Formandens beretning for sæsonen 2011
Traditionen tro, har vi alle i Frederiksberg Alliancen 2000 ( FA 2000 ) oplevet endnu et
mindeværdigt år i foreningens korte levetid med gentagelser af succesrige
arrangementer , hvor nye ideer og tiltag blev søsat med stor opmærksomhed. Ikke
mindst vores særdeles aktive ungdomsafdeling var på banen med mange utrolig flotte
og godt tilrettelagte arrangementer, som fandt sted i både ind – og udland samt
mange nye bekendtskaber med konkurrerende foreninger blev indgået. Det skaber
endnu mere grobund for samarbejde på kryds og tværs af landegrænser og
invitationerne vil ingen ende tage, når ungdommen skal grovsortere mellem de mange
tilbud. Og så blev 2011 endelig året, hvor klubbens flagskib 1. senior vandt serie 1 og
rykkede op i Københavnsserien ☺. Travlhed på banerne ved Jens Jessens vej bliver
stadig løst efter bedste formåen og ligeså på 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.
At vi skulle opleve samme mængde af sne i 2011 som året før, havde vi bestemt ikke
forudset og det gav da også store logistiske problemer for alle aktive spillere på
diverse anlæg på Frederiksberg. Den efterfølgende sneskimmel medførte store
problemer med opstarten på græs, men vi kom igennem ”krisen” indtil ”skybruddet”
ødelagde det meste af efteråret, så ja, vi glæder os vildt meget til de nye
kunstgræsbaner bliver klar på JJV.
I Danmark var vi så ”heldige” at fejre en ny regering med ”løftebrudeparret ” Helle og
Willy ved roret. Vi skal bare arbejde 12 minutter længere, så skidt med at euroen
vakler og lande der sættes under administration på grund af inkompetente domestiske
politikere. Det kan måske opvejes af tyrannier, der falder i håbet om ægte demokrati
og ligeret for mennesker, mens krig og ufred stadig er godt materiale for den sultne
seer. Alle de lovede milliarder fra den nye regering afventer betaling af gammel gæld
fra den afgående ditto, men indtil da indføres en betalingsring, som vil være en
bombe under det frivillige foreningsliv. Men vi får da renere luft!!! Og så har Danmark
brugt ½ milliard på et ikke fungerende it – system hos politiet. Det er bestemt ikke
nemt at være politiker, men det glemmer vi i de korte stunder hvor
fodboldlandsholdet kvalificerer sig til endnu en slutrunde, vi har verdens bedste
Caroline og Noma, verdens bedste kok og landevejs VM i Danmark var en kulturel
succes med en forøgelse på ca. ½ milliard kroner i turisme indtægt. Op med humøret,
for vi skal nok klare de ”små bump ” på vejen, uanset hvad fremtiden må bringe i
2012.

Fodboldklubben FA 2000
Den 12. aktive sæson blev afsluttet i november 2011 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 holdenes turneringer. Det er næsten 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. I forhold til sidste års
beretning holdt 1. senior mere end niveau denne gang. Med en flot forårssæson, hvor
holdet vandt 11 kampe og spillede uafgjort i de resterende 2, fejrede mange
fremmødte FA – tilhængere sejren på 4 – 2 ude mod KFB og den flotte 1. plads i serie
1. Trænerteamet, Jan Carlsen og Martin Lindholdt formåede hvad kun ”Dunte” har
gjort ( år 2000 ), nemlig oprykning og denne gang til Københavnsserien. Masser af
champagnepropper sprang på Kløvermarkens anlæg og min sportslige lettelse var
stor, trods mit manglende væddemål med kassereren . Et væddemål, som alle
formentlig har gættet, jeg har tabt de foregående mange år.
I skrivende stund har 1. senior klaret sig glimrende i efterårssæsonen og ligger på en
flot 3.plads, 1 point efter nr. 1, og vi står godt rustet inden de afgørende 13 kampe i
foråret på Frederiksberg Stadion. I pokalturneringen, kan vi støde ind i FB i 2. runde –
en kamp som skal spilles i maj måned – såfremt vi overvinder Hekla i 1. runde. Læs i
øvrigt mere om klubbens andre seniorhold i seniorformandens beretning.
FA 2000 havde ved udgangen af 2011 indberettet ca. 1050 aktive medlemmer og
1168 med passive, som i DBU - København – regi rangerer os som den 7. største
fodboldklub foran etablerede klubber som Frem, Vanløse, B 1903 og Hvidovre, men
stadig et stykke efter KB og FB. Medlemmer fordeler sig på 6/7 Gubbehold, 2. dame
senior, 10 seniorhold og en masse herlige ungdomshold ( se hjemmeside for hvor
mange ☺ ).
FA 2000 afholdt igen i 2011 en række sociale arrangementer med succes. 2 gratis
fællesspisninger for de voksne med Champions League bold på storskærm i
Frederiksberghallens nye cafe / restaurant med et gennemsnit på 150 deltagere, den
voksne Gallafest i november med taler, Fantastisk live musik og 180 deltagere, den
unikke ungdoms Gallafest med 675 spisende og underholdte deltagere ( ny rekord) og
afsluttende FA – Banko med 152 deltagere, som igen var ny rekord. FA Banko havde
igen i år mange flotte præmier i selve spillet og ny rekord i Amerikaner Lotteriet. Der
var præmier for over 34.000,- kr. og lodder for 10.000,- kr. , så stort set alle
deltagere havde gevinster med hjem fra en hyggelig aften. Tak til alle jer som var
med til at gøre disse arrangementer til en succes.
Økonomi
Efter sidste sæsons lidt triste resultat for FA 2000, viste 2011`s regnskab til gengæld
at vi er oven vande igen. 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 kassererens
høje krav. 2011 reflekterer i den grad de strategier, som blev planlagt helt tilbage i
foråret 2010 og skabe ny næring til yderligere investeringer i årene fremover. Årets
regnskab hører til i top 3 af overskud, så mød op til GF d. 28. marts og lyt til
kassererens misundelsesværdige fremlægning. Tak til Henrik Theil for det fornemme
samarbejde i 2011 og tillykke med, at du formentlig er en af de få kasserere, der har
haft en stor renteindtægt i 2011.
IT / Falkene
Hjemmesiden www.fa2000.dk har i 2011 forsøgt at tilfredsstille vores medlemmer og
brugere med varierende succes, da det medfører store arbejdsbyrder til de
ansvarshavende Steffen Dam, John Stevns Henriksen og Carl Christian Lindgren. I
2011 har vi heldigvis haft flere gæsteskribenter og skulle du have lyst til at deltage,
så hører vi gerne fra dig. Jeg synes der er harmoni og fryd på vores hjemmeside, men
mangler lidt fornyelse op spræl. Dog skal alle jer, som har opfyldt vores krav om
nyheder på siden have tak for jeres indsats i 2011 og giv den fuld skrue i 2012.
Støtteforeningen Falkene udøvede endnu en gang et kæmpe arbejde i sæsonen 2010.
Gruppen består stadig af ”Indkøbsansvarlig Jan Busk” og ”Musikkongen Carsten And”,
”Tale og Salgspædagogen ” Hanne Andersen, ”Grill Bill” Rene Gauning samt årets fund
og ”Nyfalk” Benny Hansen.
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 /
FA – Shoppen, årets FA – tipskuponer samt mål - aktier til klubbens 1. senior. Selv
om kampene nu flyttes til Frederiksberg Idrætspark og sortimentet formentlig udvides
med kaffe og anden iderig drikkelse, så er vi klar. Falkene er altid i godt FA – humør,
så gør dit til at støtte dem i deres bestræbelser for FA 2000 for Falken STØTTER FA
2000.
Hovedbestyrelsen
Vi har i 2011 gennemført 1 Generalforsamling, 1 revisormøde og 7
hovedbestyrelsesmøder. Årets generalforsamling fandt sted torsdag d. 17. marts i
Frederiksberghallens lokaler, hvor 37 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. For mange betyder det måske at
klubbens ve og vel er noget nær det optimale, men fra min dagligdag på både
Nandrupsvej og Jens Jessens Vej støder jeg tit på spørgsmål omkring diverse emner,
som ønskes besvaret. 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. Netop derfor bør du / i komme og være med til at forme klubbens
fremtid d. 28. marts i år.

Bestyrelsesmøderne blev gennemført med 3 i foråret og 4 i efteråret. De sædvanlige
evalueringer og eventuelle forbedringer / tilpasninger diskuteres med stor entusiasme
og glød, når de ansvarlige gennemgår historik og slutopgørelser i samråd med
kassereren 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 Sten Mau og
Suppleant John Stevns Henriksen. Fremtiden i vores bestyrelse og dens
sammensætning vil være et af hovedpunkterne i 2012, da ingen af os bliver yngre og
nye kræfter skal komme til. Tak til alle for et inspirerende samarbejde i det forgangne
år og jeg ser frem til at arbejde sammen med jer i 2012.
Sponsorer og Erhvervsklub
Set ud fra en sponsoropbakning til FA 2000 i 2011, 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, Flugger
Farvehandel /
Jydeholmen i Vanløse og ikke mindst Frederiksberg Boligfond /
Privatbo for opbakningen og støtten til FA 2000 i 2011 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, Pabon Lamper /
Godthåbsvej, Sports Cafeen i Frederiksberghallen 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 2011 bestod holdet af J.M. Entreprise
ved John Madsen, Dennung Sølvsmedie ved Steen Dennung , Vognmand Nikolaj
Sømoe, Nanok Bodega ved Ivan Skernbo, Malermester Jan Velling, P.B. Auto ved
Peter Bærntsen, IT – Eksperten ved John Stevns Henriksen, Flemming Kofoed, Klinisk
Tandteknik ved Christine og Finn Rodian, Group – Solution ved Michael Andersen,
Franck og Fischer ved Carsten Bengtson, Kamp Sko ved Frank Kamp Nielsen 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 fandt sted i juni ved 1. seniors sidste
hjemmekamp i foråret og vi havde alle håbet, at aftenens arrangement skulle fejre
den længe ventede oprykning, men trods endnu en flot sejr til holdet, så kom

oprykningen først ugen efter. Festen var dog en stor succes med diverse taler og
gaver til FA 2000 samt en lille generalprøve på festen ugen efter. Tak til alle for jeres
store indsats og støtte til FA 2000 i 2011 og en særlig tak til Torben for at holde
sammen på EK og dens værdi for samme.
Fodbold Akademiet
Akademiet for fodboldspillere, som har talent og udviklingsmuligheder, men ikke ved
første øjesyn tilhører Super Liga materiale, blev realiseret i 2011. Idemand Iørn
Uldbjerg henvendte sig FA 2000 i form af Martin Fugmann og undertegnede i
slutningen af 2010 med mange interessante oplæg til at bevare ungdomsspillernes
begejstring til sporten. I korte træk blev mange møder med både trænere, spillere og
deres forældre resultatet af Akademiet for de næstbedste med mulighed for at blive
de bedste☺. FA 2000 søsatte projektet og står efter 1 års erfaring med en god og
lærerig smag i munden. 40 udvalgte ungdomsspillere i FA 2000 har gennemgået
individuel træning, blevet oplært i disciplin, løst hjemmeopgaver samt prøvet at træne
på 1. klasse. Ikke færre end 12 specialtrænere, målmand, forsvar, midtbane og
angreb, har under Akademichef Iørn Uldbjergs minutiøse arbejde udført deres job så
dygtigt, at deres almindelige træninger har båret præg af individuel oplæring og de er
blevet mere voksne i kollektivet. Projektet blev afviklet med 9 træninger i foråret og 8
ditto i efteråret. Alle deltagerne har fået udleveret specielt indkøbt Akademi
træningstøj, som lå vasket og klar ved hver opstart, modtaget kildevand og frugt til
hver træning , evaluering og forældresamtaler efter afslutning og inden opstart på nye
halvsæson samt udarbejdelse af forbedringsprogram til den kommende sæson.
Akademiet fortsætter sin succes i 2012, hvor endnu en årgang ( 00 ) bliver inkluderet
og konkurrencen bliver endnu hårdere om de 40 pladser. Endnu flere special trænere
vil blive tilknyttet og effekten skal øges. Jeg glæder mig stort til fortsættelsen i april af
vores måske bedste tiltag i mange år.
Afslutning
Sæsonen 2011 vil blive husket for alle de behagelige oplevelser vi havde sammen,
men overskygges nok af 1. seniors oprykning til Københavnsserien, som kom efter 10
sæsoner uden held og dygtighed. I takt med klubbens sportslige succes på mange af
vores elitehold, så skal vi stadig arbejde hårdt for vores bredde og det sociale aspekt,
som bærer foreningen. FA 2000 holder fast i vores fundamentale grundform om lige
behandling af alle, økonomisk opbakning til alle afdelinger, indtægter i ungdom bliver
brugt i ungdomsafdelingen, senior / gubbeafdelingen skal være selvfinansierende og
alle vores hold skal tilbydes gode forhold. Vi skal ikke håbe på bedre forhold, men
lægge strategier for at forbedre områder hvor vi kan blive dygtigere. Der venter
enorme
udfordringer
internt
såvel
som
eksternt,
men
de
forventede
strukturændringer omkring nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej, et nyt
fodboldhus på JJV og flere udendørs omklædningsrum på JJV ser fremtiden formentlig
lysere på FA 2000. Jeg vil i den forbindelse gerne sige stor tak til FIU `s bestyrelse og
idrætsinspektør Søren Burchall for deres flotte arbejde for vores sport samt

Frederiksberg Kommune, som har bevilget de mange millioner til at forbedre
fodboldens vilkår i mange år fremover.
Afslutningsvis vil jeg ønske alle en god sæson i 2012 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 2011 og velkommen til alle nye i FA 2000 i 2012. Bær alle i minde,
at sammen er vi stærke.

Jan Busk / Formand FA 2000

Seniorafdelingen 2011
Så er sæsonen endnu engang gået i FA2000, en sæson hvor alle hold i FA2000 endnu
engang har præsteret det bedste de kunne med deres respektive hold, både unge
som gamle.
Jeg vil gerne som senior formand sige tak for en god sæson hvor vi igen har vist at
FA2000 har stabiliseret sig i dansk fodbold. Alle vores hold fuldførte deres rækker
uden de store anmærkninger fra DBU København, lige bortset fra en svipser som
kostede en bøde for utilbørlig optræden. Ellers må vi sige, at de fleste af klubbens
hold holder trit med DBU Københavns holdninger, fairplay over for dommere og
modstandere, som i øvrigt også er FA2000`s holdning. Vi tager i FA2000 skarp
afstand over for dårlig opførsel mod modstandere og dommere, så det forventer vi
også at alle vores medlemmer og hold gør.
Sæsonen 2011 er gået godt sportsligt for klubbens hold, men det er ikke gået helt
uden gnidninger med henblik på bane forhold og nogle lidt uheldige kamp tidspunkter
fra DBU Københavns side som gjorde at kampe skulle spilles midt i 2 trænings-pas så
en del af vores hold blev ramt i deres træning vi håber at dette ikke sker igen men
man ved jo aldrig.
Året 2011 var jo som bekendt også et år hvor naturen viste sin allerværste side med
en helt fantastisk mængde nedbør og det gik jo heller ikke Frederiksberg forbi ,
hvilket betød en masse aflysninger på anlægget af al træning på græs hvilket betød at
vi måtte skubbe vores 1.sen og 2.sen over på kunst og dette gik lidt ud over de gamle
som havde deres tider der, vi undskylder selvfølgelig meget men håber på forståelse
for de løsninger vi som klub tog i den situation. Vores klubhus som vi kalder
Frederiksberg-hallerne blev også ramt af disse voldsomme mængder nedbør lige i
sommer pausen og FA2000 blev ramt både materielt men også omklædningsmæssigt
så vi blev rykket ud i de udvendige omklædningsrum med alle vores medlemmer og
materialer, dette gav selvfølgelig en del problemer mest med hensyn til alle bolde og
toppe som skulle opbevares der og med al respekt så var det et kæmpe kaos.
Udgifts mæssigt blev det også et minus for klubben og de fleste hold blev ramt på
bolde og tøj meget gik tabt og vi kæmper lige nu med at følge op på alle manglerne
for de enkelte hold så vi håber på lidt forståelse for hvis man ikke lige har al sit
materiel klar til opstart 2012,men vi vil som klub gøre alt for at det forløber så
gnidningsløst som muligt. Så lad os bede til at moder natur lader os være i 2012 vi
har jo som sagt ikke en plan.B for disse natur forandringer.

SENIORAFDELINGEN SOM HELHED
Seniorafdelingen i FA2000 2011 blev fuldført med 10 senior hold 2 dame hold 1 u-19
hold og 3 u-17 hold.
Den Længe ventede oprykning til KS for vores flagskib kom i hus i foråret så stort
tillykke til spillere og trænere for deres kæmpe arbejde. Efteråret skulle så vise om vi
var klar til denne oprykning og vi må jo sige at det ser ganske fornuftigt ud med en
placering i den øverste del,så hvem ved måske ligger der endnu en oprykning og lurer
der ,vi vil i hvert fald som klub bakke 100% op. Vores 2. sen klarede sig med sin
bedste placering i serie.1 i FA2000 historie så måske er der basis for at vi kommer til
at etablere os i den sjove halvdel fremover, vi vil følge spændt med på linien og følge
denne udvikling.3.sen også kaldet U-truppen kører jo upåklageligt under kyndig
ledelse af Steffen Dam og lider lidt af lige som de øvrige hold af at det er svært at
avancere i rækkerne da FA2000 er godt besat i alle rækker som kan have indflydelse
på op og nedrykninger.4.sen var et sammensat hold af overskuds spillere fra de andre
hold som Steffen kørte lidt på skift med andre spillere så selvom det var lidt svært at
stable spillere fuldførte de rækken.5.sen styret af rasta Brødrene(Michael Rasch og
Morten Rasch) har formået at rykke op i serie.4 efter en tur ned i serie.5.
6. sen har haft en hård sæson med lidt mange skader og mande fald men har formået
at blive i serie.2 så godt gået der. 7.sen styret af Peter Andersen og Thomas Legarth
klarede også overlevelse i deres række men ikke uden mandefald og har derfor
besluttet at lukke holdet så tak skal der her lyde fra klubben for den tid i havde i
klubben. Deres plads vil blive overtaget af et andet hold. 8.sen har også været ramt
lidt af skader men klarede at blive hvor de var. 9.sen kører som et damptog derud af
og havde spillet sig til en oprykning i serie.2, men bliver ramt af at vi har eksisterende
hold der, så vi håber på at holdet har forståelse for at tage en tørn mere i serie. 3
indtil pladsen i serie.2 kan blive aktuel. 10 sen klarede deres række trods mange
afbud og med en del hjælp fra diverse hold i FA2000 og dette har så gjort at man har
valgt at lukke holdet p.g.a mande fald. Klubben arbejder på nyt hold. Damerne har for
første gang prøvet sig i 11.mands fodbold og klarede sig overlevelse i rækken da man
ikke kan rykke ud, der er lidt at arbejde med der, men de kæmper bravt som altid.
Damerne havde også et 7.mands hold som fuldførte deres række på sædvanligvis
med lidt sejre og nederlag. U-19 kører fint i deres række og passer egentlig sig selv
kunne måske ønske sig nogle flere spillere men de klarer sig fint på deres
sammenhold. U-17 er taget op i senior og mønstrer 3 hold hvorpå 1.holdet vandt
deres række.1 suverænt så det bliver spændende at følge dem i mesterrækken.
2.holdet missede deres oprykning i de sidste kampe fra række 2 med nogle dumme
pointstab så de tager sæson mere der. 3.holdet var lidt mere svingende i deres række
nok mere p.g.a svingende fremmøde. Holdet står p.t. og mangler en træner så er der
en i klubben der vil hjælpe der må de gerne henvende sig til undertegnede. Det var
lidt om sæsonen 2011 som er vel overstået, tak til holdene og holdledere for deres
arbejde i klubben.

AFSLUTNING
Sæsonen 2011 er nu slut og sæsonen 2012 er så småt gået i gang, vi må huske på at
FA2000 er blevet en stor klub og vi skal overveje hvor store vi vil være, hvis vi skal
tænke på at kunne servicere vores hold på lige fod. Efter 1.seniors oprykning kræver
de mere plads til træning, ungdommen tordner derud af,de fleste af disse skal på et
eller andet tidspunkt over på Jens Jessens Vej, så vi skal som klub tænke os godt om
hvordan logistikken kan følge med inden at vi tager flere medlemmer ind , vi må
erkende at pladsen ikke bliver større men med henblik på at der bliver lagt 2 nye
kunstbaner kan vi håbe på at der bliver mere plads til alle. Der kan dog blive lidt gene
når projektet går i gang i og med at 2 baner skal omlægges på græsset. Dette kan
give lidt problemer med plads, men husk at disse gener i den korte tid er til gavn for
os alle senere, så vi håber på forståelse for mulig ændring af tider.
Til slut vil jeg sige tak til alle vores sponsorer, som støtter seniorafdelingen og til alle
aktive og passive medlemmer samt trænere/ledere og håbe på en fantastisk sæson i
2012 hvor vi spændt kan følge alle FA2000 hold og ikke mindst vores 1.seniors vej
mod en mulig oprykning til D.S, så kom og støt alle deres kampe så vi kan vise alle at
FA2000 også er store på lægterne. Som vi altid siger i FA2000 - samlet løfter vi i flok.
Martin Fugmann

Oprykning og et godt år generelt for1 senior.
Vi sluttede efteråret 2010 på 2. pladsen hvilket gav en god stemning og gejst til den
lange og hårde opstarts træning til foråret 2011.
Vi havde over vinteren 2010/2011 fået tilgang af et par spillere og der var to spillere
fra efterårets trup som havde valgt at træne med 2. holdet. Så det var en fornuftig
status vi havde på truppen.
Vi spillede 11 træningskampe og vandt dem alle. Dette gav selvfølgelig gode (store)
forventninger til selve turneringen og til en oprykning til Københavnerserien.
Vi havde et fodboldmæssigt rigtig flot forår. 13 kampe gav 11 sejre og 2 uafgjorte.
Dette gjorde, at vi vandt rækken og sikrede os oprykning.
Oprykningen kom dog først i sidste spillerunde, for både Kastrup og Dragør havde
også et flot forår og pressede os helt til det sidste. Men efter en sejr på 4-2 i sidste
kamp mod KFB, var oprykningen og første pladsen i rækken en realitet.
Martin og jeg var især glade over den måde holdet spillede fodbold på gennem hele
forårssæsonen. Det var flot, teknisk angrebs fodbold med højt pres og vi sluttede med
en målscore på 48-8 for foråret 13 kampe og en målscore på 91-30 for hele sæsonen.
Dette siger vist alt om holdtets kvalitet og præstation.
Op til efteråret og vores start i Københavnerserien kom der løbende 6 nye spillere til
holdet og vi sagde kun farvel til 2, så truppen så på papiret stærkere ud.

Den korte opstart efter sommerpausen gav os lidt udfordringer med at få spillet de
nye ind på holdet, og samtidig skulle vi også lige vende os til noget bedre modstand
end tidligere. Men selvom spillet i dele af efteråret ikke kom helt op på samme niveau
som i foråret, spillede vi trods alt stadig god fodbold og sluttede første halvdel på en
indtil videre 3 plads med 28 point – hvilket kun er 1 point fra første pladsen.
Så nu hvor vintertræningen er kommet i gang, ser Martin og jeg vores placering som
et rigtig godt udgangspunkt til forårets afgørende kampe, hvor vi gerne skulle være
med til at kæmpe om en af top placeringerne i rækken.
På den lidt negative side fik vi i efteråret 3 røde kort med dertil karantæner (dette
skal ikke ske i foråret). Og så blev John Fossum knæ skadet allerede i efterårets
anden kamp og Christoffer Gesche brækkede sin ankel i midten af september måned.
To vigtige spiller som vi måtte se bort fra det meste af efteråret. Christoffer ser ud til
at komme i gang igen her sidst i februar måned hvor vi desværre nok må kigge lidt
længere efter Fossums comeback for FA.
Med venlig hilsen
Martin & Jan
Ole Neis fra 2. senior har følgende korte statement
Vi har fra årets start fokuseret på at få opbygget 2.holdet med en god stabil trup,
hvor vi har fået tiltrukket en del nye spillere som har en god træningskultur, for det er
på træningsbanen vi laver forarbejdet som vi høster frugterne af i turneringskampene.
Det har betydet, at vore to sæsoner har været med to pointrekorder for 2. holdet. Vi
har haft et superår og fået opbygget en trup som nærmer sig de absolut bedste i
vores serie 1.
Tak til alle omkring holdet, bestyrelsen, sportsudvalget og de øvrige trænere – og
handyman Bjarke Jørgensen og ikke mindst al den opbakning vi har fået fra hele
klubben, hvor klubånden fungerer FAntastisk.
Længe leve FA 2000, med håbet om at vi går ind i endnu et fantastisk år.
Suverænt år for 3. senior/U-truppen
Af Steffen Dam

Året 2011 blev et FAntastisk år for 3. senior - populært kaldet U-truppen. Fra årets
start havde Claus Falshøj overtaget trænergerningen, efter en alvorlig skade satte en
stopper for ham som spiller. Det skulle vise sig at være en god idé. Selv om det blev
et nederlag i debutkampen i Brønshøj på 1-3, så vandt man derefter ni kampe i træk
og sikrede oprykningen til serie 2 på en varm sommerdag mod lokalrivalerne fra FB.
Lidt malurt i bægeret kom der dog i den sidste kamp, da U-truppen tabte 0-2 til Fix og
dermed for første gang i 78 kampe måtte gå fra banen uden at score - faktisk fik
holdet scoret, men Fahmis mål blev fejlagtigt annulleret for offside. Efteråret bød på
endnu et trænerskifte. Der var et comeback til Steffen Dam på den post, efter Claus

Falshøj flyttede til Aarhus, og selv om det nu hed serie 2, så fortsatte holdet med at
vinde. Mest meriterende var den flotte 3-0 sejr over rækkens senere vindere fra KB
på en dag, hvor U-truppen ellers var uden flere profiler - blandt andet var Daniel
Larsen udlånt til 1. holdet - mens det selvfølgelig var lidt ærgerligt, at man ikke
formåede at vinde én af de to sidste kampe og derfor endte på 3. pladsen. Det skal
dog ikke ødelægge indtrykket af et år med masser af succes - 16 af de 22
turneringskampe blev således vundet. Årets spiller blev fortjent Emil Sørensen, som
med flere fremragende præstationer året igennem har været synonymet med Utruppens optur.

Og et par ord fra 5. senior og Morten og Michael Rasch
Første halvår gik som forventet, vi lå i toppen hele året, men vi havde også lovet
oprykningen til diverse seniormøder. Vi var da også tæt på, kun 2 mål var imod
oprykningen til serie 3 og vi måtte derfor tage endnu en tørn i serie 4.
I andet halvår var forventningerne store, da vores gamle måltyv var tilbage efter 2 år
i udlandet, vi var nu overbevist om der lå en oprykning forude. Dog startede sæsonen
skidt, da vores føromtalte måltyv brækkede skinnebenet i den sidste træningskamp
og dermed ikke kunne bidrage med noget på banen. Dette var starten på et halvår
hvor alle både gamle og unge fik skader, dette betød at vi flere gange måtte stille
med et "amputeret" hold. Vi havde heller ikke været heldige med vores pulje, vi lå i
bunden hele sæsonen. Vores sidste kamp mod Dragør var afgørende for om vi fik en
sæson mere i serie 4 eller skulle ned i serie 5. Dragør ringede til Rasta og fortalte de
ikke kunne stille hold til den sidste kamp, dermed var alle glade da vi havde sikret os
et år mere i serie 4. Det viste sig senere, at den person fra Dragør der havde
kontaktet os, var holdansvarlig for Dragørs 2-hold som var i pulje med et at vores
andre FA-hold, dog gav KBU os medhold og vi fik tildelt de 3 point.
Vi regner med en oprykning i den kommende sæson, vi har sagt farvel til nogle af de
gamle drenge og byttet dem ud med nogle der ikke er født i 70'erne. Så vi er helt klar
på endnu en tørn i den blå FA-trøje.

Årsberetning for senior 6
Af Anders Kastberg

Det hele startede lovende for Senior 6 (Mortens drenge) da holdet havde sikret sig
oprykning til serie 2. En stærk og skadesfri trup med et stort sammenhold
kendetegnede den flok gutter der skulle forsøge at fortsætte de sejrsvante takter fra
sidste efterårs overbevisende serie 3-mesterskab! En lang og grundig forberedelse på
kunstbanerne resulterede i et fysisk stærkt mandskab der var klar til udfordringen.
Man begyndte fint med uafgjorte og sejre i de 6 første kampe. Stærke modstandere
måtte smide håndklædet for det hårdtkæmpende og direkte spillende FA-hold der

bl.a. markerede sig med sejre på hhv 10-1og 5-0 over Hvidovre og HB ligesom også
den direkte duel med VLI’s 2. hold blev vundet 2-0. I disse kampe så FA’erne
uhyggeligt skræmmende ud og der var snak om at endnu et mesterskab var på vej til
holdet. Med 16-18 kampklare spillere var der aldrig problemer med at stille et
slagkraftigt mandskab og humøret til både træning, kamp og de jævnligt arrangerede
fester var af højeste klasse! Holdet gennemlevede sin bedste periode rent
spillemæssigt, uden tvivl.
Desværre skete der et mandefald fra midten af forårssæsonen som holdet siden har
lidt kraftigt under. Skader og afbud har haglet ned over holdet som også måtte skifte
træner da holdets spillende træner og alle tiders suveræne topscorer Morten
Christoffersen valgte at stoppe ved sommerpausen. Et stort tab for holdet der i de
sidste kampe smed en del dumme point væk ved at lade dårligere hold få for lette
arbejdsbetingelser.
Efteråret startede derfor fra scratch da en ny trænerduo i Casper Pedersen og Anders
Kastberg, et par nye ansigter og et nyt spillekoncept skulle køres i stilling til et hold
der måtte undvære et par store profiler. Et par langtidsskader og et par permanente
spillerstop havde svækket holdet der dog havde forhåbninger om at kunne gøre sig
gældende i midten af rækken. Det startede også lovende da de 2 første kampe blev
vundet. Herefter var der dømt mere slingrevals over holdet hvis evige problem var at
stille hold! Nogle kampe var man 10 spillere og det kostede naturligvis points. Holdets
nedtur kulminerede i en 10-1 nedslagtning mod det eksakt samme hold som man i
foråret suverænt slog 5-0 på egen bane.
Trods de mange skader og afbud og en svingende formkurve, ser vi tilbage på en
herlig tid hvor vi alle har haft sjove tider med holdet og desuden knyttet et tæt bånd
til klubben som vi skylder en stor tak. Jan Busk, Martin Fugmann og Steffen Dam har
altid stået klar med en hjælpende hånd når holdet skrantede, det er rart!
Vi ser frem til oprejsning når den nye sæson sparkes i gang og vi igen skal i ilden og
kæmpe for de blå farver som vi efterhånden er blevet så stolte af at forsvare. God jul
til alle spillere, trænere og klubfolk, skal lyde fra senior 6!

9. seniors årsberetning 2011
Af Daniel Andersen

En mørk og kold aften torsdag d. 20. januar 2011 så FA’s nyeste skud på stammen, 9.
senior, første gang dagens lys. Med en grundstamme af spillere fra et tidl. serie 3 hold
i BK Stefan samt en masse nye, bar holdets opstart i vinter månederne præg af flere
gode træningspas med 20-25 til træning. Bredden og opbakningen omkring holdet
fejlede altså ikke noget, og det var derfor med positive forventninger, at taktisk
træner M. Larsen og fysisk coach DK Andersen(aka Laudrup og Faxe) tog hul på FIU-

turneringen og FA’s egen Sekunda Cup. Forventningerne blev bestemt ikke gjort til
skamme, og efter at have spillet lige op med 2. senior i en træningskamp, fejet al
modstand af banen i FIU og bl.a. vundet over 3. senior, stod holdet nu i Sekunda Cup
finalen mod 10. senior. På trods af at være kommet bagud, kom pokalen i hus med en
sejr på 4-2, og så var ingen i klubben vist i tvivl om, at 9. senior ville mere end bare
spille hyggebold. Det fik de andre hold i serie 4 også hurtigt at føle, og efter 11 kampe
stod
der
27
point,
en
målscore
på
33-9
og
en flot førsteplads på kontoen. Derfor stod den på serie 3 efter sommerferien, og det
var nu spændende at se om cocktailen af det gamle ”Stefan-hold” og flere gode
forstærkninger kunne klare sig tilbage i de ”vante rammer”.
Drengene klarede dog oprykningen rigtig godt, og efter 6 kampe stod holdet med 6
sejre. Ordsproget ”Højt at flyve, dybt at falde” blev dog desværre også tilfældet for 9.
senior, idet sejrstimen blev brudt med et nederlag på 0-1 til bundproppen Frem.
Selvom pointtabet var ærgerligt, og stimen på 22 kampe uden nederlag blev brudt,
viste holdet dog god moral og kom, via sæsonens største sejr på 11-0 i efterfølgende
kamp, hurtigt oven på igen. Derefter ventede så topbraget mod nr. 1 fra Østerbro,
der efter en tæt kamp endte 1-1.
Midt i jagten på guld og glory, mistede vi dog på tragisk vis vores centrale forsvarer
Stephan B. Kofoed, da han på tragisk vis faldt ned under en klatretur i Sverige. Vi var
naturligvis alle mærkede af Stephans død, men formåede alligevel i den udsatte kamp
mod HIK at hive en 5-2 sejr hjem og derved rykke op på førstepladsen, da Østerbro
havde smidt point i samme runde. En sand finale ventede derfor i sidste kamp mod
AB Tårnby, der med en sejr kunne tage både 1. plads og evt. oprykning ud af vores
hænder. Kampen blev dog aldrig rigtig spændende, og Tårnby måtte derfor, med alle
deres fans, slukøret gå hjem med en sæk på 8-2.
Trænerteamet og resten af 9. senior kunne derimod glæde sig over 1. pladsen og en
målscore på 50-12 og over at have gjort ”rent bord” ved at vinde alt holdet deltog i i
2011. Det skal blive spændende at se, om 2012 kan blive endnu en sæson med
trofæer på samlebånd – humøret er i hvert fald stadig højt og den brede trup intakt,
så mon ikke 9. senior også i det kommende år kan blive en succesoplevelse?

Gubbeafdelingen (+33 år)
Så gik der endnu et år i FA2000, og i vores afdeling har det været et år på det jævne,
men alligevel godkendt resultatmæssigt.
Vi har gennem sæsonen været en del igennem med baner til træning og kampe, hvor
vi er blevet flyttet rundt mellem kunstgræs og græs med forholdsvis kort varsel, men
det er trods alt gået, selvom det ikke har været optimalt, så tak for jeres fleksibilitet.

Ang. træning
Vi har trænet stort set hver uge gennem året uanset vind og vejr. Dog savnes lidt
flere af ”de unge” i vores +33-afdeling.
Den sportslige side, synes jeg, har været i orden bortset fra, at det ene Veteranhold
blev taget ud af turneringen, da det havde svært ved at samle nok spillere til
kampene.
Lige som i 2010 har vi haft holdsamarbejde med Rødovre i både Supermaster og
Grand-Old-Master, hvilket er en god ting, så alle kan spille i egen årgang. Indtil
videre ser det ud til, vi fortsætter samarbejdet med Rødovre i 2012.
Årets resultater :
Old-Boys
Nr. 3
16 kp
31 point
Veteran
Nr. 4
20 kp
34 point
Super-Veteran
Nr. 5
20 kp
29 point
Master (rykker ned)
Nr. 12
22 kp
15 point
Super-Master
Nr. 5
20 kp
32 point
Grand-Old-Master
Nr. 4
16 kp
29 point
Til sidst en tak til alle de personer, som har været med til, at denne afdeling har
fungeret gennem året. Jeg nævner ingen navne, så glemmes ingen, men I ved selv,
hvem der har deltaget i alt det, der skal til bl.a. holdsætning, tøjvask, skaffe dommer,
turneringsog
træningsplanlægning
og
alt
det
administrative,
hvor
kontingentopkrævning til tider er en tidsrøver (så betal nu til tiden fremover).
Tak for i år, Sten Mau

Ungdomsafdelingen
Så er endnu et år gået og dermed beretningstid igen, hvor vores medlemmer,
sponsorer og måske andre som går med tanker om at blive medlem af FA 2000 kan
læse om de aktiviteter, der har været i året, der er gået, og om de aktiviteter som
venter i det nye år 2012.
Som i 2010 blev der afholdt rigtig mange spændende arrangementer i FA 2000 og for
blot at nævne nogle af dem, så sendte vi igen 4 trupper på træningslejr til
Herlufmagle, havde igen en dejlig tur til Holland, stor succes med afholdelse af DBU
Fodboldskole på Nandrupsvej og ikke mindst kunne vi glæde os over to fantastiske
stævner i 2011, nemlig Pigestævnet på Nandrupsvej i maj og elitestævnet Niels Hald
Cup på Jens Jessensvej i september.
Mange nye medlemmer er kommet til i 2011 og til info for disse, så blev klubben
stiftet i år 2000 og er en sammenslutning af Dalgas Boldklub, FKIF (Frederiksberg
Kammeraternes Idræts Forening) og B 1972.
Beretningen i år er den 12. i rækken, og vi håber, at I vil læse beretningen 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, der ikke
er medlem af FA 2000, hvilken fantastisk fodboldklub FA 2000 er.
Visionerne
Som i alle de øvrige beretninger vil vi gerne for de nye medlemmers skyld, men så
sandelig også for vores øvrige medlemmer, 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 ham:”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 så få hele
Ungdoms-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 nødvendigvis ikke 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
Fodboldsæsonen i FA 2000 er opdelt i 3 perioder – vinter, forår og efterår.
Efterhånden er det blevet til, at der kun er pause i skolerne ferier dvs. juleferien,
vinterferien, påskeferien, sommerferien og efterårsferien – resten af året tilbyder FA
2000 fodbold til alle vores årgange.
Tidligere begyndte vi forberedelserne til sæsonen lige efter sommerferien men med
over 600 medlemmer i FA ungdom, så er det nødvendigt hele tiden at være på forkant
med div. arrangementer, ture og turneringstilmeldinger for alle vores hold.
Sæson efter sæson udvikler FA 2000 sig, og år 2011 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, at FA 2000 havde medlemsfremgang – det var faktiske i næsten alle
årgange. FA 2000 fik i 2011 endnu 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 årgange, hvor der spilles 3og 5-mands fodbold, kræver det desuden mange trænere og holdledere. Specielt her
er det vigtigt, at I forældre tager ansvar og hjælper til med at være holdledere, så så
mange som muligt kan komme ud og spille kampe for vores klub.
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.
Da det er forældre, der primært er trænere for vore hold fra U5 til U11, har vi i 2011
besluttet at tilbyde målrettede forældre trænerkurser internt i FA 2000. Dette vil
typisk foregå en søndag formiddag á 2-3 timers varighed, hvor man får indsigt i en
masse øvelser, og hvor der informeres om, hvad en god træning skal indeholde.
Nye årgange i 2011 var årgang 2007 samt årgang 2004 piger. I foråret 2012 vil FA
2000 måske starte årgang 2008 op, såfremt der er forældretrænere og en
årgangsleder, der melder sig til denne årgang – ellers sker det ikke. Der er allerede
stor interesse fra forældre i denne årgang, så mon ikke at 2008 også kommer i gang i
2012. Opstart bliver 1. maj. Informationsmøde i starten af april.

For at få lidt tal på udviklingen af medlemstallet i 2012, ser FA ungdom sådan ud pr.
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2007 (3 mands – i alt 21 medlemmer) (0)
2006 (3 mands – i alt 21 medlemmer) (18)
2005 (3 mands – i alt 43 medlemmer) (30)
2004 (5 mands – i alt 54 medlemmer) (44)
2003 (5 mands – i alt 44 medlemmer) (23)
2002 (5 mands – i alt 60 medlemmer) (44)
02, 03 og 04 piger (3-5 mands – i alt 39 medlemmer (20)
2001 (7 mands – i alt 85 medlemmer) (74)
2000 (7 mands – i alt 60 medlemmer) (54)
1999/2000/1 piger (7 mands – 46 medlemmer) (20)
1999 (9 mands – i alt 34 medlemmer) (34)
1998 (9 mands – i alt 55 medlemmer) (53)
1997 (11 mands – i alt 33 medlemmer) (33)
1996 (11 mands – i alt 46 medlemmer) (46)

Tæller vi sammen bliver det til 633 medlemmer mod 568 i 2010 – altså omkring 55
flere medlemmer i 2011. Men mange flere nye medlemmer er kommet til, da der
desværre også naturligt stopper mange – der finder andre spændende sportsgrene at
gå til.
Igen i 2011 er der mange medlemmers kammerater som 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.
Igen i 2011 har vi måttet lukke for tilgang i de fleste årgange meget tidligt i den nye
sæson og kun tage nye medlemmer ind, når der meldes et medlem ud, eller hvis det
er søskende, der også gerne vil gå til fodbold i FA 2000 – dem er der altid plads til. Vi
har ventelister på mange af årgangene, og vi har på nuværende tidspunkt ikke plads
til flere, før de nye kunstgræsbaner er anlagt.
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 kan træne i disse gruppestørrelser, dvs. at man laver stationstræning med
6-8 spillere, og det kan så være 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 lysten til at være træner, så meld jer under
FA fanerne – vi har brug for jer.
Se blot de super engagerede forældretrænere der er i årgang 2007, 2006,
2005, 2004, 2003, 2002, 2001 og i årgang 2000 – vi har bruge for endnu
flere i 2012 sæsonen til at hjælpe både med træning, men også til at hjælpe
med at få afviklet alle de spændende arrangementer, som vi har på
programmet i 2012. Så endnu engang; Meld jer under fanerne til vores
afdelingsleder Steen Kundby på steen@fa2000.dk, og skriv, hvad I gerne vil
bidrage med, 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.
Gennem hele 2011 har Sarina mandag, onsdag og søndag åbnet for Nandrupsvejbutikken, hvor man har kunne købe kaffe, kakao og FA merchandise. I efteråret kom
Louise også til som hjælper på Nandrupsvej, og både Sarina og Louise har fået styr på
tasker og skabe.
Stor tak til jer begge for det trofaste stykke arbejde, I har lagt i, at få Nandrupsvej til
at fungere som det ”FA klubhus”, vi ikke har – endnu!
Nandrupsvej er jo, hvis der er nogen, der ikke ved det, stedet, hvor U5 (2007) - U10
(2002) har deres gang. Nandrupsvej er et hyggeligt lille idrætsanlæg, der ligger på en
sidevej til Nyelandsvej i det Nordlige Frederiksberg. I sæson 2011 var Nandrupsvej
anlægget, hvor årgangene 1999/2000/2001/2002/2003/2004 Piger, og 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006 og 2007 holdt til.
I år har vi således haft for årgang 2001, 2002 og 2003 både drenge og 1999, 2000,
2001, 2002, 2003 og 2004 piger mandag og onsdag og træning for 2003 om lørdagen
og 2007, 2006, 2005, 2004 og 2001 om søndagen.
I vinterperioden har både FB og KB også plads på Nandrupsvej, men de er desværre
ikke ret gode til at bruge deres tildelte tid. Så vi arbejder pt. på, at få mere tid på
Nandrupsvej, så vi kan udnytte anlægget mest optimalt.
På Jens Jessensvej træner man fra årgang 2001 og frem. Her er 8 græsbaner og tre
kunstgræsbaner. Der er stor rift om banerne på Jens Jessensvej, og derfor er det
glædeligt, at Frederiksberg Kommune og FIU snart tager det første spadestik til
anlæggelsen af ikke mindre end 2 nye kunstgræsbaner på Jens Jessensvej, hvilket

gør, at specielt vinterFrederiksberg Kommune.

faciliteterne

bliver

betydeligt

forbedret.

Tak

for

det

De nye baner skulle betyde, at vi til næste vinter får meget mere tid til vores hold, og
det ser vi virkelig frem til.
Beretninger fra de forskellige årgangsledere.
I 2011 kunne ungdomsbestyrelsen glæde sig over, at der var kommet årgangsledere
på stort set alle årgange i Ungdomsafdelingen.
De primære opgaver for en årgangsleder er:
•
•
•
•
•

Udsendelse og opfølgning på kontingent
Vedligeholdelse af medlemsdata
Udsendelse af invitationer til FA arrangementer og tage imod tilmeldinger
Tilmelding af antallet af turneringshold
Kontakt mellem forældre og FA 2000

I 2012 vil den primære opgave for Årgangslederne og Ungdomsbestyrelse være
arbejde med kommunikation og struktur.
FA 2000 og FAs Ungdomsbestyrelse vil gerne rette en speciel stor tak til
Årgangslederne for det store arbejde, I har ydet i 2011 for FA 2000.
U5 – årgang 2007
Årgangsleder for 2007 savnes, så hvis du har lyst, så hører vi gerne fra dig.
U5 – årgang 2007 – startede 1. maj på Nandrupsvej med 10 spillere. Snart kom der
flere til således, at antallet af medlemmer i årgangen nu er 20. Når truppen igen går
udendørs, åbner vi for 10 pladser mere – således at der er 30 2007´er i 2012
sæsonen.
Frem til at udendørssæsonen starter, trænes der på Johannesskolen hver søndag fra
13-14.
Martin og Jacob er trænere for 2007 og på det halve år, de har været i gang, er der
virkelig sket en udvikling med disse små fodbolddrenge. Så vi glæder os til at følge
dem i deres videre fodboldudvikling.
I foråret 2012 vil årgangen deltage i forskellige stævner, da KBU ikke har
turneringsfodbold for denne årgang endnu. I efteråret bliver de U6, og så skal de i
gang med KBU turneringer.
Sæson 2012 byder på følgende arrangementer:
FA indoor Cup søndag den 22. januar kl. 9-11 i Hal 4
Store bededagsstævne i Kastrup

FA grillfest – onsdag den 20. juni på Nandrupsvej
Jysk 3-boldstævne forår og efterår
FA ungdomsafslutningsfest – lørdag den 27. oktober fra kl. 15-21 i hal 2
FA Indoor Cup lørdag den 24. november kl. 9-11 i hal 4
FA Julefest tirsdag den 11. december kl. 18-20 i Frb. Hallernes restaurant
Så masser af små og gode turneringsoplevelser i vente for årgang 2007.
Vi kunne god bruge et par forældretrænere mere udover Martin og Jacob så meld jer
under fanerne til Steen Kundby – og vi mangler ligeledes en årgangsleder for 2007.
Tak til Martin og Jacob for det store arbejde, I har lagt i 2007 årgangen og pøj pøj
med årgang 2007 i 2012.
U6 – årgang 2006
Årgang
2006
har
Jesper
Christiansen
som
årgangsleder.
I foråret havde årgang 06 en god tilgang, så der kom mange nye energifyldte spillere
at holde styr på. Vi havde så stor tilgang, at vi måtte lukke tilgangen og åbne en
venteliste, som der stadig står 14 spillere på. Alle forældre havde valgt FA, fordi de
havde hørt, at der var et godt sammenhold og fokus på spillernes leg.
Det syntes vi var et fantastisk rygte, så det har vi sat i fokus .... leg, leg og leg. I
foråret blev der også arrangeret de første venskabskampe, så spillerne fik snuset lidt
til efterårets tiltag, hvor vi startede den første KBU turnering. Spillerne glædede sig
hver gang over, at skulle møde nye hold og spille fra en anden klub. Vi deltog i 3
puljer, så der var mange kampe - ca. 45 i alt. Den ene pulje vandt vi stort, for vores
spillere opdagede, hvor let det kunne gøres, når bare man spillede sammen (det kan
være svært, når man kun er 5 år).
Vi har i efteråret brugt forældrene rigtig meget under træningen, og det med stor
succes og udbytte. Der er samtidig lagt op til, at man laver legeaftaler, så spillerne
ikke kun møder hinanden til fodbold. Der er også blevet brugt energi på at organisere
vores årgang med holdledere og trænerassistenter og en aktivitetsgruppe til vores
arrangementer.
I 2012 vil vi lægge vægt på sammenhold og sammenspil, der vil blive flere stævner
og kampe, og vores træning vil stadig være basseret på leg og sammenspil. Vi vil
juble lige så meget, når sammenspillet fungere, som når der er scoret et mål .... og så
vil vi spille meget smørklat med en forælder i midten af en trekantformation.
Arrangementer i 2012 for 2006:
FA Indoor Cup søndag den 22. januar kl. 9-11 i Hal 4
Store bededags stævne i Kastrup
FA grillfest – onsdag den 20. juni på Nandrupsvej
Jysk 3-bold stævne forår og efterår
FA ungdomsafslutningsfest – lørdag den 27. oktober fra kl. 15-21 i hal 2

FA Indoor Cup lørdag den 24. november kl. 9-11 i hal 4
FA Julefest den 11. december kl. 18-20 i Frb. Hallernes restaurant
Kim Agerskov og Jesper K Christiansen – trænere 2006
U7 – årgang 2005
Årgang 2005 har Anders Reinholdt som årgangsleder.
Årgangen består nu af 43 spillere, en træner og en årgangsleder.
Vi har hele sæsonen holdt til på Nandrupsvej, hvilket vi er meget glade for. I efteråret
har vi dog haft den fornøjelse af kunne supplere træningen en gang om ugen
indendørs i Foldboldfabrikken på Vesterbro. Det har drengene virkeligt nydt og
forældrene synes vist også, det er hyggeligt at kunne være lidt indenfor i den kolde
tid.
Vi arbejder pt. på at få nogle flere forældre til at træne årgangen, da vi efterhånden
er ret mange til træning hver gang. Det ville give mulighed for at komme mere i
dybden med den enkelte spiller, så alle kan hæve deres niveau nogenlunde lige
meget.
Vi har i sæsonen deltaget med 3 hold i KBU-turnering, hvor drengene har fået spillet
en masse kampe. KBU-turneringen har i år været 3 mands fodbold, som virkelig er
godt for drengene, da de får mange boldberøringer i kampene. Til sommer skal vi
spille 5 mands fodbold, og det er vi allerede begyndt og træne lidt på, da det giver
nye udfordringer.
Vi har også deltaget i rigtig mange stævner, både indendørs og udendørs i København
og omegn. Drengene er meget glade for at komme til stævne, og de nyder
stemningen og det at kunne være sammen en hel formiddag eller eftermiddag. Det er
heller ikke uvæsentligt, at man får medaljer☺
Ud over KBU-turnering og stævner har vi deltaget i en fast træningsturnering for
klubberne, KB, FIX, Vallensbæk, Rosenhøj og FA2000. Det er en turnering, som vi
selv har lavet i samarbejde med de andre klubber, hvor vi mødes ca. en gang om
måneden. Det har været et rigtigt godt samarbejde, vi har haft med de andre klubber,
og vi glæder os til at mødes igen i det nye år.
For 2005 årgangen er der følgende arrangement program i 2012:
Store bededags stævne i Kastrup
FA grill fest – onsdag den 20. juni på Nandrupsvej
Jysk 3-bold stævne forår og efterår
FA ungdoms afslutningsfest – lørdag den 27. oktober fra kl. 15-21 i hal 2
FA Indoor Cup Søndag den 25. november kl. 9-11 i hal 4

FA Julefest den 11. december kl. 18-20 i Frb. Hallernes restaurant
U8 – årgang 2004
Årgang 2004 har Anna Tillegren som årgangsleder.
I årgang 2004 er vi mere end 50 fodboldglade drenge. Det har været et udfordrende
år med udskiftninger på trænerbænken, og mange forældre har været gode til at give
en hånd med.
Nu er vi meget glade for at have fået supertrænere til de 3 grupper på årgangen.
Vi træner søndag formiddag på Nandrupsvej og har også indtaget Fodboldfabrikken til
indendørs vintertræning.
4 hold har spillet KBU turnering i efteråret, og flere hold har spillet stævner. Der er
spillet mange gode kampe! Året sluttede med et forældrearrangeret julestævne med 2
FA-hold og hold fra 3 andre klubber på Nandrupsvej.
I starten af det nye år holder vi forældremøde og løfter sløret for planerne i 2012.
Sæson 2012 byder på følgende arrangementer for 2004 årgangen:
FA indoor Cup søndag den 22. januar kl. 9-11 i Hal 4
Store bededags stævne i Kastrup
FA grill fest – onsdag den 20. juni på Nandrupsvej
FA ungdoms afslutningsfest – lørdag den 27. oktober fra kl. 15-21 i hal 2
FA Indoor Cup lørdag den 24. november i hal 4
Jule stævne på Nandrupsvej
FA Julefest den 11. december kl. 18-20 i Frb. Hallernes restaurant
Så masser af små og gode turnerings oplevelser i vente for årgang 2004
Stor tak til alle de engagerede forældre, holdledere og ikke mindst trænerne: Carl,
Peter, Carsten, René, Joachim, Michael, Per, Steen, Jan og Thomas.
Anna
U9 – årgang 2003
Årgang 2003 har Peter Møller som årgangsleder.
I årgang 2003 / U9 har vi i 2011 haft en lang og meget spændende sæson.
Truppen tæller i alt 45 friske drenge, som er opdelt i Real Madrid truppen og
Barcelona truppen, og som består af i alt 4 hold. I årgang 2003 / U9 spiller vi 5mands fodbold. I løbet af 2011 har truppen trænet fast to gange om ugen samt

deltaget i et hav af turneringskampe og stævner, hvor vi har haft en masse gode
oplevelser.
Truppen har i 2011 været under kyndig ledelse af de 4 faste trænere i årgangen - som
ultimo 2011 består af Henrik Pedersen, Finn Rodian, Lars Ohlsen samt Peter Møller.
Træningspassene har været en fornøjelse i løbet af året med masser af glade drenge
(typisk ca. 25-35 drenge per gang) med tilhørende forældre.
Vi vil gerne rette en stor tak til alle vores "overskudsforældre" i årgangen, som altid
har stillet sig beredvilligt til rådighed, når der har været behov for hjælp til træning,
kampe og arrangementer m.v. Uden jeres hjælp har vi ikke kunnet skabe så
succesfuld en årgang, hvor vi har haft rigtig mange fantastiske fælles oplevelser, og
hvor vi har rigtig mange drenge på venteliste, der gerne vil spille hos os i klubben.
Sammenholdet i årgangen - både blandt drengene og forældrene - er helt
enestående.
I 2012 glæder vi os blandt andet til at deltage i:
Cool Kids Cup (vinterturnering)
KBU turnering
FA Indoor den 18. marts, kl. 16-18 i Hal 4
Træningslejr i Karlslunde i maj
Store bededags stævne i Kastrup
FA grill fest – onsdag den 20. juni på Nandrupsvej
FA Cup 8.-9. september – kun for 1. holdet
FA World Cup 2012 den 14. oktober kl. 9-17 sammen med årgang 2002
FA ungdoms afslutningsfest – lørdag den 27. oktober fra kl. 15-21 i hal 2
FA Indoor Cup søndag den 25. november kl. 9-12 i hal 4
CHL 2011 indledende november/december
Endvidere vil den samlede trup blive udvidet og yderligere opdelt i løbet af foråret
2012. I den forbindelse vil der også blive tilknyttet flere trænere.
Så alt tegner til endnu en spændende sæson med gode oplevelser, såvel på banen
som på det sociale plan.
Peter Møller
U10 – årgang 2002
Årgang 2002 har Mikkel Andersen som årgangsleder.
I årgang 2002 drenge udvidede vi vores medlemstal kraftigt i 2011.

Vi startede et nyt hold som primært bestod af drenge fra Skolen ved Søerne, som
havde fået øje på, hvor god en klub FA2000 er.
Holdet blev trænet af Alan som dermed var ny i trænergruppen.
Vi trænede således med tre hold frem til sommerferien, men efter sommerferien
gennemførte vi en skarp niveauopdeling af drengene som blev fordelt på 4 hold. Vores
aktive forældregruppe tog godt imod ændringen med det resultat, at vi ikke mistede
nogen spillere på den bekostning, hvilket vi er meget glade for.
Vi har været på tre ture med årgangen og startede i januar med at tage på
træningslejr i Herlufmagle, hvilket var en kæmpe succes og meget givtigt for
sammenholdet. I februar var vi som sædvanligt til indestævne hos Skibet i Vejle og
måtte konstatere, at vi nok aldrig bliver specialister i indendørs fodbold.
Til gengæld gik det rigtigt godt resultatmæssigt i august, hvor vi havde en fantastisk
god tur til Vildbjerg Cup som var et kæmpestævne med deltager fra mange lande og
tre kontinenter.
Vi deltog i A-rækken hvor vi blev nr. 6 ud af 52 deltagende hold.
I diverse turneringer startede året med, at vi havde to hold med i Champions League
for Kids i slutspillet i hhv. A og B-rækken, og begge hold klarede sig flot og blev 2´ere
i deres grupper. Fra april spillede vi KBU-turnering med 5-mands hold og havde 7 hold
med. Her skal fremhæves vores bedste hold som gik igennem turneringen ubesejret
og den mindste sejr var på 5-2 som blev vundet over KBs bedste hold.
Efter sommerferien, hvor årgangen blev delt i 1., 2., 3. og 4.hold har vi også deltaget
i KBU-turneringen. 3. og 4.holdet har stillet 4 hold til 5-mands bold. Der har især
været store fremskridt at spore hos 4.holdet, hvor sæsonen blev indledt med klare
nederlag og manglende mål, men først begyndte målene at komme og siden blev det
også til sejre, så alt i alt en flot udvikling. 3.holdet spillede med to faste kamphold
som var lige gode og det blev til mange tætte kampe med resultater som både gik
FAs vej og det modsatte. 3.holdet spillede også et par træningskampe mod 2.holdet
og viste at forskellen mellem de to hold er ganske beskeden.
Vores 1. og 2.hold spillede med i U11 (2001) i KBU-turneringen for at komme til at
spille 7-mands, hvilket vi vurderede var passende for deres niveau. 1.holdet spillede i
B-rækken og 2.holdet i C-rækken. Begge hold klarede sig fortrinligt og især 2.holdet
havde en stærkt stigende formkurve, hvor de startede med et klart nederlag, for så at
forbedre spillet tydeligt og sluttede af med klare sejre. 1.holdet viste sig at have et
væsentligt højere niveau end de øvrige hold i rækken og spillede nogen meget flotte
kampe.

I slutningen af året har vi igen deltaget i Champions League for Kids med 1.holdet i Arækken, 2.holdet i B-rækken og 3.holdet i C-rækken, mens 4.holdet holder kampfri.
Resultaterne har ikke været prangende, men vi er sikre på at det bliver bedre i
slutspillet som starter straks i 2012.
Alt i alt synes vi at vi har haft et rigtigt godt år i 2011. Årgangen er velfungerende, og
vi har et meget begrænset frafald af drenge, fordi alle synes, at det er sjovt at træne
og spille kamp sammen med de gode fodboldkammerater og de dygtige trænere.
2002´s udfordringer i 2012 bliver:
Træningslejr i Herlufmagle i januar – er afholdt med stor succes
Træningstur til Vejle i februar
FA Indoor Cup for B- og C-truppen 18. marts kl. 12-16 i HAL 4, JJ
St. Bededags stævne i Kastrup
Sveriges tur for 1+ 2 holdet midt juni
FA Cup 2011 8.-9. september - kun 1. holdet
FA World Cup søndag den 14. oktober kl. 9-17, 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 2011, og pøj pøj
med 2012. Tak til jer forældre der har hjulpet med vask, bagt kage og været
dommere.
U11 – årgang 2001
Årgangsleder for 2001 er Jesper Christiansen
Årgang 2001 også kaldet U11, er den absolutte største årgang i FA 2000 ungdom.
U11 – talent truppen
De flotte resultater fortsatte for 1. holdet i foråret, hvor holdet blev en suveræn vinder
af vores egen U10 Super Cup, hvor de 7 absolut bedste hold i København deltog i en
lukket turnering, idet KBU ikke ville lave en 7 mands turnering for U10 årgangen, som
holdet var i foråret.
En rigtig god træningslejr i Herlufmagle med 2. holdet, en udbytterig tur til
venskabsklubben Skibet i Vejle, samt en forlænget weekendtur til Hallør Cup i
Sverige, var nogle at de væsentligste aktiviteter i foråret 2011. Trænerteamet var
Henrik Juul og Søren Olsen.
Henover sommeren besluttede sportsudvalget, at talent truppen skulle udvides til 20
spillere, og der blev søgt efter en cheftræner til talent truppen, hvis opgave primært

skulle være at føre truppen videre frem mod Mission 2015 – deltagelse i eliteøst som
U15 spillere. Da ingen søgte stillingen og Henrik Juul samtidig meldte os, at han ville
stoppe efter sæsonen, fandt sportsudvalget det bedst at lade ham stoppe med det
samme, og Jonni, Piet og Søren blev efterfølgende ansvarlig for træningen af truppen
frem til 1. januar.
I efteråret deltog holdet i Niels Hald Cup 2011, hvor holdet desværre ikke var helt
skarpe i de indledende kampe, kom derfor ikke med i A-slutspillet. Dog vandt holdet
til gengæld suverænt B-slutspillet.
Fra august og frem til efterårsferien har holdet haft den glæde at have besøg af
mange spændende gæstetrænere, blandt andet Iørn Uldbjerg, Jan Carlsen og Martin
Lindholdt (1. Seniors trænere) Martin Fugmann, og Toke, som alle har udtrykt stor
begejstring for det niveau, som holdet befinder sig på. Stor tak til disse
gæstetrænere.
I december måned fik sportsudvalget de sidste træneraftaler på plads med de nye
trænere, og frem til 1.4 er Nikolaj Florin og Torben Jørgensen og Mikkel på som
trænere for 1. holdet, idet det er valgt at truppen midlertidig deles i et 1. og 2. hold,
der dog træner ved siden af hinanden. Truppen er på 10 spillere med 2-4
gæstespillere fra 2. holdet til hver træning. Hvem fra 2. holdet der skal træne med 1.
holdet besluttes fra uge for uge.
Tak til Henrik Juul for den tid han har været træner for 1. holdet, og også stor tak til
Søren, og de mange engagerede forældre.
Carl
U11 – 2 holdet
2. holdet har gennem hele 2011 haft Jonni og Piet som trænerteam. Holdet har
deltaget i de samme turneringer og ture som 1. holdet. I forårets Super 10 turnering
viste holdet også rigtige gode takter – og flot fodboldspil. Gennem hele efteråret har
1.-2. holdet trænet som en stor trup, hvilket førte til et godt socialt sammenhold
blandt de par og tyve spillere.
Som nævnt under 1. holdet – træner 2. holdet frem til 1. april 2012 ved siden af 1.
holdet og spillere, der har niveauet til at komme på 1. holdet vil løbende gæstetræne
på 1. holdet.
2. holdet trænes frem til 1.4 af Carl, Ole og Niels, og der vil være de samme krav til
en 2. holds spiller, som der er til en 1. holds spiller, nemlig træning 8 af 10 gange.

Da der er rigtig mange, der gerne vil prøve kræfter på 2. holdet – så man møder
topmotiveret op til træning, og har hele tiden lyst til at blive bedre, når der trænes i
1.-, 2.- og 3.-4.- holds trupperne.
2. holdet deltager i Timevision Cup og deltager ligeledes på træningsturen til Fyn
sidste weekend i marts.
Tak til Jonni og Piet for deres store engagement for 1.-2.-holdet i sæson 2011, og tak
for den tid I har været trænere i FA ungdom. Tak til forældrene for jeres opbakning til
holdet.
Carl
U11 – 3. og 4. holdet
Truppen er klubbens bobler trup – dvs. de spillere som presser på for at komme op på
2. holdet. Truppen har to kamphold og ca. 24 spillere.
I forårs og efterårs sæsonen var de to hold delt i 3. og 4. hold med Jesper som 3.
holds træner og Kim Agerskov som 4. holds træner. Pr. 1.11 blev de to hold til en trup
og trænes af Carl, med hjælp fra Ole og Niels. Der fokuseres kun på udvikling i
truppen nu, og det går fremad. Truppen har et hold med i Timevision Cup, med
kampe frem til 1.4.
Tak for en god sæson 2011 og tak til Kim, Ole, Jesper og Niels for det store arbejde I
har lagt i denne trup.
Carl
U11 – 5. og 7. holdet
5-7 holds truppen har gennem hele 2011 været trænet af Emil, Alexander og Carl
med gæstetræner hjælp af Christian og Thomas. Til tider har det været lidt hektisk til
træning, men det er gået godt, og der har været en fantastisk stemning til alle
træninger og kampe. Stor tak til alle for den tålmodighed I har vist gennem hele 2011
både spillere og forældre.
I efteråret flyttet truppen fra Nandrupsvej til Jens Jessensvej, og det skal lige køres
ind i kalenderen hos spillere og forældre, men det kom hurtig til at fungere. Fra 1.
november og frem til 1. april 2012 trænes der søndag på Nandrupsvej kl. 9 og i
fodboldfabrikken onsdag kl. 17.
Truppen vil i 2012 have 2 kamphold á 14 spillere og Emil og Alexander fortsætter som
trænere med hjælp fra Christian. Carl vil fortsat være omkring truppen om søndagen
frem til 1. april.

Tak for mange dejlige og sjove oplevelser i denne trup
Carl
U11 årgangen kan også se frem til mange spændende aktiviteter i 2012
FA indoor Cup 22. januar for hele årgangen
Træningslejre for hold 5+6+7 i 3.-5. februar og for hold 16.-18. marts
Træningstur til Odense for 1. og 2. holdet
Hollandstur i pinsen for 3-7 holdet
Niels Hald Cup 2012 – Elite stævne – 8.-9. september – kun for 1 holdet.
FA Indoor Cup for hele truppen sidste lørdag i november
CHL for kids, og Timevision deltagelse
U8, U9 og U10 Piger – årgang 2002, 2003 og 2004
Årgang 2002, 2003 og 2004 pige gruppen har Maria Abildgaard som årgangsleder.
Foråret har budt på en massiv interesse for at spille fodbold i FA2000 og på
nuværende tidspunkt er der 40 piger fordelt i 4 grupper.
’02-pigerne bliver trænet af Mads Tange, hvis datter spiller på holdet. Holdet er en
blanding af piger som allerede har spillet et år i 2010 og de helt nye utrænede
spillere. Det skaber en del frustration blandt pigerne når alle skal ha’ spilletid og
forspring vendes til nederlag. Fra foråret har vi et ønske om at hente flere ’02-piger,
således at der kan laves en a og en b-trup, og gerne med en træner mere.
’03-pigerne er delt i en a og en b-trup, a-truppen træner jeg mens Frederik tager så
af b-truppen. Pigerne har deltaget både i den almindelige turnering og i Cool kids cup
og har både fået gevaldige tæv og store sejre i hus. ’03-pigerne træner samlet
sammen med 04-05 og det er bestemt ikke optimalt at stå med 30 piger på ½ bane
på Nandrupsvej, så vi har forventninger om at få plads som 3 selvstændige hold, når
foråret nærmer sig.
De mindste piger er hovedsagligt 04’ere og så et par enkelte ’05’ere, der er et par
virkelige seje tøser imellem og så er der dem som skulle lære alt fra grunden, men
som nu har check på hvilket mål de skal score på og hvad vi mener med inderside…..
Ulrik klarer træningen af de yngste og jævnligt træder Håkon til og laver
målmandstræning på tværs af holdene.
Der er rigtig sjovt at være sammen med pigerne, og der er sket meget med deres
boldforståelse og boldteknik – så med lidt bedre plads, lidt flere piger og ekstra
træningstid skal vi nok hive nogle sejre i hus. Allerede nu ringer der forældre til piger
født i 2005/06 som meget gerne vil starte. Så på de 3 år der snart har været
pigefodbold i FA2000, er det virkelig blevet slået fast at FA2000 også bruger
ressourcer på en pigeafdeling.

Nu er vi klar til 2012, hvor vi håber at tage pigerne til Herlufmagle, træne i
Grøndalscentret og nyde alt det lækre udstyr vi har fået takket være en legat fra
Frederiksberg Boligfond.
Pige gruppens udfordringer i 2012 bliver:
FA Indoor Cup for B- og C-truppen 18. marts kl. 9-13 i HAL 4, JJ
St. Bededags stævne i Kastrup
FA Girl Power Cup for årgang 2002
FA World Cup søndag den 14. oktober kl. 9-17, sammen med årgang 2001.
FA Indoor Cup for alle sidste weekend i november.
Tak til jer forældre for den store opbakning, og vi håber på jeres hjælp til vores pige
Cup i maj for 2002´erne
Maria
U11 – årgang 1999, 2000 og 2001 Piger
Årgang 1999, 2000 og 2001 Piger har Lillian Westergaard som årgangsleder.
I 2011 voksede vi fra 20 piger til over 40 piger i årgangen 2001/2000/1999.
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 2011. 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.
Vi har deltaget i en masse kampe og stævner – hvor vi kan nævne: I maj startede vi
en ny tradition - FA pigecup – hvor vi inviterede andre holde til en ren pigeturnering
på Nandrupsvej – en fantastisk dag med høj solskin, glade piger og god fodbold. Vi
stillede med 2 hold i forårets KBU turneringer og med hele 3 hold i efterårets
turnering. Ved efterårets 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 2 gange været af sted på træningslejr. Dette har både været for at få spiller
masser af fodbold, men ikke mindst for at styrke det sociale sammenhold mellem
pigerne. Begge dele fik vi indfriet til fulde og vi har lovet hinanden at vi snart skal af
sted igen. Vi har også haft en del rent sociale aktiviteter bl.a. fastelavnsfodbold, hvor
tønden blev skudt ned med fodbold. Vi sluttede 2011 af med en stor juleafslutning
med pakkelege, fællesspisning og bowling.
Tak til spillere, forældre for en rigtig dejlig sæson, og tak til de to nye assistent
trænere Kenneth og Uffe for et godt samarbejde.
Torben og Lillian

For 2012 er der også mange spændende aktiviteter for pige afdelingen
Træningstur med drengene til Herlufmagle
FA Indoor Cup den 18. marts kl. 9-13
FA Girl Power Cup 2012 – 12. maj på Jens Jessensvej
St. Bede dags stævne i Kastrup
Muligvis træningstur i efteråret
FA Indoor Cup – hele pige truppen
U12 – årgang 2000
Årgang 2000 har Peter Bjørnskov-Johansen som årgangsleder.
U12 A+B+C
2011 har stået i loyalitetens tegn i årgang 2000. Kun enkelte drenge forlod en årgang
på 60 spillere – og rigtig mange drenge vil spille hos os. Det gode sammenhold og
samarbejde fortsatte i 2011 med en trænertrup som står last og brist sammen. Både
foråret og efterårets KBU turnering bød på masser af fede kampe. Højdepunktet var
pinseturen til Viborg, hvor to hold kæmpede bravt i Danish Football Challenge; heraf
det ene hold endda om den store pokal, som desværre ”skred i svinget” i sidste kamp.
Tak for et fedt år til drengene og deres forældre.
Michael, Kenneth og Trine
U13 – årgang 1999
U13 B+C
Der har været stor tilgang af nye medlemmer, men det er gået fint med at få de nye
kammerater inddraget i fællesskabet.
Forårssæsonen var vores sidste med 7-mandshold. Vi havde to hold tilmeldt i KBUturneringerne, og her blev det til en samlet puljesejr for C-truppen og en flot 2.plads
for B-truppens hold.
I efterårssæsonen tog vi hul på 9-mands fodbold, hvor banerne jo pludselig var en del
større, det syntes dog ikke at genere ungerne, hvor både B og C holdene løb af med
samlede puljesejre. Ikke mindst har vi slået lokalrivalerne fra KB og FB, samt
”arvefjenderne” fra Hvidovre.
Ikke alt skal gøres op i resultater, men det har været et dejligt år i og med ungerne
har holdt ved og lært af de mange nederlag i de forrige sæsoner. Der er et supergodt
kammeratskab i truppen, og der er efterhånden opbygget et godt vinderinstinkt hos
drengene.
Filosofien for samarbejdet imellem B og C truppen er at skabe en stor
sammenhængende trup, hvor man kan udfordre og lære af hinanden på kryds og

tværs. Vi har mange nytilkomne i truppen, der først nu er startet med fodbold, og de
har godt af at blive hårdt men venligt udfordret til træning af deres kammerater før
den første kamp. Vi lader typisk enkelte af de dygtigere og mere rutinerede drenge
hjælpe til, når C-holdet afvikler kampe, så de nye drenge undgår at blive savet alt for
meget over, når man er ude at spille de første kampe.
Fordi de 2 trupper køres i samarbejde har der været rigtig mange kampe i foråret og
efteråret. Heldigvis har vi efterhånden samlet en række af de dejlige forældre omkring
træning og afvikling af kampe, så det efterhånden er blevet lettere at organisere
kørsel, tøjvask og forplejning til kampe.
Endelig skal vi lige have med, at 10 af drengene i fællesskab med 7 spillere fra
førsteholdstruppen var af sted til Pinseturnering i Holland tilbage i juni. Drengene fik
en ordentlig en på opleveren, med masser af råhygge, fis og ballade; om end
resultaterne ikke flaskede sig helt i turneringskampene. Det viste sig at være lidt for
stor en mundfuld at skulle spille på de helt store 11-mands baner med store mål.
Resultatmæssigt blev der spillet næsten lige op med de fleste tyske, irske og
hollandske modstandere, med snævre nederlag til følge. Dommerlinjen er noget
anderledes, end vi kender herhjemmefra, der bliver helt klart tilladt noget hårdere
fysisk spil, og det er en erfaring, vi tager med os. Næste pinse møder vi mere
velforberedte til de store baneforhold og den hårdere spillestil.
Mads & Lars
U14 – årgang 1998
U14B
På mange punkter har 2011 været et rigtig godt år for årgang 98B i FA2000. Det var
den første hele sæson med undertegnet som deres træner, og det kunne klart
fornemmes til træning og til kampene, at der var kommet mere ro og stabilitet på
sættet, og at spillerne havde vænnet sig til de nye regler, normer, forventninger mm..
Forårssæsonen gik ganske glimrende og endte med en flot andenplads i vores pulje
efter syv kampe med fem sejre og kun to nederlag. Blandt disse sejre var der flere
meget flotte og overbevisende, bl.a. 7 – 1 over Jægersborg, 5 – 0 over Fremad
Amager og i den allersidste kamp, som sikrede andenpladsen og lagde maksimalt pres
på førerholdet BK Union, 9 – 1 ude over BK Skjold.
Her i efteråret havde vi en næsten identisk sæson, som medførte fem sejre, en enkelt
uafgjort og to nederlag. Det kunne godt fornemmes på spillerne, at modstanden
pludselig var blevet lidt stærkere, men dermed gjorde det kun resultater som 3 – 1
over det daværende førerhold BK Hekla og 6 – 3 ude over B1903 endnu flottere.
Spillet på banen har forbedret sig markant siden efteråret 2010, og det kan klart ses
og fornemmes på spillerne, at de kender hinanden meget bedre og er blevet langt

bedre til at spille sammen. Hvor det før i tiden var normalt, at undertegnet måtte råbe
af sine lungers fulde kraft for at få bredt spillet ud på kanterne, at huske at dække
modstanderen helt op eller at huske at holde bolden på jorden og vælge den nemme
aflevering, er det nu nærmest blevet helt naturligt for alle spillerne. Selvfølgelig
opstår der svipsere, men overordnet set er spillet blevet langt mere flydende,
underholdende og generelt professionelt at se på.
De flotte resultater i foråret og efteråret har også medvirket, at hele tre spillere er
blevet rykket op til førsteholdet. Og selvom det naturligvis er en fornøjelse for at
træneren at få bekræftet, at ens spillere har udviklet sig så meget, så er det
naturligvis aldrig nemt at miste sine bedste spillere. Omvendt skal man også huske
på, at resten af holdet også er med til at gøre de spillere bedre, så et eller andet må
jo have gået rigtigt.
Til foråret skal vi til at spille ellevemands, og det glæder vi os meget til. Allerede nu er
forberedelserne i gang, ved at vi er tilmeldt en vinterturnering for ellevemands, hvor
vi stiller med blandet hold fra 2. og 3. holdet, samt at der mega fokus på offsidereglen
til træning. (Noget som både spillerne og træneren skal vænne sig til!) ☺
Andet er der ikke tilbage at sige end tak for et fremragende år og lad os så nuppe den
førsteplads næste sæson! ☺
Loui Defries, træner 98B
U14 C
Det var et forår hvor vi stort set gjorde rent bord og blev nr. 2 i vores pulje og
tøserne kunne gå på vandet.
En pinse hvor jeg havde 16 gode tøser med til Holland, og vi er ved at være store
drenge nu, så der blev hygge, som jeg syntes man skal når man er på tur med mig,
for når jeg sagde vi var vi der næste også, fik spille nogle gode kampe, og havde en
super tur.
Efterår der gik nogle spiller til vores 2 hold og vi kom i en pulje, hvor man ikke bare
ligger sig ned, og der var også nogle kampe, hvor drenge var skadet, men kom til
kampe, men det kunne ses at der var nye spille og skader.
Så efteråret var ikke et år vi vil bruge så meget tid på, I 2012 skal vi til at spille 11
mands og det ser ok ud nu, selvom vores trænings kampe ikke har været til at vi
vinder.
Kennie, træner 98C

U14 D
I årgang 98D anno 2011 blev der bygget videre på vores spil, - både individuelt som
på holdbasis. Vi fik bragt en masse nye kombinationer ind i vores spil og det begyndte
virkelig at se stærkt ud både på træningsbanen, men så sandelig også til kampene.
Startskuddet på det nye år bød på en helt masse succes, hvilket betød at drengenes
selvtillid røg i vejret. Vores træning i vinterhalvåret havde virkelig båret frugt og vort
bundniveau var nu lige pludselig et helt andet sted. Vi startede året ud med at vinde
tocifret mod ærkerivalerne fra Frederiksberg, Frederiksberg Boldklub, hvilket vi jo
aldrig bliver trætte af her i klubben. - Vi var simpelthen et bedre hold og vores
kombinationsspil op af banen var virkelig en fornøjelse at iagttage udefra. Vores
forsvar stod stærkere end nogensinde og overordnet set lignede de jo nærmere et
hold fra La Liga med det spil. Da sæsonen sluttede, havde vi en målscore på 16-3 i
vores favør mod de gul-sort stribede.
Træning blev sjovere i takt med at vi vandt noget mere og vi fik nok blod på tanden til
at tage kampen op mod årgang 98C. Dette bød på træningskampe i høj spænding og
bragte samtidig holdene sammen.
Drengene viste et overskud efter alle kampe, om vi havde vundet eller ej. - De kom
sågar til mig og sagde hvad de kunne gøre bedre til de næste par kampe og hvad de,
hver især, gerne ville blive bedre til. Sikke en indstilling.
2011 blev året, hvor holdet fik styr på kæderne, og det blev et år, der stod i
holdspillets tegn i takt med, at der nu blev tænkt fodbold. 98D'erne har aldrig vundet
så mange kampe, som de gjorde i 2011. Vi endte faktisk med at have scoret næst
flest mål i puljen og hold da op nogle klassemål der var imellem. - Lad os da fortsætte
dette når der står '12 på kalenderen.
Det har været en fornøjelse at træne og følge drengene på banen og jeg ser frem til
endnu et godt år. Tak for et flot 2011 til spillere og forældre.
Emil træner 98D.
U15 – årgang 1997
U15A
Spillemæssigt har 2011 for U15, ikke været for godt, men dette bunder lidt i at Atruppen her i efteråret har været under genopbygning, efter en lidt for heftig
åreladning af bærende spillere, hvilket jo så selvfølgelig er gået lidt ud over B-truppen
som har måttet afgive nogle spillere til A-truppen. Dog stor ros til de resterende
drenge for at holde fast og kæmpe for det, og tak for opbakningen til forældrene.
Kim Olsen

Ture i 2011
I FA 2000 er det efterhånden blevet en tradition at FA 2000 tager af sted på en tur i
pinsen, og i 2011 havde vi også en gruppe af sted.Torsdag aften op til pinsen tog en
gruppe på 50 spillere af sted fra Frederiksberg mod Holland. Et hold blandede
2001´er, et gruppe fra 99 og en gruppe fra 98.
Som noget nyt var afrejsen flyttet til kl. 20.00 – så det passede med tidlig ankomst i
Holland, hvor morgen maden står klar til os.
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, og denne gang
havde vi fornøjelsen af at have Kennie med, sammen med alle hans tøser.
Programmet for fredagen var en lille tur til byen, og så ellers fuld knald på
indendørsfodbold på de to kunstgræs baner i kælderen. Fredagen sluttede med en tur
i poolen.
Lørdag og søndagen bød på masser af spændende kampe for de tre hold, og inden
bussen kørte hjemad mod Danmark søndag aften sluttede vi af med et udsøgt måltid
på den lokale Kina restaurant. Vi ankom til Frederiksberg planmæssigt tidligt mandag
morgen, 2. pinse dag efter endnu en fantastisk tur.
Tak til spillere, trænere, forældre og ledere der deltog på denne tur for en super dejlig
oplevelse, og på gensyn i 2012, hvor Carl igen er rejseleder på en tur til Holland i
Pinsen.
I skrivende stund er invitationen til dette års tur ved at blive lavet, og sendes ud
medio februar – og så må vi se hvilke årgange der melder sig. 99B+C har meldt sig
med en 11 mands trup. Har du spørgsmål så kontakt Carl.
Arrangementer
De sociale arrangementer er en del af klublivet, og er en meget væsentlig del af det at
være en klub. FA 2000 afholder mange arrangementer, og det er fordi vi tror på at
arrangementer er der hvor vi som klub kan gøre en forskel – så jeres barn oplever
noget helt unikt – nemlig at knytte venskaber på tværs at køn, alder, hold og
fodboldmæssigt niveau.
Der er derfor 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.

Endnu en succesfuld FA World Cup
Den anden søndag i oktober havde vi igen inviteret til FA World Cup på Jens
Jessensvej.
Denne gang for 2001 og 2002, samt 1999 B+C – over 100 spillere fra 2001/2002 var
mødt op til en rigtig fight, og fra 1999 B+C var der tilmeldt 20 spillere.
De deltagende spillere blev inddelt i 16 hold af 5-6 spillere der så dystede i indledende
puljer om formiddagen, og finale spil 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 og i år med de flotteste logoer.
Forplejningen manglede der heller ikke – ved frokost tid 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 der er kommet for at blive, og vil fremover blive
afholdt den anden søndag i oktober måned
FA World Cup afholdes i 2012 – søndag den 14. oktober kl. 9-17. I 2012 deltager
årgang 2002 (drenge og piger) og 2003 (drenge og piger)
Grillfesten i juni måned
Som en af de faste traditioner afholder vi forårsafslutning på Nandrupsvej i juni
måned. Da skolerne sommerferie jo nu er rykket, så blev året grillfest afholdt den
sidste onsdag i juni, og det vil også fremover være denne dag Grill festen 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 meter kø foran den enlige grill.
Tak for jeres store opbakning til denne traditionsrige dag i FA 2000.
Grillfest 2011 afholdes onsdag den 20. juni kl. 17
DBU fodboldskole på Nandrupsvej i FA 2000 regi
FA 2000 havde den store glæde at være vært for DBUs fodboldskole i uge 31. Med
Steen som fodboldskoleleder, og Toke som sportslig leder – fik vi afholdt en fodbold
skole af høj kvalitet, og med super motiverede deltagere. Dygtige trænere og
trænerassistenter gjorde at Nandrupsvej hele uge igennem sydede af super fed
stemning, og nye kammeratskaber opstod.

48 deltager i alt – fra årgang 1998 til 2003, både piger og drenge havde en festligt og
udbytterig uge.
FA 2000 har efterfølgende besluttet at i 2012 afholder FA både fodboldskole i uge 27
og i uge 31 – i alt 96 deltagere bliver der plads til denne gang.
Niels Hald Cup 2011
Weekenden 10.-11. september dannede Jens Jessensvej rammerne til det første elite
stævne for årgang 2000, 2001, 2002 og 2003.
Anledningen var en opfølgning på FA 2000s 10 års jubilæums stævne i 2010, som FA
ungdom fik stor ros for.
Over 900 spillere fordelt på 84 hold dystede, det var fodbold på højeste niveau, og
derfor fik FA holdene kamp til stregen. Kun et hold gik til A-række spillet – nemlig
2002 holdet, men nåede desværre ikke til at spille om medaljer.
I årgang U11 blev FA 1. hold vinder af B-række spillet – så tillykke til dem.
Tak til Dan Bolig og Erhvervsklubben for deres støtte på hver 10.000 kr.
FA Elite Cup 2012 afholdes i dagene 8.-9. september fra kl. 9-18 begge dage.
Denne gang for årgang 2003, 2002 og 2001, med 24 hold i hver årgang, og
hvor der spilles indledende om lørdagen og finale spil om søndagen.
Hvilke klubber der inviteres denne gang 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 12. gang at FA 2000 afholdte denne fest – og hvilken gang.
Hvor der i 2009 var 525, i 2010 var 625 tilmeldte må vi sige at 2011 festen endnu
engang slog alle rekorder med 675 tilmeldte til spisningen – og det er vi meget glade
for.
Den store tilslutning skyldes helt klart at vi i 2011 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 pokal uddeling, til året spillere og året flids
spillere, samt kåring af årets talenter og målmænd.

Følgende spillere fik årets spillerpokal og året flidspokal:
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Flid
Spiller
Flid
Spiller
Flid

97 A

Carl

Byggum

97 A

Obaida

El-itr

97 B

Niki

Schlosser

97 B

Zaid

Nasrati

98 A

Mads

Kastrup-Larsen

98 A

Rinor

Dzelidini

98 B

Egill

Gunnarsson

98 B

Philip

Segebrecht

98 C

Frederik
Hagen

98 C

Alex

Bakerjian

98 D

Martin

Kristensen

98 D

Oskar
Ellehammer

Andersen

99 A

Benjamin

Nerup

99A

Oliver

Christensen

99 B

Cihan

Cömertoglu

99 B

Deniz

Sekmen

99 C

Birk Jefta

Svensson

99 C

Tim

Danielsen

2003 1

Nicolai

Lindholm

2003 1

Kasper
Pors

G

Harder

Jørgensen

Nielsen

Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2010
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2010
Årets
2010
Årets
2010

Spiller
Flid
Spiller
Flid
Spiller
Flid
Flid
Spiller
Flid
Spiller
Flid
Spiller
Spiller
Flid
Spiller
Flid
Spiller
Flid
Spiller
Flid

2003 2

Marcus

Malberg

2003 2

Lukas

Pedersen

2003 3

Simon

Aagaard

2003 3

Rasmus

Ohlsen

2003 4

Frederik H.

Andersen

2003 4

Andreas

Skovgaard

2003 4

Emil

Skovgaard

2002 A

Malte Noak

Skærbæk

2002 B

Bjarke

Bovbjerg

2002 B

Aske

Haubjerg
Schmidt

2002 C

Berkant

Dogan

2002 C

Jonas

Mesbih

2001 1

Ahmed "Agger"

Daghim

2001 1

Anton V.

Bodilsen

2001 2

Viggo

Hedvall

2001 2

Sammy
Benjamin

Benali

2001 3

Tobias "To To"

Aagaard Larsen

2001 3

Jakob

Midtgaard

2001 4

Oskar

Eliassen

2001 4

Julius

Rasmussen

Nicolai

Fagerberg

Flid 2001 57

Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2011
Årets
2010
Årets
2010

Spiller 2001
7
Spiller 2001
7
Flid 2001
7
Spiller 2001
7
Flid 2001
7
Spiller
2000
Flid
Spiller
Flid
Spiller
Flid
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Niclas
Radwan

Dinesen
Mansor

Gustav

Mortensen

Oscar

Oukari

Magnus

Nissen

Nikolaj

BjørnskovJohansen

2000 A

Christian

Ørum

2000 B

Furkan

2000 B

Simon
Christoffer

Jordan

2000 C

Anders

Grønlund

2000 C

Anton

Lund

Zara

Paag

Freja Bruun

Vanggaard

Christine

Sonne

Catrine
Maagaard

Bjaldby

Spiller Piger
2000
Flid Piger
2000
Spiller Piger
2001
Flid Piger
2001

55A

Gürel

Talentpokalen for Jens Jessensvej gik i 2011 til Ahmed Daghim fra årgang 2001.
Talentpokalen for Nandrupsvej gik i 2011 til Astrid Burghardt-Johansen fra 2001.
Årets målmand på Jens Jessensvej i 2011 blev Kasper Niss fra årgang 2001 1.
Årets Bobler Nandrupsvej 2011 blev Andreas Bech Andersen fra 2002.
Årets Bobler Jens Jessensvej 2011 blev Tobias Van den Weghe fra 2000
I 2010 indførte vi en ny pokal: årets træner på Nandrupsvej, og i 2011 blev denne
pokal også indført på Jens Jessensvej. Modtager af de to pokaler var for Nandrupsvej
Morten Børkop træner af 2002A, og på Jens Jessensvej Jan Bendtsen – træner 2000C
Et stort tillykke til alle pokalmodtagere.

Igen i år havde vi valgt at alle FA´s ungdoms medlemmer skulle have en lille årsgave,
og det blev til en lille statuette. Er der nogle der endnu ikke har fået så kom og få en.
Efter pokal seancen – havde vi et festligst indslag fra Frederiksberg
Amatørdanseforening, hvor to unge dansere kom og gav opvisning i 3 standard danse
og 3 latin amerikanske danse – et rigtig godt indslag, som viser hvad hård træning
kan føre til – nemlig Danmarks mesterskabet. Derefter spillede Diskotek Zip It Up op
til dans, og der var masser af piger og drenge på danse gulvet.
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 de 41
ungdomstrænere, der havde været med fra sæsonstart en check på 2000 kr. som tak
for deres store indsats for FA 2000 i sæson 2010/2011.
Pengene var doneret af en af de fonde som administreres 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.
FA Ungdoms Gallafest afholdes i 2012 lørdag den 27.10. 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 en lille tæt sluttet
gruppe på 30 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 2012 afholdes tirsdag den 11. december kl. 18.30-20.00 i
Frederiksberg Hallernes restaurant. Så sæt et kryds i kalenderen.
Fremtiden og FA 2000
Ungdomsafdelingen i FA 2000 er en succes og succesen vil fortsætte i 2012.
Vi har igen 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.

I 2012 vil der være fra ungdoms bestyrelsens side blive fokuseret på kommunikation,
og struktur i de enkelte årgange, og få samarbejdet mellem trænere og ledere, og de
forskellige årgange til at fungere endnu bedre.
Vi vil fokusere på at der bliver arbejdet endnu mere på sektions træning så A- B- og
C-spillere blandes til træning – så nye kammeratskaber skabes.
Vi må sige igen i 2011 at interessen for, hvordan det går vores klub FA 2000 aldrig
har været større, og hver uge er der nye spillere der kontakter os, og som gerne vil i
gang med at spille fodbold i FA 2000, men desværre kan vi ikke sige ja hver gang, og
må henvise til ventelisterne.
Som i 2011 er det vigtigt for FA 2000 at vi gør vores bedste for at der er plads til alle
– og at der lægges meget vægt i at give den enkelte spillere stor opmærksomhed, så
han får noget med hjem fra træningen hver gang, og så han 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 i forvejen kan blive medlemmer
– da vi da ved at vi 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 U5, og til U12, så 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 UNGDOM.

Afslutning
En sidste ting som vi 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 2012 med at opkræve årskontingentet på engang
nemlig med betaling den 15.2.2012 – med 1350 kr. Indmeldings gebyr
for nye medlemmer er på 250 kr.

-

For det første fordi vi gerne vil have fornøjelsen 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 ☺ som man ikke finder i mange andre klubber.

Til slut vil vi lige ridse de væsentligste punkter op som 2011 vil blive husket for:
•

Nu over 600 i FA 2000 ungdom, og opstart af årgang 2007 drenge og 2004
piger

•

Et fantastisk elite stævne: Niels Hald Cup 2011

•

Pige stævne på Nandrupsvej

•

Over 400 FA´er deltog i de 3 FA indoor arrangementer

•

Venskabsbesøg i Vejle hos Skibet for 2002 og 2001

•

DBU Fodboldskole på Nandrupsvej

•

Opstart af FodboldAkademiet i foråret

•

En utrolig afslutningsfest med ikke mindre en 675 deltagere

•

Fantastiske græsbaner på Jens Jessensvej

•

Et år hvor vores 1. senior hold endelig rykkede op i Københavnerserien – stort
tillykke fra FA ungdom – vi glæder os til at følge jer i foråret, og om det bliver
til endnu en oprykning til Danmarks serien, for det ville jo være helt fantastisk

Dette kan vi glæde os til i sæson 2012:
•

Årgang 2008 bydes måske velkommen i FA 2000 til maj

•

FA Cup Elite cup i september for 72 hold i 2003, 2002 og 2001

•

Emendo Girl Power Cup 2012. Maj på JJ

•

FA EUROPEAN CUP den 10. juni for 99, 98 og 97

•

FA 2000 Grillfest på Nandrupsvej den 20. juni kl. 17

•

FA World Cup for årgang 2003 og 2002 søndag den 14. oktober

•

FA 2000 udenlandstur til Holland i Pinsen

•

FA 2000 udenlandstur i efterårsferie

•

FA Ungdoms Gallafest lørdag den 27. oktober

•

FA Indoor Cup lørdag den 24. november og søndag den 25. november

•

FA 2000s Julefest for 2008, 2007, 2006 og 2005 tirsdag den 11. december

Endnu engang tak til alle medlemmer, forældre, trænere og holdledere, samt ikke
mindst de sponsorer, der støttede FA 2000 ungdom i 2011. Og tak til fonden der gav
den flotte gave på ikke mindre end 82.000 kr. til FA´s ungdomstrænere. Stor tak til
ungdomsbestyrelsen 2011, John Stevns, Steen, Kennie, Sarina og Carl.
Og lige til orientering for alle – så ser ungdomsbestyrelsen således ud for sæson
2012:
Ungdomsformand:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Kennie Larsen (sidder i hovedbestyrelsen)
John Stevns (suppleant i hovedbestyrelsen)
Steen Kundby (afdelingsleder U5-U11)
Sarina Guastella (forældre repræsentant)
Carl Christian Lindgren (børneleder U5-U11)

Tak for sæson 2011 og god sæson 2012.
Mange hilsner
FA 2000
Kennie Larsen, ungdomsformand og Carl Christian Lindgren, Børneleder

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:
Valgt lige år for 2 år:
Valgt ulige år for 2 år:
Formand
Kasserer
Suppleant
Valgt for 1 år:
Valgt for 1 år:
Seniorleder u/33
2 interne revisorer
Seniorleder o/33
Ungdomsleder
Klubben tegnes af formanden eller kassereren, i forening med et bestyrelsesmedlem.
§ 14.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget.
4. Valg jfr. § 13, bestyrelse og suppleant.
5. Valg jfr. § 13, 2 revisorer.
6. Forslag fra bestyrelsen jfr. § 12.
7. Forslag fra medlemmerne jfr. § 12.
8. Forslag til kontingenter m.v. jfr. § 2.
§ 15.
Der kan etableres støtteforeninger, erhvervsklubber, fonde mv. Navn, formål og indhold skal godkendes
af bestyrelsen, og indskud på fonde skal vedtages iflg. lovenes § 2.
Frederiksberg Alliancen 2000 – Erhvervsklubben.
Medlemskab til Frederiksberg Alliancen 2000 opnås tillige gennem medlemskab af ”Frederiksberg
Alliancen 2000 – Erhvervsklubben”. De af Erhvervsklubben indsamlede midler indgår som en integreret
enhed i Frederiksberg Alliancen 2000 `s regnskab, men således at der for disse midler aflægges særskilt
regnskab, ligesom midlerne til stadighed skal være indsat på særskilt konto. Erhvervsklubben råder alene
over midlernes anvendelse, dog således at rådigheden over de midler, der stilles til rådighed for klubbens
1. hold overlades til klubbens formand i samråd med Erhvervsklubbens formand.
§ 16.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
generalforsamling.
Mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres mindst 5/6 af
de afgivne stemmer for klubbens opløsning.
Generalforsamlingen skal tillige med simpelt stemmeflertal træffe beslutning om anvendelse af klubbens
ejendele i sportsligt øjemed.
Dersom klubben ved en opløsning skulle være i besiddelse af formue i kontanter, overdrages disse
Frederiksberg Idræts Union eller en anden idrætsforening på Frederiksberg efter generalforsamlingens
valg.
-

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

