres børn – tænk på det og betal til tiden!
- Vi forsætter som i 2010 med at opkræve årskontingentet på engang nemlig med betaling den 20.1.2011 –
med 1200 kr. Indmeldingsgebyret for nye medlemmer er på 250 kr.
- For det første fordi vi gerne vil have fornøjelsen af at kunne arbejde med jeres børn hele året igennem.
- Sekundært fordi vi bruger så meget af vores dyrebare tid på at følge op på kontingent betalingen, og den
tid vil vi meget hellere bruge på at træne jeres dejlige unger ☺.

- at FA 2000 har en sjæl, som man ikke finder i mange andre klubber.
Til slut vil jeg lige ridse de væsentligste punkter op som sæson 2010 vil blive husket for:
. Nu over 568 medlemmer i FA 2000 ungdom, og opstart af årgang 2002/2003 piger
. Opstart af venskabs klub med SKIBET i Vejle for årgang 2001 og 2002
. En utrolig afslutningsfest med ikke mindre en 625 deltagere (525 i 2009)
. Fantastiske græsbaner både på Nandrupsvej og Jens Jessensvej
. Ny kunstgræsbane på Nandrupsvej – tak Frederiksberg Kommune for det.
. Et år hvor vores 1. senior hold efter 1 halvdel af turneringen endnu engang ligger til oprykning, og det
bliver spændende at følge dem i foråret, hvor de forhåbentlig endelig rykker op i Københavner serien – nu
hvor det glippede i Jubilæumsåret.
Dette kan vi glæde os til i sæson 2011:
. Årgang 2007 bydes velkommen i FA 2000 til april
. FA Cup 2011 i september
. FA 2000 holder grill fest på Nandrupsvej den 22. juni kl. 17
. FA 2000 holder FA World Cup for årgang 2001 og 2002 søndag den 9. oktober
. FA 2000 udenlandstur til Holland i Pinsen for årgang 98, 99, 00/01 og 2002
. FA 2000 Gallafest lørdag den 29. oktober
. FA 2000 Indoor Cup lørdag den 26. november og søndag den 27. november
. FA 2000 Julefest tirsdag den 13. december
Endnu engang tak til alle medlemmer, forældre, trænere og holdledere, samt ikke mindst de sponsorer, der
støttede FA 2000 ungdom i 2010. Og tak til fonden der gav den flotte gave på ikke mindre end 66.000 kr. til
FA´s ungdomstrænere.
Stor tak til ungdomsbestyrelsen 2010, John Stevns, Sune, Kurt, Kim, Kennie, Sarina og Carl.
Og lige til orientering for alle – så ser ungdomsbestyrelsen således ud for sæson 2011:
Ungdomsformand:

Kennie Larsen (sidder i hovedbestyrelsen)

Medlem:

John Stevns (suppleant i hovedbestyrelsen)

Medlem:

Sarina Guanstella (forældre repræsentant)

Medlem:

Sune (forældre repræsentant)

Medlem:

Kurt Vang (træner repræsentant)

Medlem:

Carl Christian Lindgren (leder Nandrupsvej)

Tak for sæson 2010 og på gensyn i 2011.

Mange hilsner
FA 2000
Kennie Larsen, ungdomsformand og Carl Christian Lindgren, Sportslig leder Nandrupsvej

Tak til FA ungdomsafdelings sponsorer i
2010
VSP Erhvervs psykologi
FA Sport
Zip It Up – disko
Greens Frugt og Grønt
Frederiksberg Vin
IT – Eksperten
XL – Print
Stampe , Haume og Hasselriis
ERHVERVSKLUBBEN FA2000
Støttegruppen Falkene
M - KOM
Frederiksberg Boligfond
ALK-abello
Falsing og Grau VVS

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 en suppleant, som alle deltager i bestyrelsens møder.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en repræsentant fra henholdsvis ungdomsafdelingen,
seniorafdelingen og Gubbeafdelingen 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.
Såfremt 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 Henvendelse 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:
Bestyrelse:

Valgt lige år for 2 år:
Formand
Suppleant

Valgt ulige år for 2 år:
Kasserer

Valgt for 1 år:
Seniorleder u/33
Seniorleder o/33
Ungdomsleder

Valgt for 1 år:
2 interne revisorer

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
generalforsamling.

klubbens

opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt

Mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være tilstede, 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

