Formandens beretning for sæsonen 2012
Kære alle læsere af formandens beretning for året 2012. Det skrevne er udelukkende
mine holdninger og observationer i og omkring min dagligdag som formand for FA
2000 og kun jeg kan holdes til ansvar for mine meninger. Dog vil jeg på foreningen FA
2000 `s vegne sige tak til alle, som har bidraget med de 2 nye kunstgræsbaner, som
vil give fodbolden på Frederiksberg et helt nyt perspektiv. Enhver anden kommune må
måbende se til, hvor imponerende det ”nye” anlæg på Jens Jessens Vej tager sig ud
og det er en fornøjelse at overvære, hvor mange kampafviklinger vi nu har på
Frederiksberg uden at vejrforholdene blander sig. Det er nytteløst kun at kritisere
uden løsningsmodeller, men det er til tider svært ikke at fokusere på sin egen
forening i samarbejdets interesse. Lad det ikke blive forstået, at vi ikke ønsker
samarbejde, tværtimod, jeg ønsker så inderligt at samarbejdet havde bedre vilkår og
klubberne på Frederiksberg kunne bruge hinandens videnbank mere optimalt. Mine
oplevelser i diverse udvalg i året 2012 har haft flere negative efterspil end positive,
når samtalerne efterfølgende, med andre udvalgsmedlemmer, falder på udnyttelse af
de efterhånden helt fantastiske forhold vi tilbydes, både udendørs og indendørs. Det
er synd for de frivillige, som deltager i diverse udvalg og man undres om disse
udvalgs indspil har effekt på de overordnede beslutninger eller om de enkelte
referater afspejler klubbernes holdninger. Møderne har ofte teoretisk effekt, mens
dagligdagens mange tiltag egentlig giver det bedste indtryk af brugernes tilfredshed
uden at det skal forstås negativt. Et eksempel blandt mange er, at bænkene i hal 1 til
håndboldens medlemmer og tilskuere blev fjernet efter mange år, på grund af
nemmere rengøringsforhold, formentlig ikke håndboldklubbernes beslutning .
At det er svært at skaffe sponsorer, er ikke nyt for foreningerne, men at skulle
afslutte samarbejde med eksisterende sponsorater gør selvfølgelig mere ondt. Det nye
regelsæt for Frederiksberg – Hallens forpagter blev indført af FIU i 2012 og har
efterladt især FA 2000 med store økonomiske udfordringer omkring vores mange
sociale arrangementer. Vi har sagt farvel til 3 sponsorer på grund af manglende
indkøb i 2012 og det lagt sammen med at prisniveauet i 2012 steg med ca. 25 % i
forhold til arrangements kontoen i 2011, har efterladt os med endnu en opgave /
udfordring for 2013. Arrangements – udvalget i FA 2000 består hovedsageligt af Carl
Christian Lindgren og undertegnede , som i disse moderne tider formentlig skal
lægge vores ”dinosaur” strategier og priser til hvile og vende os til fagre nye tider og
acceptere at ”sådan er det bare”. FA 2000 vil i 2013 bestræbe os på tilpasning,
venlighed, forståelse – selv ved uenighed  - og håbe på det bedste for samtlige
idrætsforening på Frederiksberg, for vi ved hvad der skal til i dag for at drive en
amatør forening. Vi glæder os overordentlig meget til de nye klublokaler står klar ved
årets udgang samt de nye omklædningsrum i forbindelse med udbygningen af
terrassen ud mod kunstgræsbane 4.
Der vil ikke være plads til alle de superlativer vedrørende fodbold på Frederiksberg,
men det bliver en fornøjelse i mange år fremover at dyrke Danmarks hobby nr. 1 på
Jens Jessens Vej.

Fodboldklubben FA 2000
Den 13 ` te aktive sæson blev afsluttet i november 2012 og vi kan se tilbage på en
sæson, der på mange områder overgik klubbens ellers mest succesrige sæson 2012.
1. senior præsterede endnu en meget flot sæson i Københavns – serien og blev en
sikker nr. 1 med 8 point ned til nr. 2 og sikrede oprykning for 2. år i træk og skal nu
prøve kræfter i Danmarks serien kreds 1. 2. senior vandt noget overraskende, men
meget fortjent serie 1 efter 10 sejre i 11 kampe og spiller helårsturnering i
Københavns serien. Stort tillykke til både spillere, trænerteam , ledere og alle de
frivillige, der gør vilkårene optimale for begge hold. Alle andre seniorhold samt
damerne spiller ½ års turnering 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
skrivende stund har 1. senior klaret sig glimrende i efterårssæsonen og ligger på en
lun og godkendt 8. plads med 16 point – lidt tættere på bunden end toppen, men
truppen er intakt og med ansættelsen af tidligere Superliga træner Carsten Broe, kan
vi forhåbentlig tage endnu flere små og sikre skridt i retningen af de sportslige tiltag,
som FA 2000 ønsker i årene fremover. Læs i øvrigt meget mere om de enkelte holds
præstationer i 2012 i seniorholdenes beretninger.
FA 2000 havde ved udgangen af 2012 indberettet 1241 medlemmer inklusiv 50
passive og 1352 med frivillige ledere og trænere til DIF , som i DBU - København –
regi rangerer os som den 7. største fodboldklub, men status – tallene er fra februar
2012, så det ser måske lidt bedre ud.. Medlemmerne fordeler sig på 6 Gubbehold, 2
dame senior, 11 seniorhold, 1 7 M hold og en masse herlige ungdomshold ( se
hjemmeside for hvor mange  ).
FA 2000 afholdt igen i 2012 en række sociale arrangementer med succes og de fleste
blev afviklet i Frederiksberg – Hallens nye og velegnede lokaler. Desværre for FA 2000
er prisniveauet steget i en sådan grad, at der skal bruges mere tid og energi på at
finde midlerne til at afholde vores store populære arrangementer. Det nye regelsæt
for afholdelse af arrangementer i hallerne eller til udendørsarrangementer, bestemt af
FIU `s bestyrelse, betød, at alle indkøb blev næsten 3 – doblet , da vi skal handle ind
i gennem Frederiksberg – hallens forpagter og stort set alle regnskab for
arrangementer gav underskud eller i bedste fald endte i nul. Intet ondt ord om indkøb
eller forhandler, men svære forhold at vende sig til efter 11 år med mange sociale
arrangementer, som har været en stor del af foreningens identitet. 2000 tak til alle
jer, som trods fagre nye økonomisk verden, var med til at gøre disse arrangementer
til en succes.
Økonomi
Efter sidste sæsons lidt triste resultat for FA 2000, viste 2012 `s regnskab at vi
stadig er ekstremt dygtige til at bruge penge på vores mange hold og det til trods
STADIG formår at komme ud med et godkendt overskud. Sidste års rekordmange
kontingent indbetalinger, rejsebilag , A conto betalinger, indmeldelsesgebyrer og
meget mere, blev på mange områder større i 2012 og det beskæftigede vores meget
kapable kasserer Henrik Theil ud i store udfordringer, men som de foregående år,
lykkedes det at formidle det hele ud i et meget spiseligt resultat. Og endnu en gang

satte det naturligvis sit præg på den interne korrespondance afdelingscheferne i
mellem, som skal leve op til kasserens høje krav. 2012 reflekterer atter til de
strategier, som vores forening tidligere har planlagt og stadig følger nøje. Årets
regnskab er et sandt fyrværkeri af indtægter og udgifter, sat sammen så det enkelte
medlem forstår hvilket Fantastisk arbejde der bliver lagt os for dagen. Tak til Henrik
Theil for det fornemme samarbejde i 2012 og tillykke med, at du formentlig stadig er
en af de få kasserer, der har haft en stor renteindtægt igen i 2012.
IT / Falkene
www.fa2000.dk har i 2012 tilfredsstillet vores medlemmer og brugere efter bedste
evne. Fra flere konkurrenter får vores hjemmeside ros og den sender jeg videre til
de ansvarshavende Steffen Dam, John Stevns Henriksen og Carl Christian Lindgren og
diverse skribenter. I 2012 har vi heldigvis haft flere gæsteskribenter og skulle du have
lyst til at deltage, så hører de gerne fra dig. Mange nye medlemmer læser i dag
klubbernes hjemmeside før de beslutter sig for indmeldelse og derfor er det ekstra
vigtigt, at vi fokuserer på vores hjemmeside, når i forhåbentlig fremadrettet ønsker
at deltage i udviklingen og vedligeholdelsen af samme. I 2013 vil ungdomsafdelingen
få sin egen hjemmeside via vores nuværende og det bliver spændende at følge
projektet.
Støtteforeningen Falkene udøvede endnu en gang et kæmpe arbejde i sæsonen 2012
. Gruppen består stadig af ”Indkøbsansvarlig Jan Busk” , Salgspædagogen ” Hanne
Andersen, ”Grill Bill” Rene Gauning samt årets fund og ”Nyfalk” Benny Hansen, der i
2012 endelige klarede optagelsesprøven og nu kan kalde sig Falk. Ligeledes har
Falkene søsat et ”vikarbureau”, som består af ”Entréansvarlige” Carsten Pedersen og
John Forchhammer , ”kioskmedhjælper” Viv Larsen, ”SMS – ansvarlig” Michael
Andersen og ”Vi ved ikke hvad vi skal bruge ham til endnu” Flemming Larsen.
Udover altid at være til stede ved 1. holdets hjemmekampe for at servere øl, vand,
kaffe, den berømte FA – pølse med dyp og FA – Burgeren, så er Falkene ansvarlig for
salg af vores efterhånden velassorterede merchandise – butik / FA – Shoppen , årets
FA – tipskuponer samt mål - aktier til klubbens 1. senior. Kampene er nu flyttet til
Frederiksberg Idrætspark, såfremt baneforholdene er godkendt og vi glæder os til at
ses i sæsonens mange opgør. Falkene er altid i godt FA – humør, så gør dit til at
støtte dem i deres bestræbelser for FA 2000 for Falkene STØTTER FA 2000.
Hovedbestyrelsen
Vi har i 2012 gennemført 1 Generalforsamling, 1 revisormøde og 8
hovedbestyrelsesmøder. Årets generalforsamling fandt sted torsdag d. 28. marts i
Frederiksberghallens lokaler, hvor 29 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 12 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 torsdag d.14 . marts i år.

Bestyrelsesmøderne blev gennemført med 3 i foråret og 5 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
kasseren til stor ”glæde” for resten af bestyrelsen. Det har dog endnu en gang været
et behageligt år i samarbejde med Seniorformand Martin Fugmann, Ungdomsformand
Kennie Larsen, kasserer Henrik Theil, Gubbeformand Sten Mau og Suppleant John
Stevns Henriksen. Fremtiden i vores bestyrelse og dens sammensætning vil være et
af hovedpunkterne i 2013 , da mængden af arbejde tager til i de respektive afdelinger
og vi har behov for mere centralisering som fremadrettet skal påvirke klubben i
ensrettede strukturer i lighed med større klubber på et højere sportslig niveau og
mere historik i beslutningsfaserne. 2000 Tak til alle i Hovedbestyrelsen 2012 for et
inspirerende samarbejde i det forgangne år og jeg ser frem til at arbejde sammen
med jer i 2013.
Sponsorer og Erhvervsklub
Set ud fra en sponsoropbakning til FA 2000 i 2012, så eksisterer finanskrisen stadig
hos de potentielle samarbejdspartnere i det Frederikbergske forretningsmiljø, som
desværre ikke tænker i fodboldens baner, når diverse overskuds kroner skal uddeles
og 2012 har desværre været mindre succesrig end året før. Måske er vi ikke dygtige
nok til at få flere med i sponsorgruppen på nuværende tidspunkt, men proceduren vil
blive ændret 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,
Hovedsponsor Niels Hald / Dan Bolig Frederiksberg, Vinspecialisten – Toft Vin / Peter
Bangs Vej, Asia Shop / Peter Bangs Vej, Flugger Farvehandel / Jydeholmen i
Vanløse, Esperia Pizzeria / Peter Bangs Vej for deres støtte. Frederiksberg – Hallens
forpagter Michael Thiberg takkes for samarbejdet i 2012 og vi ser frem til videre
samarbejde i 2013. 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,
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 mod GVI d. 16. juni, hvor vi dels kunne fejre
oprykning til DS for 1. senior og oprykning til KS for klubbens 2. senior. Aftenens
sommerfest med EK som værter blev naturligvis en kæmpe succes med et væld af
takketaler fra borgmester Jørgen Glinthøj, Torben H,. anføre Jacob Jørgensen,
cheftræner Jan Carlsen og undertegnede. Tak til alle for jeres store indsats og støtte

til FA 2000 i 2012 og en særlig tak til Torben for at holde sammen på EK og dens
værdi for samme.
Fodbold Akademiet
Akademiet for fodboldspillere fortsatte ufortrødent sin 2. sæson i foråret 2012. Endnu
9 nye speciel – træninger blev forberedt med opstart d. 18. april og 9 onsdage frem til
onsdag d. 13. juni. Iørn Uldbjerg, Martin Fugmann og Jan Busk havde forberedt et nyt
set up med nye temaer til Akademiets 40 deltagere og nyt var ligeledes, at vi kunne
byde velkommen til årgang 00. Forældrene til spillerne / deltagerne blev samlet og
det nye program blev offentliggjort, hvor vi blandt meget andet kunne afsløre, at Chef
– Elitetræner for FC Nordsjællands største talenter, Carsten Dohm, ville forestå 1 af
de 9 træninger i samarbejde med vores 6 ekspert – trænere og at hele teamet, efter
træning og fælles spisning, skulle til Farum Park onsdag d. 2. maj for at overvære
kampen om det danske mesterskab mellem FC Nordsjælland og FCK. Turen i dobbelt
– dækker bus blev så afgjort en succes og kan forhåbentlig gentages i foråret 2013.
Forårets Akademi blev endnu en stor oplevelse for de deltagende og alle kunne se
frem til en sommerferie og ny opstart i efteråret. Desværre kom der et lille ”bump” i
sommerpausen, hvor cheftræner Iørn Uldbjerg valgte at modtage stillingen som
træner for FB `s 1. senior og stoppe som Akademi – træner. Personligt mener jeg, at
Iørns beslutning var et skidt valg, eftersom FA 2000 virkelig havde taget Akademi –
ideen til sig og arbejdet stenhårdt på at videreudvikle og gøre det til et scoop for
vores klub samt ikke at forglemme det store arbejde med at få det hele til at hænge
sammen økonomisk. En meget skuffende beslutning for undertegnede, men ikke
desto mindre skulle Akademiet fortsætte.
Arbejdet med de nye Fantastiske
kunstgræsbaner og ekstrem mangel på banetid, gjorde dog at vi valgte at vente med
Akademiet til foråret 2013 og fortsætte det gode projekt fra april til juni igen.
Deltagerne i Akademiet 2013 vil være fra årgang 2001 – 1997 og udvælgelsen vil
finde sted i marts måned. Glæd jer – for det gør vi.
Afslutning
Sæsonen 2012 vil endnu en gang blive husket for alle de behagelige oplevelser vi
havde sammen, både på banerne og i det daglige. Det er stadig en fornøjelse at
træffe alle vores trænere, ledere, årgangsansvarlige, holdledere, forældre med mere.
Altid positive med et charmerende smil karakteriserende vores klubs aura og det til
trods for nogle bump på vejen. Vi vil fremover tabe kampe, både på og uden for
banen, men vi vinder langt de fleste.  Alle samtaler giver spire til nye tanker og
ideer og i takt med klubbens sportslige succes på mange af vores elitehold, så skal vi
stadig husk at 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 håbe på bedre forhold, som fortjent og
lægge strategier for at forbedre de områder hvor vi kan blive dygtigere. Der venter
enorme udfordringer internt såvel som eksternt, men de nye kunstgræsbaner på Jens
Jessens Vej, et kommende nyt klublokale på JJV og flere udendørs omklædningsrum
på JJV ser fremtiden formentlig lysere for FA 2000. Jeg vil i den forbindelse gerne sige
stor tak til FIU’s bestyrelse og idrætsinspektør Søren Burchall for deres forarbejde og
opfølgning af samme omkring fodboldens vilkår, som i disse tider bliver berømmet fra
nær og fjern, samt Frederiksberg Kommune, som har bevilget de mange millioner til

at sikre fodbolden i mange fremover for tilflyttere og beboere i Frederiksberg
Kommune.
Afslutningsvis vil jeg ønske alle en god sæson i 2013 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 2012 og velkommen til alle nye i FA 2000 i 2013. Bær alle i minde,
at sammen er vi stærke.
Jan Busk / Formand FA 2000
Årsrapport 2012, seniorafdelingen
Året 2012 er gået og det vil sige at man kan ligge endnu et år til FA2000 `s historie.
Et år med endnu et stigende medlemstal, oprykning til danmarksserien for 1.senior og
københavnerserien for 2.senior, flere hold, nye kunstbaner samt en rivende fodbold
udvikling på alle hold.
FA2000 består lige nu i seniorafdelingen af 11 seniorhold i 11.mands 2 syv
mandsherre, 1 dame hold i 11.damerækken og 1 damehold i 7 damerækken samt 2
u.17 hold.
Sæsonen 2012 var jo som bekendt det år hvor både vores 1 og 2 senior rykkede op i
henholdsvis københavnsserien og i danmarksserien og disse rækker er jo som
bekendt ikke færdig spillet i nuværende stund.
Men selvom de ikke er færdige med deres sæson endnu kan vi vist roligt sige at vi
som klub var glade for den længe ventede oprykning som kom i hus i foråret 2012 for
begge holds vedkommende, så her skal lyde et stort tillykke fra klubben, til både
træner stab og spillere på begge hold.
1 senior skulle nu spille DS efter sommerpausen stadig under ledelse af Jan Carlsen,
Martin Lindholdt og Nicolai Florin som kom til efter sommerpausen efter at have
trænet u.17 holdet, som han i øvrigt rykkede op med fra række.1 til mesterrækken.
Men han ønskede at udvikle sig lidt mere og derfor blev han tilkoblet 1.senior. Målet
var for klubbens og trænerstabens side først og fremmest at etablere sig i rækken og
lige føle sig lidt frem eftersom det var første gang vi var i danmarksserien, og det har
gået okay efter en lidt hård start, men holdet ser ud til at de har fundet niveauet og
ligger godt til i rækken.
Sæsonen 2012 blev også den sæson hvor vi skulle takke af for samarbejdet med
cheftræner Jan Carlsen, hvis kontrakt udløb efter efterårs sæsonen og ikke ønskede at
forlænge. Klubben samt undertegnede vil meget gerne sige tak for et fantastisk
samarbejde, og for al den sportslige succes han har skaffet til klubben og for at have
fået skabt et godt fundament at bygge videre på. Han vil blive skrevet ind i historie
bøgerne som den træner der skaffede FA2000 2 oprykninger fra henholdsvis serie.1 til
ks og fra ks til ds meget flot gået.

Så 2013 skal så indtages med ny chef træner, som er Carsten Broe og de 2 andre
trænere Martin Lindholdt og Nicolai Florin så det bliver spændende at se hvad det kan
bringe.
2.senior rykkede jo som bekendt også op fra serie.1 til KS under ledelse af Ole Neis,
så tillykke til både Ole og spillere. Selvom 2.holdet og Ole havde succes, blev vi enige
om at opsige samarbejdet ved kontrakt udløb da KS ville kræve meget mere fagligt og
tidsmæssigt. Ole skal have stor tak for det han har bidraget sportsligt med, men også
menneskeligt hvor klub ånd var et af hans varemærker. Vi ønsker ham held og lykke
på hans vej i hans videre trænerkarriere. Til at overtage hans plads har vi så ansat
Mikkel Krogh – Madsen som cheftræner med en fortid i ØKF og Amager FF og til at
hjælpe sig har han Jonas Hjortshøj ved sin side som assistent. De skal så få 2.sen til
at blive et fungerende KS hold som kan blive etableret i rækken, spændende at se
hvordan sæsonen ender i den række.
Sæsonen 2012 har ikke været så indbringende med oprykninger på de øvrige senior
hold, men det er måske nok fordi vi er besat i alle rækker og derfor har låst lidt for
hinanden, men i og med 2.sen er i KS er der åbnet en plads i serie.1 med mindre de
ikke rykker ned efter foråret så der er da lidt at spille for. Men ellers en godkendt
sæson hvor spillere og hold har gennemført med god sportslig ånd over for både
dommere og modstandere og det er det som vi vægter meget højt i FA2000.
Året 2012 var også et år hvor Jens Jessens vej skulle have nye kunstbaner, og vi
havde proklameret at logistikken på anlægget ville blive hårdt prøvet i den tid hvor
banerne vil blive anlagt, men at det i den sidste ende ville ende med et fremragende
anlæg med mere tid og plads til FA2000 og alle andre brugere af anlægget. Men som
altid vil der stadig være lidt problemer med pladsen om vinteren indtil man har fået
skruet tiderne ordentligt sammen.Vvi håber at alle væbner sig med tålmodighed indtil
man finder den helt rigtige fordelingsnøgle på anlægget. Vi kan i hvert fald med rette
sige at vi har fået et flot anlæg.
Ellers kan jeg kun sige at en ny tid er startet i FA2000. Vi kan kalde os en
danmarksserie klub og med et 2. hold i københavnerserien. Klubmæssigt betyder det,
at vi kan tilbyde vores unge talenter i klubben et sportsligt godt niveau at komme op
til og et flot ansigt ud ad til som klubnavn, men vi skal hele tiden finde ud af at
forbedre os som klub, så vi kan blive ved med at udvikle talenter til vores senior hold
samt finde ud af hvor langt FA-linien skal række. Vi må aldrig glemme hvordan vi blev
startet og hvad grundlaget skulle være for at drive klubben, nemlig socialt samvær,
klubånd og respekt for hinanden. Og det skal man have når man tænker på at det
kræver mere plads og tid som KS og DS klub, hvor træningsmængden er væsentlig
højere end da vi lå i serie.1. Altså kommer vores øverste hold til at kræve mere tid og
mere plads på vores anlæg, vi håber på at vi stadig kan tilgodese alle i klubben, men
også forståelse fra alle medlemmer hvis tiderne bliver lidt presset. Vi vil i hvert fald
fra klubbens side kæmpe for mere tid og plads til vores medlemmer så alle kan være
tilfredse.

Til sidst vil jeg sige tak til alle der støtter vores klub, samt de frivillige der hjælper til
omkring alle hold og en speciel tak til Falkene vores trofaste støtte i klubben,og
sportsudvalget som er med til at drive konceptet i senior. Når dette så er skrevet vil
jeg ønske alle en rigtig god sæson i 2013.
/Martin Fugmann, seniorformand
1. senior - en beretning fra både forår……
Efter vores første halvsæson i KS lå vi på en 3. plads med 1 point op til
oprykningsstregen.
Så endnu engang havde vi givet os selv gode betingelser til den til den lange og hårde
vintertræning, inden vi kunne komme i gang med anden halvdel og kampen om
oprykning i foråret 2012.
Vi fik over vinteren tilgang af et par spillere udefra, som kunne gå direkte ind og
forstærke vores trup. Vi spillede 10 træningskampe. Vandt 6 spillede 3 uafgjort og
tabte 1.
Spillet og tempoet var gennem vinteren blevet bedre og hurtigere, så det var igen
med gode forventninger vi så frem mod første kamp i foråret.
Vi havde et fodboldmæssigt fantastisk flot forår. De 13 kampe vi spillede gav 10 sejre,
2 uafgjorte og et enkelt nederlag. For alle sæsonens 26 kampe blev det til 19 sejre, 3
uafgjorte og 4 nederlag som i alt gav 60 point. Vi havde en målscore på 74 – 26.
Hvilket giver næsten 3 FA mål i snit pr. kamp.
Før næstsidste kamp kunne vi med en sejr sikre os førstepladsen og ikke mindst
oprykning til DS. Vi besejrede Kastrup BK med 3-2 (efter at have været bagud 1-0
ved halvleg) i en kamp hvor vi spillede flot fodbold med stor koncentration og hele
tiden en tror på egne evner. Og for første gang nogensinde, kunne man på Kastrups
egen hjemmeside læse, at de tabte til et bedre hold!
Martin og jeg var glade og stolte over den måde holdet havde spillet fodbold på.
Endnu engang havde vi flyttet os spille – og tempomæssigt. Især var vores forår i KS
noget af det bedste fodbold som er set af et FA hold. Vi spillede flot, teknisk, hurtigt
angrebs fodbold med højt pres og god organisation.
….og efterår
Op til efteråret og vores start i Danmark serien kom der 4 nye spillere til holdet og vi
sagde kun farvel til to som skulle udlands med deres arbejde. Så truppen var blevet
bredere.
Igen er den korte opstart efter sommerpausen ikke særlig optimal, med det er samme
betingelser for alle hold. Vi var der hvor man kan være til første kamp, hvor vi også
spillede 0-0 i en tilfredsstillende kamp mod Ballerup-Skovlunde.

De næste 7 kampe prøvede vi og fortsætte vores tekniske spil, med havde ikke
dygtigheden og måske lidt held til og få udbytte af vores stadig fornuftige spil. Vores
modstander var blevet bedre og mere kyniske, så vi blev straffet for de fejl vi begik.
3 point havde vi efter 8 kampe, og vi var et sted hvor FA ikke havde været før. I
bunden og med en mindre tro på egne evner og spil. Martin, Nicolai og jeg holdt dog
fast i det meste af vores koncept. Lavede lidt justeringer og vi sluttede de sidste 5
kampe med 4 sejre og 1 uafgjort. Dette gør, at vi inden anden halvdel af sæsonen
ligger midt i rækken, med fornuftig luft til bunden men ”desværre” også lidt mange
(for mange) point op til toppen. Men vi har vist overfor os selv, at vi kan godt være
med i den her række, og det lover godt for fremtiden.
Med venlig hilsen
Martin, Nicolai & Jan
Dette var min sidste sæson som træner for FA2000 1. senior, og jeg vil gerne benytte
lejligheden til og sige stor tak til alle i klubben. Tak til Falkene En ekstra tak til, Busk,
Fugmann, Dam og Saabye for et fantastisk samarbejde. En speciel tak til Martin – det
har været en stor fornøjelse. Til alle spillerne – Tak for alt det i har givet til hinanden,
til klubben, til mig og tak for alle de herlige fodbold stunder i har givet mig, som jeg
kan tænke tilbage på fra min tid i FA2000.
Mvh
Jan Carlsen
2. senior – ligeledes en beretning fra både forår……
FAntastisk sæson i Serie 1 med Oprykning til KS.
FAkta: Oprykning til KS i første forsøg.
FAkta: Hjemme 6 kampe 5 sejre 15 point. målscore 25-10
Ude
5 Kampe 5 sejre 15 point. målscore 18-1
Vi vidste ikke hvor vi stod helt præcist, stor ændring i 1. holdstruppen, betød også
stor ændring i 2. holdstruppen og Trænerteamet var klar over presset og at
topplacering stod øverst på ledelsens agenda.
Vi endte med at vinde de første 10 kampe og den ubetydelige 11. kamp, hvor vi
brugte alle mulige ressourcer på 3. holdet idet de stadig havde en realistisk mulighed
for oprykning, tabte vi 1-3.
Af enkelte kampe vil jeg fremhæve udekampen imod B.1903 hvor vi vinder 0-1 efter
en taktisk affære hvor vor anfører scorer et drømmemål fra 25 meter i det 81.
tyvende minut. Sejren over FB på 0-3 og naturligvis sejren over KB på 1-6, efter 1-0
ved pausen, en kamp hvor vi vandt rækken, og vi kun skulle have et point, men det
sidste søm som skal bankes i kisten er som bekendt det sværeste.
FAntastisk indsats af spillerne, med et resultat der vil stå længe, inden det bliver
overgået i Serie 1 ? Tak for opholdet i FA, det har været FAntastisk lærerigt.
Tak til alle i klubben, fra Ole Neis

..….og efterår
2. senior fik en omtumlet start på deres nyfundne tilværelse i KS. Med Ole Neis'
afgang, stod sportschef Steffen Dam med ansvaret i den første kamp, som blev
afviklet dagen inden den nuværende træner, Mikkel Krogh-Madsen, overtog tøjlerne.
Fjorten dage senere blev Jonas Hjortshøj hentet ind i FA-varmen på pladsen som
assistenttræner. Der var meget at få styr på for de to omkring både trup og træning
og ingen tid til at gøre det i. Fokus var naturligt nok drejet skarpt mod hver weekends
kamp. Men med solid opbakning fra klub, sportslig ledelse, trænerne for 1. og 3.
senior og ikke mindst dedikerede spillere, lykkedes det i høj grad at skabe et
velfungerende og godt klima omkring KS-holdet.
I selve truppen var der naturligvis også en del rokader i løbet af efteråret. Nogle
spillere valgte at drosle ned på fodbold-ambitionerne (Skæv, Risby, Anders P), andre
måtte sande at hver træner har sit syn på hvad han skal bruge af spillere (Kasper,
Rasmus H, Nicolai), mens nye kom til (August, Martin Bach, Weissert).
Sammenlagt var der ikke mange KS kampe på CV'et i denne nyoprykkede trup.
Formålet med efteråret var derfor i særlig grad at skabe et fortsat fundament for god
fodbold - på KS-holdet og på tværs af på de bedste hold i FAs seniorafdeling - snarere
end en ensidet fokusering på at hente point. Det er desværre lykkedes i lidt for høj
grad. Pointhøsten har ikke været prangende med kun 6 point efter de første 14
kampe (sejr over Føroyar og uafgjort mod KB, KFUM og Rønne). Det rakte i princippet
til en overvintring på jumbopladsen, men IF Føroyar blev taberdømt i deres sidste tre
kampe for brug af ulovlig spiller og har derfor kun 2 point. Uheldigvis betyder det
samtidig, at der nu er 5 point op til GVI på 12. pladsen og 11 point op til Fremad
Valby på 11. pladsen (mod 2 og 8 point før skrivebords-afgørelsen).
2. senior ser nu frem mod en god, lang opstart, hvor trænerteamet kan arbejde
benhårdt med truppen uden at skulle tænke (alt for meget) på næste kamp. Kampen
for overlevelse bliver sej, men ikke umulig. Er indstillingen, viljen og de rigtige ideer
til stede, kan et hold flytte sig langt i vintermånederne. Det bliver hårdt, men godt!
/Mikkel Krog - Madsen
3. senior (U-truppen)
Det var året, hvor 3. senior endelig skulle tage turen op i serie 1 - men sådan gik det
ikke. Tre hold pr. halvsæson rykker op, og både i foråret og efteråret måtte holdet stå
tilbage med den nitte, som en fjerdeplads er i den sammenhæng. Forventningerne var
ellers store efter et flot efterår i 2011, men flere spillere fra det hold forsvandt eller
blev rykket op på højere hold, og det blev udslagsgivende i foråret. 3. senior var ellers
længe med i spillet om oprykning, men tabte den afgørende kamp 0-1 til HB i en
kamp på noget over serie 2-niveau med højt tempo og mange fine detaljer. At
selvsamme HB så brugte en ulovlig spiller i en anden kamp, uden konsekvenser fra
DBU København, gjorde selvfølgelig smagen en smule bitter over at være så tæt på.
Dermed var der lagt i ovnen til, at det endelig skulle ske i efteråret 2012, men sådan
gik det ikke. Pointtallet var ellers på højde med oprykkernes, men målscoren var for
dårlig - ikke mindst på grund en helt sort kamp mod B 93, som 3. senior tabte 2-6.

Dermed skulle der maksimumpoint til for at rykke op i de to sidste kampe, og den
ellers svære mission var meget tæt på at lykkes. For det blev nemlig til fire point, og
det var endda umådeligt tæt på de nødvendige seks point, idet Emil Sørensen ved 0-0
og rødt kort til Kastrup brændte straffespark - og netop straffesparkene skulle blive
holdets helt store Waterloo i dette efterår, da man kun scorede på ét ud af fire af
slagsen, og det i hvert fald i to tilfælde var afgørende for pointtab.
Det er dog svært at være utilfreds trods den manglende oprykning, for holdet
fortsætter med at tiltrække spillere og være en god social enhed i klubben, der blandt
andet stod for en flot opbakning til førsteholdets kamp mod Kastrup - og hvis
andetholdet ellers bliver oppe i KS, så må det vel lykkes i 2013 at rykke op!
/Steffen Dam
4. senior (Fodboldglædens hold)
Med en plads i serie 3 for klubbens fjerdebedste hold, så var det med bange anelser,
at man gik ind til året 2012. For 4. senior var ikke ligefrem nogen magtfaktor i serie 5
i 2011, men det skulle der blive lavet om på. Faktisk endte holdet to gange på
fjerdepladsen i de to halvsæsoner i serie 3, hvilket var langt over forventning.
I foråret var man ellers nede og snuse på et tidspunkt til de kedelige pladser, men
holdet lever meget på, at det er glæden, der er i højsædet, så derfor fik man ofte
hjælp fra spillere, som havde mistet lystet lidt på de højere hold, og derfor snuppede
en tørn for "fodboldglædens hold".
Et stort plus var det, at Kasper Sørensen blev chef for holdet i efteråret. Han har i den
grad været et samlingspunkt både på og udenfor banen, og det er en stor fornøjelse,
at han har valgt at fortsætte med at stå i spidsen for holdet i det nye år. Holdets
sidste tre kampe blev alle vundet, så måske "Vice" kan dirigere holdet i retning af en
overraskende oprykning i det nye år!
/Steffen Dam
Årsrapport 5.senior 2012
Efter en fantastisk start, med 3 point i første kamp mod Fremad Amager, gik det støt
nedad, vi havde chancer nok til mange flere point, men den sidste skarphed var ikke
at finde hos holdets angribere, samt en masse gule kort for brok, gjorde det ikke
nemmere, der var heller ikke den store tilslutning til holdets træningsaftner, tit
grundet den sene træningstid, som holdet havde fået tildelt, vi troede dog på, at vi
ville blive i serie 4 lige til næstsidste kamp, hvor vi skulle en tur til Hekla Park, vi holdt
stand til det 80 min, men blev desværre igen ramt af et gult kort, og endte med at
tabe kampen, vi sluttede af med manérer og vandt den sidste kamp.
Vi har til den kommende sæson været på transfermarked for at optimere holdets
ellers gode grundstamme, så er tilbage i serie 4 til sommer.
/Michael ”Rasta” Rasch
6.senior (U19-holdet)
I forårssæsonen, som var den sidste sæson som ungdomsspiller gik det godt, men
desværre snublede holdet i de allersidste minutter af sæsonen. Der var nemlig lagt op

til guldkamp i allersidste kamp i Række 1 i U19, da vi skulle møde vores ærkerivaler
fra KB.
Før kampen var alt fuldstændigt lige, da vi og KB havde samme pointantal og samme
målscore, de havde dog scoret flere mål, mens vi havde lukket færre ind. Kampen
starter fint, vi kommer foran 1-0, så bliver den 1-1, så tag vi føringen igen med 2-1,
men 2 minutter før tid vælger dommeren at give straffe til KB på trods af, at der
skulle dømmes frispark udenfor feltet. KB scorer på deres straffe og kampen ender 22, hvilket betød KB vandt sæsonen, fordi de havde scoret flere mål...
I efterårssæsonen var de fleste af os blevet seniorspiller, U19-holdet som vi kendes
som havde dog allerede tidligere spillet en sæson som senior. Dengang i serie 5, men
denne gang vi fik lov til at starte i serie 3. Det var en god beslutning, da rækkens
forskellige hold havde et niveau på ca. samme niveau som vores eget hold. Det sås
ved at rækken var meget jævnbyrdig, samt at de kampe vi vandt og tabte oftest
kun var med en forskel på 1 eller 2 mål. Sæsonen endte med en 8.plads ud af de 12
hold, det var en okay første sæson i serie 3. Målet er dog at ende i top 5 i næste
sæson.
/Shubhdeep Singh Parwana
7. Senior, om året der gik
7. Senior har tilnavnet ”Bæsterne”. Hvorfor vi hedder det skal jeg ikke kunne sige!
Holdet består næsten udelukkende af skolelærere eller spirende lærertalenter, og blev
da også i sin tid oprettet af en flok lærerstuderende fra N. Zahle seminarium.
I vores første halvsæson i FA var resultaterne ikke blændende, men gode nok til at
Bæsterne redede sig endnu en sæson i serie 4…..Eller, faktisk blev vi kun i serie 4
pga. hold der trak sig fra puljen.
MEN i denne sæson skulle det være anderledes! –Troede vi. Før sæsonstart mistede vi
desværre flere spillere, der enten blev fædre eller flyttede til Jysken. Denne sæson
har derfor været præget af en masse nye spillere skulle spilles ind, og stadig knap så
gode resultater på banen.
Udenfor græstæpperne har bæsterne dog bjæffet højlydt hos deres fantastiske
sponsor, ”Børma Bar”, hvor Birgit altid står klar til at fejre 3 halvleg med holdet. Det
sociale aspekt vejer altså tungt hvis man taler om Bæsternes værdier, og der har
holdet også været gode i år.
Når sæsonen starter op igen, er holdet klar til at vinde nogle flere kampe, efter en tur
på transfer markedet. Så hvis læseren af denne årsberetning ønsker at se et socialt
velfungerende hold, spille noget til tider smuk og vidunderlig serie 5 bold, skal de blot
finde FA’s 7. Senior. –Så regner undertegnede (coach) også med, at de nye spillere til
næste år lærer bæsternes gamle, fantastiske kampråb: ”Er vi bimbo, er vi bambo, er
vi bimbo – bambo – bæster, WOUF!”
/Kristoffer Wigh-Poulsen

Årsberetning 9. senior
Ovenpå en meget flot 2011-sæson med masser af succes, var det med store
forventninger, at 9. senior og trænerteamet startede vintertræningen op i slutningen
af januar. Nogle få spillere var stoppet, mens nye kræfter var kommet til, så bredden
af truppen var stadig stor, hvilket resulterede i nogle træningspas med masser af
spillere – drømmescenariet for enhver træner. Heldigvis var det ikke kun størrelsen på
truppen, men også det gode spil, der var intakt.
Derfor blev det til nogle fine træningskampe, der alle endte med sejr, bortset fra en
enkelt reservespækket kamp mod 2-senior. Fokusset på spil over kanterne med
tilhørende 1. klasses indlæg gav heldigvis også pote ved turneringsstart. Derfor kunne
vi efter de 7 første kampe skrive 7 sejre og en målscore på 27-6 på kontoen. Om det
var nyheden om at vi alligevel ikke fik lov at rykke op eller fokus, der manglede skal
være usagt, men desværre blev den flotte halvsæson lidt tabt på gulvet, da der ikke
blev hentet nogle point i de afsluttende to topkampe mod Amager og HB. Sejren over
lokalrivalerne fra FB i den sidste kamp og et stk. 3. plads var derfor en lille trøst, når
ambitionen før sæsonen var at ende øverst på podiet.
Vi var dog fortrøstningsfulde til efterårssæsonen, da lukningen af 6. senior betød, at
drømmen om oprykning til serie 2 nu endelig kunne blive en realitet. Manglen på
både træning, kampe og spillere (der var på sommerferie), gav dog en rigtig dårlig
start på sæsonen. Efter 4 kampe var det ellers så sejrsvante 9. senior stadig uden
sejr, for hvor det før havde været stolpe-ind var det nu i stedet stolpe-ud. Selvom der
stadig var masser af spillerglæde, gejst og godt fællesskab, smittede resultaterne
selvfølgelig af på selvtilliden, når man sådan lå og rodet rundt nede i bunden af
tabellen. Derfor var det skønt, at 5. kamp mod Vigerslev endelig gav os smagen af
sejr tilbage.
Det gode spil fortsatte, de få point begyndte at blive til flere, og efter en tæt kamp
havde vi så også formået at besejre GVI, der var 1’er i gruppen (endda på udebane).
Denne sejr blev fuldt op af en sejr over Taarnby, der blev sikret i det 95. min –
taktiske genistreger fra sidelinjen og spænding for alle pengene! Afstanden til
topholdene var dog for stor, så en evt. oprykning kom aldrig rigtig på tale. År 2012
blev
derfor
tydeligvis
ikke
den
store
succes
vi
havde
håbet
på.
Vi er dog fulde af forventninger for 2013, og med en god lang vinteropstart, inkl. en
træningstur til Bornholm, satser vi på at være helt klar til den nye sæson, hvor vi vil
gå 110 % efter oprykningen til serie 2 – denne gang skal det lykkes!
/Daniel K. Andersen og Michael D.H. Larsen
Årsberetning 10. senior
Året 2012 var et særdeles begivenhedsrigt år for 10. senior i FA2000. Det var året,
hvor vi startede holdet op fra bunden med en plads i serie 4, hvilket resulterede i en
nedrykning, som blev efterfulgt af en til gengæld fin halvsæson i serie 5.
Stammen på 10. senior-holdet består af en flok venner, der i efterhånden flere år har
spillet 7mandsfodbold om søndagen på kunststofbanerne ved FA, og som længe havde
talt om at starte et fodboldhold op. Da muligheden så bød sig, blev der slået til, men
det skulle desværre vise sig, at serie 4 var en lidt for stor mundfuld for vores

nystartede hold, og efter en sæson hvor vi viste glimt af den gode fodbold, vi gerne vil
spille, måtte vi en tur ned i serie 5.
Alligevel var det et hold med masser af mod på tilværelsen, der tog fat på
efterårssæsonen, og med kun et enkelt nederlag (i sæsonens første kamp) lykkedes
det os efterhånden at finde os selv som hold og få spillet en god og seværdig omgang
fodbold. Det kulminerede med efterårets sidste kamp mod puljens daværende tophold
hjemme på kunsten, hvor vi dominerede kampen, og fortjente mere end det ene
point, som det blev til efter resultatet 1-1.
Vi ser meget frem til at komme i gang med året 2013!
/Rasmus ”Rapper”
11. seniors årsberetning
Da 11. senior i FA2000 indledte sæsonen, var det med henblik på, at en stor
vennekreds ville føre glæden ved fodbold ud i livet. Det betød også, at man havde et
hold bestående af spillere, på flere forskellige niveauer; nogle 'nybegyndere', andre
man må betegne som blot værende 'bekendte' med fodboldspillets præmisser, men
også en række spillere der kan betragtes som tilhørende den mere 'rutinerede'
afdeling. Der var altså lagt op til en stor opgave for træner(ikonet) Dan Bertelsen, der
havde taget det store skridt, og udnævnt sig selv til træner - til stor glæde og respekt
for resten af holdet!
Da man så, noget pludseligt, stod foran sin første kamp mod GVI - uden træner - var
det til at spore usikkerheden blandt de udtagede, hvor undertegnede havde fået
opgaven som holdleder.
Selvom man hurtigt kom bagud 0-1, var det som, at en kollektiv energi skinnede
igennem, som fik tingene til at fungere over alt forventning, og man kunne fejre
første hjemmekamp med en sejr på 5-3!
Så var sæsonen for alvor i gang - alle forstod hvad det handlede om, og Dan
Bertelsen fik for alvor markeret sig som træner i form af nogle tilpassede
træningsmetoder, der gavnede alle spillere.
Som sæsonen skred frem, kunne man begynde at sætte en realistisk målsætning for
placering i serie 5, og man mente da, at en top 3. ville være på sin plads. Det havde
man så muligheder for at opnå, da man stod over for Rikken i sidste kamp. Og efter
en dramatisk kamp kunne man altså strække armene i vejret efter en sejr på 5-4,
hvor topscorer Kasper Gitz for alvor viste sit værd for klubben (ved at levere et
hattrick) der blev fodret af denne sæsons assistkonge: spillende træner Dan
Bertelsen.
11. senior ser frem til forårets sæson, hvor målsætningen nu er hævet -oprykning til
serie 4!
På vegne af 11. senior FA2000, Vejle Byhold / Dan Bertelsen og Niels Greniman.

Damesenior, 11-mands
Udgangspunktet for 2012 var at etablere et 11 - mands hold der kunne spille lige op
med de hold der lå lige under de bedste hold. Det betød at vintertræningen bød på
mere fysisk træning end vanligt.
Opbakningen var i top og i løbet af vinteren nåede vi en pæn fysisk form. Det skulle
senere vise sig at vi manglede en del taktisk og ikke mindst at lære hinanden at
kende på en 11- mands bane.
Foråret formåede vi at spille lige op med modstanderen i ca en time, for derefter at
tabe, det lykkedes dog at hive 2 p. hjem og der var en lille fremgang at spore både
pointmæssigt og spillemæssigt.
Efteråret startede vi med mange skader og holdet var præget af mange udskiftninger,
hvilke gav os en problematisk start.
Efterhånden som spillerne blev klar igen og vi fik justeret i det taktiske endte vi med
at spille nogle rigtig flotte kampe og i sidste kamp i 2012 vandt vi en meget fortjent
sejr på 5-3 og endte med hele 5.p.
Det tegner lovende for 2013 hvor truppen forventes at være den samme.
Årets spiller 2012 blev Marie.
/Sol
Damesenior, 7-mands
Målsætningen var at blive i række 1. Lad mig slå det fast med det samme det
lykkedes.
I foråret var vi spilmæssigt pænt med i alle kampene men vi stillede ikke med samme
hold i en eneste kamp hvilket gjorde at forudsætningen for at bygge et hold op var
meget svært.
Det endte med 13p og en udenmærket midterplacering.
Efteråret vidste vi at for at styrke 7-mands holdet måtte vi etablere en fast stamme
og det kostede da også på point tavlen, men vi formåede at være dygtige og kloge i 3
af kampene hvilket gav os 9 p. nok til at blive i række 1.
Næste sæson forventer jeg at 7-mands holdet bliver bedre sammenspillet og vi stadig
er at finde i række 1, bedre og mere slagkraftigt.
Årets spiller 2012 blev Janne.
/Sol

Gubberne 2012
Martin Fugmann er ansvarlig for Oldboys.
Jan Porsborg og Michel Tyedmers er ansvarlig for Veteran.
John Sørensen, Michael Andersen og Benny Hansen er ansvarlig for Super Veteran.
John Madsen og Michael Andersen er ansvarlig for Masters
Sten Mau og Bjørn Lindenskov Kristensen er ansvarlige for Super Masters.
Torben Heding Andersen og Henrik ”Hector” er ansvarlige for Grand Old Masters.
Willy Jarlnæs og Jens L. Sørensen er trænings – ansvarlige.
Disse prægtige frivillige for FA 2000 + 33 – hold og alle deres spillere har i sæsonen
2012 præsteret den største sportslige succes i FA 2000 `s Gubbe – afdeling
nogensinde.
Trods sene kamptidspunkter i hverdagen på hjemmebane og ukristelige tidspunkter
om morgenen på udebane, har de bevaret optimismen, energien og ikke mindst det
sportslige niveau til at præge stort set samtlige deres turneringer i sæsonen 2012.
Oldboys formåede at vinde 14 kampe ud af 18 mulige og vandt rækken med 3 point
ned til nr. 2 og dermed sikre plads i den bedste række i 2013, hvor de nok skal få
mange sportslige udfordringer. Veteran vandt 15 ud af 18 mulige og sikrede
oprykning til den næstbedste række. Super Veteran blev en flot nr. 3 i den bedste
række med 37 point ud af 63 mulige.
Masters vandt 13 ud af 18 mulige kampe, blev nr. 1 og sikrede sig oprykning til den
bedste række året efter de rykkede ned fra samme. Super Masters klarede sig
tilfredsstillende som nr. 7 i den meget stærkt besatte mesterrække og Grand Old
Masters sluttede på en flot 4. plads blandt de bedste.
Så ud af 6 mulige, er FA 2000 + 33 / Gubbe – afdeling repræsenteret af 5 hold i den
bedste række og 1 i den næstbedste. Unægtelig et flot resultat, træningsmængde
taget i betragtning, men det gælder naturligvis om at fodbold – tanken omsættes til
handling og det gør i så flot.
I takt med de flotte resultater, ser det også ud til at de respektive hold får
forstærkninger udefra og det kan være med til at bevare optimismen for den
kommende sæson.
I er og bliver det største sociale aktiv i FA 2000, ungdomsafdelingen undtaget, og jeg
glæder mig til at følge jer i den kommende sæson.
Det er stort at i stadig beholder lysten til at spille fodbold og mødes ugentligt til
træning, trods jeres beskedne krav.
På vegne af Gubbeafdelingen
/Jan Busk

Ungdomsafdelingen, Beretning 2012
Januar måned er traditionen tro, der hvor de forskellige afdelinger i FA 2000, kigger
tilbage på året der gik.
I FA ungdom er der igen sket rigtig mange spændende aktiviteter, som vi gerne vil
fortælle jer om i denne beretning. Beretningen er til vores ungdomsmedlemmer, men
giver også kommende medlemmer et indblik i, hvad der sker i FA ungdom, og hvad
der er i vente i det kommende år.
Som i 2011 blev 2012 også et rigtig dejlig FA 2000 år, men afholdelse af de
traditionelle arrangementer, men også nye arrangementer kom til.
For at give jer et ind blik i hvad i kan læse om i beretningen i år, så kommer det her:






Emmende Gril Power Cup
Danbolig Niels Hald Cup 2012
Fodboldskole i uge 27 og 31
Udenlands tur til Holland i efterårsferien
FA ungdoms gallafest

Igen i 2012 er der kommet mange nye mange nye medlemmer er kommet til, og for
at disse også ved historien om Frederiksberg Alliancen FA 2000, 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 13. 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 Peter:
”Hvor skal du hen?”
”Det ved jeg ikke” – svarer Peter – og så gik de derhen…..
Sætningen illustrerer, at hvis alle veje er lige gode, er det ligegyldigt, hvor man går
hen.
Sådan er det i Peter Plys, men sådan er det ikke for FA 2000 Ungdom.

Vi bliver nødt til at vide i hvilken retning, vi ønsker at bevæge os og 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
I FA 2000 holder vi aldrig fodbold pause – vores medlemmer nægter simpelthen at
holde alt for lang fodbold pause, så derfor spiller vi både – 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.
Så hele året igennem planlægges og forberedes spændende arrangementer for vores
medlemmer, og med nu over 650 i FA ungdom er der rigeligt at se til for trænere,
årgangsledere, og ungdomsbestyrelsen.
Sæson efter sæson udvikler FA 2000 sig, og år 2012 var ingen undtagelse.
Ventelisterne i FA 2000 er ikke blevet mindre i 2012. Hver eneste dag modtager vi
henvendelser fra forældre, der har hørt om FA 2000, og som rigtig gerne vil have
deres søn/datter til at spille i FA 2000. Det tyder på at vi gør det godt, og at vores
medlemmer er tilfredse med det vi laver, for de fleste af henvendelserne er fra
forældre der har hørt at FA 2000 er et godt sted at spille fodbold.
Vi har i 212 oplevet medlems fremgang i alle årgange. Og det er dejligt. FA 2000 får
hvert år flere og flere hold der skal spille 11- og 9-mands fodbold, og det giver vores
banekoordinator store udfordringer både i træningsplanlægningen men sandelig også i
turneringsplanlægningen. I de små årgange, hvor der spilles 3- og 5-mands fodbold,
kræver det desuden mange trænere og holdledere. Det er dejligt at så mange af jer
forældre har lydt til at give en hånd og hjælpe til med at være trænere og holdledere,
så så mange som muligt af vores medlemmer kommer ud og spiller kampe for vores
klub.
Gennem hele FA 2000 eksistens har vores målsætning i FA 2000 været at 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.
Fra U5-U11 er det primært er trænere for vore hold, og med beslutningen fra 2011
om at tilbyde målrettede forældre trænerkurser internt i FA 2000 har vi i 2012
gennemført 2 interne kurser med stor succes. Dette har typisk foregået en søndag

formiddag á 2-3 timers varighed, hvor vi har givet trænerne en pakke med i en masse
øvelser, og hvor der informeres om, hvad en god træning skal indeholde.
Ny årgang i 2012 var årgang 2008. I foråret 2013 vil FA 2000 starte årgang 2009 op.
Selvfølgelig er det betinget af at der er et team af forældretrænere, der melder sig til
denne årgang – ellers sker det ikke. Der er allerede stor interesse fra forældre i denne
årgang, så mon ikke at 2009 også kommer i gang i 2013.
Så er der søskende i 2009 der vil med fra starten, så skriv til Carl@fa2000.dk.
Opstart bliver efter påsken, med træning søndage kl. 9-10 på Nandrupsvej.
Informationsmøde i slutningen af marts.
For at få lidt tal på udviklingen af medlemstallet i 2012, ser FA ungdom sådan ud pr.
1.1.2013:
Ingen turnerings hold i 2008 – men 25 nye FA medlemmer(0)
3 hold i årgang 2007 (3 mands – i alt 32 medlemmer) (21)
3 hold i årgang 2006 (3 mands – i alt 40 medlemmer) (21)
5 hold i årgang 2005 (3 mands – i alt 46 medlemmer) (43)
7 hold i årgang 2004 (5 mands – i alt 57 medlemmer) (54)
4 hold i årgang 2003 (5 mands – i alt 57 medlemmer) (44)
7 hold i årgang 2002 (5 mands – i alt 51 medlemmer) (60)
3 hold i årgang 2006, 2005 og 2004 piger i alt 14 medlemmer
2 hold i årgang 2003 Piger 20 medlemmer
2 hold i årgang 2002 Piger 18 medlemmer
2 hold i årgang 2001 Piger 21 medlemmer
2 hold i årgang 2000 Piger 17 medlemmer
2 hold i årgang 1999, 1998 og 1997 Piger – 17 medlemmer
5 hold i årgang 2001 (7 mands – i alt68 medlemmer) (85)
4 hold i årgang 2000 (9 mands – i alt 54 medlemmer) (60)
3 hold i årgang 1999 (11 mands – i alt 56 medlemmer) (34)
3 hold i årgang 1998 (11 mands – i alt 49 medlemmer) (55)
Tæller vi sammen bliver det til 681 medlemmer mod 633 i 2012 – altså omkring 48
flere medlemmer end 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 2012 har vi måtte 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.
Nå lad os nu høre lidt om, hvad der er sket i løbet af året.
Som alle jo nok ved holder FA 2000 til på to anlæg nemlig på Nandrupsvej og på Jens
Jessensvej.

Gennem hele 2012 har Sarina og Louise mandag, onsdag og søndag åbnet for
Nandrupsvej-butikken, hvor man kan købe kaffe, kakao og FA merchandise. Det er
fantastiske rammer I to skaber for vores medlemmer, forældre, og selvfølgelig for de
mange klubber der kommer på besøg på Nandrupsvej.
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 (2008) - U10
(2003) har deres gang. Nandrupsvej er et hyggeligt lille idrætsanlæg, der ligger på en
sidevej til Nyelandsvej i det Nordlige Frederiksberg. I sæson 2012 var Nandrupsvej
anlægget, hvor årgangene 2003/2004/2005/2006 Piger, og 2003, 2004, 2005, 2006,
2007 og 2008 holdt til.
I 2012 var der årgang 2002 tur til at rykke fra Nandrupsvej til Jens Jessensvej. På
Jens Jessensvej er der stor rift om banerne, idet både FB og KB også har til huse der.
Det var derfor rigtigt glædeligt, at Frederiksberg Kommune og FIU i august måned
kunne indvie de 2 nye kunstgræsbaner på Jens Jessensvej, hvilket har gjort at
specielt vinter- faciliteterne er blevet forbedret. Endnu engang tak for det
Frederiksberg Kommune. Nu forestår det spændende arbejde i fodboldudvalget med
at fordele banerne mellem klubberne.
Beretninger fra de forskellige årgangsledere.
I 2012 har ungdomsbestyrelsen igen kunne glæde sig over, det store arbejdet vores
årgangsledere har lagt i FA ungdom.
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 var målsætningen at vi skulle arbejde mere med kommunikation og struktur
mellem klubben or årgangslederne, og vi har haft mange spændende møder med de
forskellige årgangsledere gennem året der er gået, og fået mange gode idéer fra jer.
FA 2000 og Fas Ungdomsbestyrelse vil igen i år sige jer rigtig mange gange tak til alle
jer årgangsledere for det store arbejde, I har ydet i 2012 for FA 2000.
U5 – årgang 2008
Årgang 2007 har Jette Kragh som årgangsleder
I marts måned afholdte vi informations møde med 2008 forældrene. Som i de øvrige
år var der stor interesse for opstart af 2008 årgangen, og allerede fra starten havde vi
4 forældre der gerne ville hjælpe til: Bent Odd, Peter og Rasmus. Siden er Jette og
Lars kommet til, så vi i dag er 5 omkring truppen, der tæller 25 spillere.

Holdet har trænet på Nandrupsvej om søndagen fra kl. 9-10, og her i vinter er de
rykket til La Cour vej skole hvor der trænes i to grupper fra 1645-1830.
Der er stadig en meget lang venteliste i 2008 – så flere forældre skal melde sig hvis vi
skal åbne for flere medlemmer i 2013.
Arrangementer i 2013 for 2008:
FA
FA
FA
FA
FA

Indoor Cup søndag den 20. januar kl. 10.30-12 i Hal 4
Indoor Cup søndag den 24 marts kl. 10.30-12 i Hal 4
grillfest – onsdag den 19. juni på Nandrupsvej
ungdomsafslutningsfest – lørdag den 26. oktober fra kl. 15-21 i hal 2
Indoor Cup lørdag den 23. november kl. 10.30-12 i hal 4

U6 – årgang 2007
Årgang 2007 har Martin Dahl som årgangsleder
U6 – årgang 2007 – der i 2011 startede med 10 spillere der nu vokset til 32 spillere
og der er stadig mange på ventelisten.
I løbet af 2012 er der kommet yderligere to trænere til i 2007 nemlig Henrik og
Tommy
Truppen har trænet flittigt hele året i gennem hver søndag kl. 9-10 på Nandrupsvej,
og deltaget i KBU turneringen, samt mange andre stævner. I vinterperioden er de
rykket indenfor og træner hver søndag på Johannesskolen fra 12-14.
I foråret 2013 vil årgangen igen deltage i forskellige stævner, samt i KBU turneringen.
Sæson 2013 byder på følgende arrangementer:
FA
FA
FA
FA
FA

indoor Cup søndag den 20. januar kl. 9-10.30 i Hal 4
indoor den 24. marts i Hal 4, kl. 9-10.30
grillfest – onsdag den 19. juni på Nandrupsvej
ungdomsafslutningsfest – lørdag den 26. oktober fra kl. 15-21 i hal 2
Indoor Cup lørdag den 23. november kl. 9-10.30 i hal 4

Så masser af små og gode turneringsoplevelser i vente for årgang 2007.
Vi kunne stadig godt bruge et par forældretrænere mere så meld jer under fanerne til
Steen Kundby.
Tak til Martin, Jacob, Tommy og Henrik for det store arbejde, I har lagt i 2007
årgangen og pøj pøj med årgang 2007 i 2013.
U7 – årgang 2006
Årgang 2006 har Kim Agerskov som årgangsleder.
Årgangen er igen i år blevet udvidet, således er der nu 40 spillere i truppen.
Ventelisten er meget lang (lidt over 30 på listen), som et symptom på at årgangen

netop er startet i skolen. Årgangen har udvidet med trænere, men der ønskes stadig
flere trænere til holdet, så endnu flere drenge fra Frederiksberg kan få til at trække i
den blå FA 2000 trøje.
Holdet har i år deltaget i 4 KBU rækker og det har været en god udfordring for
drengene at komme ud og prøver kræfter med andre 6-årige. Alle drengene har været
glade for at komme ud og repræsentere FA 2000.
Der er stor spredning i drengenes fodboldkundskaber, fra drenge der spiller fodbold
for første gang til drenge der har spiller i FA 2000 i 2-3 år. Træningerne foregå stadig
for bredden, hvor der afholdes træninger, der sikrer at alle kan blive udfordret i
forhold til deres niveau. Det sociale og legen er i centrum for træningen. Fokus er på
de tekniske elementer og sammenspil, for at skabe drengenes spilforståelse.
2012 har været et rigtig godt år. Vi ser frem til et endnu bedre 2013.
Arrangementer i 2013 for 2006:
FA
FA
FA
FA
FA

Indoor Cup søndag den 20. januar kl. 10.30-12 i Hal 4
Indoor Cup søndag den 24 marts kl. 10.30-12 i Hal 4
grillfest – onsdag den 19. juni på Nandrupsvej
ungdomsafslutningsfest – lørdag den 26. oktober fra kl. 15-21 i hal 2
Indoor Cup lørdag den 23. november kl. 10.30-12 i hal 4

Stor tak til Kim, Alexander Guastella, Peter Østerberg og Aleksej – trænere 2006
U8 – årgang 2005
Årgang 2005 har Anders Reinholdt som årgangsleder.
Årets gang har drejet omkring kernen i fodbold - nemlig masser af træning og
boldberøringer. Flere af drengene vil helst spille kampe, men vi har fastholdt en reel
træning af teknik. De går til træningen med krum hals.
Her i vinter er der en gruppe der træner indenfor én gang ugentligt. At træne én
gang, har været deres eget valg.
Det andet hold træner udendørs 2 gange om ugen – igen efter eget valg. VI har stillet
krav om at man her skal deltage i videst muligt omfang.
I foråret var der deltagelse i 2 turneringer - KB’s og en træningsturnering. KBU’s
turnering forløb fint – dog med visse logistiske udfordringer, der ikke var større end
de blev løst. Her blev spillet 3 mandsbold, hvor der var masser af lækre detaljer,
driblinger og mål.
Træningsturneringen var med KB, Brøndby, FIX samt andre. Der blev spillet gode og
intense kampe, der var til alles fornøjelse. Og overgangen fra 3 til 5 mandsbold, forløb
gnidningsfrit.
I efteråret har der ligeledes kørt 2 sideløbende turneringer.

Champions League for kids, hvor 3 hold deltog i hhv. A- og B-turnering. Der blev
spillet flotte kampe og til finalestævnet, artede resultaterne sig således at FA skulle
møde FA.
Som afløser for champions League kom Cool kids cup. Det er ligeledes opnået flotte
placeringer som hhv. nr. 1 i A-rækken og nr. 2 i B-rækken.
Efterårets turnering har virket således at alle, på baggrund af efterårets resultater, er
blevet seedet sammen med andre der havde tilsvarende placeringer i andre puljer - så
cool kids cup kører for fuld drøn videre efter nytåret.
Vi synes i trænereteamet vi har en god bredde og nogle dygtige drenge – vi glæder os
til de næste par år at følge deres udvikling.
På vegne af ’05ernes trænere
Martin
For 2005 årgangen er der følgende arrangement program i 2013:
FA Andor 20. januar kl. 12-14 i Hal 4
FA grill fest – onsdag den 19. juni på Nandrupsvej
Vildbjerg Cup i august
FA ungdoms afslutningsfest – lørdag den 26. oktober fra kl. 15-21 i hal 2
FA Indoor Cup Søndag den 24. november kl. 9-11 i hal 4
U10 – årgang 2003
Årgang 2003 har Peter Møller som årgangsleder.
Året 2012 har været en meget spændende og flot sæson i årgangen.
Årgang 2003 / U10 tæller i alt 60 glade og friske spillere, efter at vi i april måned
2012 udvidede årgangen med mere end 20 drenge i en nyoprettet C-trup. Spillerne
har i 2012 været opdelt i følgende 3 trupper:
A-truppen (18 spillere) med Peter, Henrik og Finn som trænere
B-truppen (20 spillere) med Lars og Søren som trænere
C-truppen (22 spillere) med Hans og Dennis som trænere.
De enkelte trupper har i 2012 hver bestået af 2 hold, således at vi i årets turneringer
(hvor vi har spillet 5-mands-fodbold) har deltaget med i alt 6 hold. Drengene har
spillet rigtigt flot fodbold og vi har i 2012 også med fornøjelse kunnet se, at drengene
for alvor nu udvikler sig fodboldmæssigt og mentalt. Denne udvikling er vi ikke i tvivl
om fortsætter i 2013.
Resultaterne har også været flotte i løbet af året; vores hold vinder langt de fleste
kampe – flere af holdene har været ubesejret næsten hele efteråret - og vi er også
nået langt i de fleste af de stævner, de har deltaget i. For blot at nævne nogle få; så
nåede vi til kvartfinalen i FC Nordsjælland Cup i Farum (hvor vi desværre mødte de
senere vindere af stævnet) og til FA 2000’s eget elitestævne, Danbolig Niels Hald Cup,
var vi kun et ”mule hår” og rent uheld fra at komme i A-finalen.

Hele årgangen holder til på Nandrupsvej’s Idrætsanlæg, hvor vi har den store
fornøjelse, at hele årgangen træner 2 gange om ugen på samme tidspunkt (onsdage
og lørdage), hvortil kommer en ekstra træning på mandage for A-truppen. Der er
ingen tvivl om, at det forhold at vi træner på samme tidspunkt flere gange om ugen,
styrker samhørigheden og sammenholdet i hele årgangen.
I 2012 har vi haft et hav af sjove og gode oplevelser i form af turneringskampe,
stævner og en masse gode FA 2000 arrangementer. Et af årets absolutte
højdepunkter var dog vores træningslejr i Karlslunde i maj måned, hvor 24 spillere
med tilhørende forældre og trænere var samlet og havde en super weekend i flot
sommervejr og med fantastiske faciliteter. Træningslejren i Karlslunde gentager vi
selvfølgelig i 2013.
Igen i 2012 vil vi gerne rette en tak til alle vores ”overskudsforældre” i årgangen, som
altid er klar med en hjælpende hånd, når der er behov for det. Uden jeres hjælp har vi
ikke kunnet skabe så succesfuld en årgang med så mange gode fælles oplevelser – og
hvor vi aktuelt igen har ca. 30 drenge stående på venteliste, der gerne vil spille hos os
i klubben. Sammenholdet i årgangen, både blandt spillerne og forældrene, er fortsat
helt unikt.
I 2013 begynder vi at gøre os klar til at spille 7-mands-fodbold, og A-truppen starter
op hermed allerede i januar måned 2013, og senere på året overgår B-truppen og Ctruppen også til 7-mands.
Endvidere glæder vi os til endnu en spændende sæson, på såvel det fodboldmæssige
som på det sociale plan, med masser af fodbold, turneringer, stævner, fælles
arrangementer og hyggeligt og sjovt samvær.
I 2013 glæder vi os blandt andet til at deltage i:
KBU/SBU Vinterbold 2013 (vinterturnering)
KBU turnering
FA Indoor den 24. marts, kl. 15-18 i Hal 4
Sveriges tur for 1+ 2 holdet midt juni
FA grill fest – onsdag den 19. juni på Nandrupsvej
Danbolig Niels Hald Cup 2013 - 13-14. september – kun for 1. holdet
FA World Cup 2012 den 13. oktober kl. 9-17 sammen med årgang 2004
FA ungdoms afslutningsfest – lørdag den 26. oktober fra kl. 15-21 i hal 2
FA Indoor Cup søndag den 24. november kl. 9-12 i hal 4
CHL 2013 indledende november/december
Stor tak til alle trænere i årgang 2003, Finn, Henrik, Lars, Søren, Dennis, og Hans.
Der skal også sendes en stor tak til Tanja, der i 2012 sponserede hele 25 sæt
træningskit til A-truppen. Så alt tegner til endnu en spændende sæson med gode
oplevelser, såvel på banen som på det sociale plan.
Peter Møller

U11 – årgang 2002
Årgang 2002 har Mikkel Andersen som årgangsleder.
Sammensætningen af drenge i årgang 2002 har ændret sig meget beskedent igennem
hele sæsonen.
Der er meget få som stopper, hvilket vi tager som et udtryk for at alle involverede er
glade og tilfredse! Vi valgte at samle drengene på tre hold efter sommerferien, hvilket
betød at alle enten forblev på deres hold eller blev rykket op, hvilket blev modtaget
rigtigt godt.
Det betød også nogle justeringer i trænerteamet: Morten og Daniel fortsatte på
1.holdet og blev i løbet af året suppleret med Bo.
Jarus og Ken har styret 2.holdet med assistance fra Anders og Claus.
3.holdet har været kyndigt vejledt af Henning, Morten og Lars.
Vi har haft fire ture i løbet af året.
Vi startede med en weekend med træningslejr i Herlufmagle i januar måned. Alle på
årgangen som havde lyst deltog, og det blev med drenge fra alle niveauer. Fra vi
ankom sent fredag aften var træningen benhård og vi udnyttede vores tildelte hal-tid
maksimalt og lidt til. Da vi nåede søndag morgens løbetest var det tydeligt, at der var
en lille håndfuld som havde fået nok motion, så på forunderlig vis lykkedes det dem at
overhøre den insisterende banken på deres dør!
På den efterfølgende tur til Skibet i februar blev der spillet næsten lige så meget
fodbold, for udover at deltage i stævnet blev der også spillet konstant i hallen hvor i
boede.
Derudover blev det også til årgangens første udlandstur da vi i maj var til kæmpe U10
stævne i Hallør i Sverige. Et fantastisk arrangement og alle deltagere havde en skøn
tur med masser af god fodbold.
Årets sidste tur gik til Vildbjerg Cup som er Europas 4.største stævne. En kæmpe
oplevelse for alle drengene og vi deltog med to som hold som begge gjorde det rigtigt
godt. Vores bedste hold klarede sig endda så fornemt at de vandt hele stævnet og
kom hjem med pokalen! Utvivlsomt det flotteste resultat for årgangen hidtil.
Af øvrige stævner har vi også deltaget i en række, og her skal det fremhæves at vores
bedste hold også vandt stævnerne i Kastrup og Tåstrup samt opnåede en flot 2.plads
ved indestævnet: ABC-cup i Roskilde.
I diverse turneringer afsluttede vi Champions League for Kids 2011/2012 inden vi i
foråret deltog med alle drenge i KBU-turneringen, hvor vi fik spillet de sidste 5-mands
kampe.
Efter sommerferien har vi spillet KBU igen, men nu 7-mands med alle drenge. Efter
efterårsferien har vi fået nye træningstider, hvilket har været en udfordring for alle tre
hold. Vi har dog stadig deltaget i både Champions League med tre hold og et hold i

Cool Kids og et hold i Vinterbold. Resultaterne i Champions League har været helt
forrygende og i hhv. A-, B-, og C-række har vores hold vundet deres puljer og spiller
derfor med om den samlede sejr i 2013 på deres respektive niveauer.
Alt i alt har 2012 været et rigtigt godt år med masser af træning, ture, kampe og
social aktivitet. Vi regner med at 2013 bliver lige så godt!
Stor tak til trænerteamet Morten, Bo, Daniel, Jarus, Ken, Anders, Claus, Henning, og
Lars
2002´s udfordringer i 2013 bliver:
Træningstur til Vejle den 24-25. februar
FA Indoor Cup for B- og C-truppen 24. marts kl. 12-15 i HAL 4, JJ
Deltagelse i Lindved Cup 9. marts i Hadsten – Elite stævne mod stærke Jyske hold
Danbolig Niels Hald Cup 2013 - 13-14. september - kun 1. holdet
FA Indoor Cup for alle 2002´er sidste weekend i november.
CHL 2011 indledende november/december
Så masser af udfordringer i 2013.
Mikkel Andersen
U12 – årgang 2001
Årgangsleder for 2001 har i 2012 været Steen Kyndby
Årgang 2001 – 1. holdet
2012 startede uden trænere og med en del uro i truppen. I efteråret 2011 sagde
klubben farvel til cheftræneren efter uoverensstemmelser omkring den fremadrettede
strategi.
Desværre var det tænkte alternativ ikke muligt, så der opstod en periode, hvor holdet
manglede en kvalificeret træner.
Denne uro medførte, at et par spillere stoppede, og holdet var lidt splittet. Klubben
arbejdede hårdt på at finde en ny cheftræner, der både kunne inspirere og samle
truppen samt hæve niveauet gennem sin trænererfaring. Samtidig blev der rykket 4
spillere op fra 2. holdet, og der kom 2 nye spillere til. Det viste sig hurtigt, at de 6
spillere var med til at hæve holdets niveau med deres attitude og evner. Den 15.
januar stod Torben Jørgensen første gang over for holdet som træner.
Torben har tidligere trænet 1. senior og har selv spillet på højeste niveau. Torben
ønskede at prøve at træne holdet et par gange og se det an og måske forsætte.
Ingen i Klubben er i tvivl om Torbens evner på en fodboldbane, men der er mange,
der har svært ved at forstå, hvad han siger om fodbold, når han først går i gang. Så
der lå en del pædagogiske udfordringer og ventede.
Det sås dog hurtigt, at spillerne tog Torben til sig og omvendt. Så efter en vinter med
nye træningsformer var 1. holdet 2001 pludselig et hold igen med fornyet

sammenhold,

energi

og

entusiasme.

Alle spillere på holdet er blevet teknisk bedre i 2012, holdmoralen er blevet hævet, og
det er en fornøjelse at se holdet spille totalfodbold.
Der er blevet spillet 7M KBU turnering i foråret og i efteråret i Drenge 1, pulje 1
(Højeste niveau).
Vinterturnering okt.-dec. også i Drenge 1, pulje 1. Holdet har vundet de fleste kampe
og har vist flot fodbold.
Endvidere har holdet deltaget i Lindvad Supercup (Vejle), Skibet Cup (Billund), Øens
Cup (Svendborg), FA Elite Cup, FB’s Jubilæumsstævne samt flere træningsturneringer
med
god
modstand.
Holdet var også med på FA2000’s Ungdomstur til Holland. En fantastisk tur, som kun
kan anbefales at tage med på. Tak til Kennie og Carl for jeres store arbejde i denne
forbindelse.
Fodboldmæssigt gik det godt i Holland (finaleplads 1-2 til AAB), men turen vil især
blive husket for den legendariske 9M kamp mod vores egen FA’er årgang 1999.
Det var efter denne kamp, at holdets hjælpetræner udtalte, at det var i dag, holdet
gik fra at være drenge til at være mænd (om end nogle små nogle).
Holdet skal fra 2013 til at spille 9M fodbold først i CL for Kids derefter i KBU regi.
Det er FA2000’s ambition, at holdet jf. Mission 2015 skal spille i Elite Øst i 2015.
Der er nu nedsat et udvalg i Ungdomsafdelingen, der skal styrke arbejdet, så det
lykkes.
Holdet består af 13 spillere. Endvidere træner der 2 spillere med fra årgang 2002 og
en
utrolig dygtig pige fra 2001.
Vi glæder os rigtig meget til 2013.
/Torben, Cheftræner
/Søren, Hjælpetræner og målmandstræner
/Steen
U 12 - årgang 2001, 2-3 holdet.
Året startet med, at holdet blev dannet. I 2011 havde 1.- og 2.- holdet trænet
sammen, men efter at fire spillere blev rykket op på 1. holdet, og tre spiller var holdt
op,
var
der
en
hel
ny
trup.
Truppen er på 18-20 mand, og det er meningen, at holdets niveau skal komme tæt på
1. holdets.

I foråret brugte Ole meget tid og energi på holdet, men Ole efterlyste en egentlig
cheftræner til holdet.
Klubben var så heldige at kunne ansætte Ernst til den stilling. Ernst var træner på
FA2000’s fodboldskole, og træner i KB. Ernst satte straks niveauet op på træningen
og kræver meget af drengene både i motivation og indsats. Det har gjort, at holdet
har udviklet sig, og FA2000 forventer og glæder sig til, at denne udvikling fortsætter i
det nye år.
Holdet har deltaget i Drenge 2, pulje 2 både i foråret og i efteråret. Det er tydeligt, at
de har udviklet sig og spiller nu op med holdene i puljen.
Holdet skal spille Vintercup i januar til marts i Drenge 2, og i foråret skal de prøve
kræfter med 7M KBU Drenge 1.
Vi glæder os til 2013.
/Ernst, Cheftræner
/Ole, Hjælpetræner.
U 12 - Årgang 2001, 4-5 holdet
C-truppen, også kaldet 4-5 holdet, har haft en rigtig godt sæson. Truppen har været
trænet af Christian og Thomas i hele sæsonen, og fra efterårsferie kom Carl også
indover idet Thomas måtte melde fra pga. arbejde.
Truppen tæller ca. 30 spillere, og har haft nogle udfordrende kampe gennem hele
sæsonen. Trods en del nederlag har humøret været højt hele sæsonen igennem.
Truppen var på træningslejr i Herlufmagle i marts 2012, og skal igen til Herlufmagle i
2013. I vinterperioden skal holdet spille nogle træningskampe, og det ser de alle frem
til.
Tak til Mazen og Waleed´s mor for alle kagerne, og tak til Thomas for din tid som
træner for truppen. Også stor tak til Christian der nu styrer truppen.
U12 årgangen kan også se frem til mange spændende aktiviteter i 2013:
FA indoor Cup 20. januar for hele 3-5 holdet
Træningslejre for hold 4-5 den 1-3 marts i Herlufmagle
Træningstur til Odense for 2. holdet
Hollandstur i efterårsferien – alle er velkommen
Niels Hald Cup 2012 – Elite stævne – 14-15. september – kun for 1 holdet.
FA Indoor Cup for hele truppen sidste lørdag i november
U8, U9 og U10 Piger – årgang 2002, 2003 og 2004
Årgangsleder for Piger 2002/03/04 er Maria Abildgaard
I pigeafdelingens yngre del er der fortsat meget fin vækst, vi får løbende nye
medlemmer og fornemmer også en interesse for piger født i 2005 og 2006, som vi så
småt optager nu.

Årgang 2002: Mads Tange har fået rigtig god hjælp med træningen ved at få tilknyttet
ynglinge spilleren Thomas og ved at få forældre kørt i stilling som både kan hjælpe
ved kampe og træning når det er nødvendigt.
Spiller truppen består af ca. 20 piger – pigerne er tilmeldt vinterturneringen med et 7
mands øvet hold og et 5 mands mindre øvet – og en hel del stævner året rundt.
Fra at lide sviende nederlag gang på gang sidste år, er der nu ved at komme rigtig
god form på spillet og der hives nu stribevis af sejre hjem.
Pigerne er meget stabile til træning og flere piger går nu ind i deres 3.sæson.
Årgang 2003: Håkan Vigre og Frederik Møller (og undertegnede) har fornøjelsen af ca.
22 skønne piger og vi deltager i vinterturneringen med to 5 mands hold.
Vi forsøger at lave et A og et B hold, men det er ikke altid at det nødvendigvis er de
dygtigste spillere der kommer til træning hver gang, og så må man spille kampe hos
de mindre øvede. Det kan give nogle frustrationen, men som regel kun hos
forældrene.
En del af pigerne har spillet 3 sæsoner og har fået en rigtig fin forståelse på spillet, et
godt sammenhold og respekt for hinandens egenskaber og er generelt meget søde og
gode ved hinanden.
Årgang 2004/05: Vi har vel 15 meget energiske og snakkende piger i denne gruppe,
for hvem fodbold stadig er meget nyt og meget skal læres – men vi griner og har det
sjovt.
I denne gruppe kniber det meget med forældreopbakningen og jeg står tit alene med
gruppen, hvilket er noget af en udfordring, da pigerne på et spiltsekund er i alle
retningen.
Der er en sød mor der har påtaget sig tjansen som holdleder og sørger for at der er
spillere nok til kampene og at alle har tøj. Pigerne deltager i vinterturneringen med et
5 mands hold.
Generelt:
Vi sluttede 2012 af med en skøn juleafslutning ude hos Kennie – 110 piger fra 6-13 år
til bowling, pakkeleg og julemad. Vi synes det var en dejlig eftermiddag/aften, det er
ikke sikkert at Kennies øvrige gæster syntes det samme. Aktivitets og støjniveau var
rimeligt højt – og en enkelt pige gik for hårdt til slush ice…..
Vi starter det nye år med en tur til Herlufmagle med 26 piger, og vi glæder os meget
– jeg tror især at vi trænere glæder os til at se hvordan to drengetrænere griber
træningen an.
Vores store udfordring er forældrene, der er slet ikke den samme opbakning og
interesse i pigefodbold som vi ser hos drengeforældre. Det virker som om at piger
spiller for sjov og drenge for at udvikle deres talent. Vi får mange afbud til kampe og
har meget svært ved at få forældre til at hjælpe med træning og kampe, når det
kniber for os med at nå det.

Hvis vi skal begynde at udbygge de yngste piger dvs. 2004/2005 og tage endda yngre
piger ind, så kræver det at der enten bliver fundet en træner i klubben eller at der
kommer nogle forældre på banen.
Vores store ønske er at 2003 pigerne kunne have et par månedlig træningen med
f.eks. Toke, med øvelser som vi så kan arbejde videre med.
Tak til Busk for altid lige at kunne finde bolde, tasker og tøj når vi mangler – og tak til
bestyrelsen for at tage så godt imod pigeafdelingen.
Godt nytår til jer alle.
Pige gruppens udfordringer i 2013 bliver:
FA Girl Power Cup 2013
FA World Cup søndag den 14. oktober kl. 9-17, sammen med årgang 2003/2004.
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 Juni for 2002´erne
/KH Maria, Mads, Frederik og Håkan
U11 – årgang 1999, 2000 og 2001 Piger
Årgang 1999, 2000 og 2001 Piger har Lillian Westergaard som årgangsleder.
Vi oplever fortsat medlemsfremgang i denne del af pigeafdelingen og er nu oppe på
mere end 60 glade fodboldpiger.
Pigerne er fordelt i 4 trupper, der spiller i KBUs U13 og U15 turnering i 7-mands og 9mands rækkerne. I turneringen har vi både vundet og tabt men er stort set altid gået
fra banen med et smil.
Vi har været til flere stævner i løbet af året. Bl.a. var vi til et indendørsstævne i
Frederiksværk med 2 hold og vi deltog også i FBs jubilæumsstævne med flere hold.
I maj afholdte FA 2000 Emendo Girl Power Cup - en rigtig god dag med masser af
fodbold (på trods af vejret). Dagen blev sluttet af med en fest for alle FA pigerne i
Frederiksberg hallerne.
I efterårsferien var pigerne med på FA 2000 træningslejr i Holland og det var en
fantastisk tur. Hvor vi både fik spillet fodbold (bl.a. mod nogle meget store hollandske
piger) men også fik rystet pigegruppen sammen og fik lært drengeholdene i klubben
at
kende.
Det
er
en
tur
vi
meget
gerne
vil
gentage.
Året sluttede i pigeafdelingen af med bowling og julemiddag i Grøndals Centret.
For 2013 er der også mange spændende aktiviteter for pige afdelingen:
FA Girl Power Cup 2012 – 9. Juni på Jens Jessensvej

FA Holland i efterårsferien
FA Indoor Cup 24. november – hele pige truppen
/Lillian
U13 – årgang 2000
Årgang 2000 har Peter Bjørnskov-Johansen som årgangsleder.
Årgang 2000 oplevede endnu et stabilt 2012 med fokus på nu at spille 9-mands bold,
hvilket alle synes er så meget mere fodbold end 7-mands bold.
Ved udgangen af året er vi 54 drenge, en anelse mindre end da vi startede året. 13
drenge valgte i løbet af året at stoppe i klubben, hvoraf to var fra A-truppen. Lidt
mere udskiftning end tidligere år, men godt at truppen stadig er på maksimum
kapaciteten – med et par stykker på ventelisten.
Årgang 2000 fik lærerige oplevelser i såvel KBU som i Champions League for Kids
turneringerne; vi slutter året med at både A og B-truppen har spillet om at nå
førstepladsen i deres puljer. I skrivende stund fører B-holdet i sin pulje og A-holdet
ligger nr. to i deres pulje.
Især sammenspillet i trupperne er forbedret markant i året som nu er gået ikke
mindst pga. bedre taktisk forståelse. Trupperne har stadig masser af
udviklingspotentiale; i særdeleshed evnen til målrettet at søge afslutninger og evne at
brænde igennem foran mål. Det lugter af skudtræning i 2013. Og så skal den stadig
stå på masser af teknisk træning, for det er dér grundlaget for sammenspillet er. Så
igen masser af udviklingsmuligheder som vi tager fat i når det nye år starter op.
Der er sket nogle ændringer i den ellers utroligt faste trænerstab. Michael, som har
haft B-truppen i masser af år, har nu valgt at hellige træner-engagementet til en pigetrup i klubben. Kæmpe tak til Michael for et altid positiv og anerkendende
engagement i årgang 2000; såvel på og udenfor banen. Held og lykke med pigebolden.
Også tak til Tommy som i en længere periode var assistent for A-truppen i 2012 og
super indpisker i kampene.
Og så et velkommen til Rasmus, som udover at spille på FA 2000's U17-hold nu har
engageret sig som træner for B-truppen. Herligt Rasmus – held og lykke.
/Peter
U15 – årgang 1998
Lidt om 2. holdet i 98-U15
Da chokket over den nye træner med nye regler, og en mindre omvæltning i
spillertruppen på især 2 holdet, havde lagt sig, og vi kom igang med en noget
hårdere og mere seriøs træning, end flere var vant til, kom resultaterne
hurtigt, med store og sikre sejre så rækken blev vundet for første gang.
Humøret har været højt med godt fremmøde til træning, og en spirende tro på egne

evner hos flere, og når man ser på den individuelle spiller har de fleste også noget at
have det i.
/Kim
Lidt om 3-4 holdet i 98 U15
Et meget godt forår med mange kampe til til både 3 og 4 holdet.
Vi vandt stort alle vores kampe, og humøret har været højt i alle kampe både på og
udenfor banen.
Der har været stor frem møde til vores træning, men desværre fik Sigurd problemer
med at komme, og måtte stoppe efter sommerferien, men til al held trådte Kim Olsen
til, fra årgang 97.
Kim har primært arbejdet med både 2 og 3 holdet, hvor 4 holdet har været trænet af
Kennie.
Truppen havde også et hold med til vores FA-tur i Holland. Det blev ikke til så mange
sejre, men trods det har FA 2000 aldrig fået så mange point på en tur, som årets tur
til Holland.
Her en mørk vinter aften glæder jeg mig til at det bliver forår igen så vi kan komme
ud til nye kampe i foråret.
Vi ses på banerne.
/Kennie
FA i Heino, Holland 2012
I FA 2000 er det efterhånden blevet en tradition at FA 2000 tager af sted på en
udenlandstur enten i pinsen eller i efterårsferien, og også i 2012 havde vi også en stor
gruppe på tur – nemlig til Heino Sports Camp i Holland.
Onsdag morgen kl. 6.15. mødtes 112 forventnings fulde spillere, forældre, trænere og
ledere ved Frederiksberg Hallen, for at køre mod Holland.
Masser af proviant, Weber grill, termokasser med diverse lækkerier, og ikke mindst
fodbolde, kamptøj, og så selvfølgelig, diverse soveposer og kufferter af enhver art,
lykkedes det at komme af sted fra JJ som planlagt kl. 7.15.
Fredelig overfart med Rødby - Puttgarden. Til stor glæde for mange deltager, blev der
gjort holdt hos Fleggaard, hvor alverdens spændende drikkevarer og slik røg ned i
indkøbsvognen.
1. film på spilleren, og dermed ro i busserne, med næste stop i Bremen, hvor vores
frokost skulle indtages.
90 km før Bremen sker der så det at det ene hjul på den store bus pludselig taber
slidbanen, og vi er nødt til at humpe os frem til nærmest P-plads for at se på skaden.

5 min efter står des Polizei, og tager rapport. JH (Jørgen Hansen, vores fantastiske
chauffør) får ringet til vejhjælp, og vi venter og venter - intet sker.
Så bliver vi enig om at det hjul kan vi da selv skifte - og efter en lille times tid er nyt
hjul sat på og vi kan komme af sted. I mellemtiden blev der så tid til at spise super
frokost af Kennies medbragte mad. Top.
Pludselig ser JH at han er nødt til at holde pause, da han ellers får problemer. Så igen
ind på rasteplads, og en halv times pause. Vi sender så den anden bus af sted for at
tjekke ind så vi ikke skal bruge ekstra tid på det. Igen sker det helt uforudsigelige i
Tyskland. Det tyske Zoll-polizei kører ind på rastepladsen, og kommer over til os. Vil
tjekke om alle papirer er i orden - og det var de selvfølgelig, men endnu en halv times
ekstra spildt tid.
Så i stedet for at være fremme kl. 18.30 - bliver det 20.00.
Super fedt sted, men alle FA indlogeret tæt på hinanden: Pigerne i et 18 mands hus,
Drenge 98 og Drenge 00 ligeledes i 18 mands hus, og 99 og 01 grupperne i 62 mands
hus - fest og farver kan I tro.
Så ned til aftens mad - hvor vi menuen denne aften stor på kyllinge spyd og valgfri ris
eller kartofler, og så selvfølgelig lige en lille suppe anretning til forret, og en yoghurt
til dessert. Super.
Resten af aftenen gik med indkvartering og hygge, inden sidste mand gik til køjs kl.
24 efter en lang og spændende dag med det tyske Politi.
Vil I læse mere om resten af turen, så gå ind på hjemme siden under ungdom, og læs
om alle de dejlige oplevelser vi havde.
Tak til spillere, trænere, forældre og ledere der deltog på denne tur for en super dejlig
oplevelse, og på gensyn i 2013, hvor Carl igen er rejseleder på en tur til Holland i
efterårsferien – dvs. fra onsdag den 16. oktober til søndag den 20. Og vi tror at turen
også næste gang går til Heino. Prisen bliver omkring 2500 kr. alt inkl.
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 2002 og 2002.

Efter at de deltagende spillere var blevet inddelt i hold af 5-6 spillere blev der så
dystet 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 2013 – søndag den 13. oktober kl. 9-17. I 2013 deltager
årgang 2004 (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 26. juni kl. 17
DBU fodboldskole på Nandrupsvej i FA 2000 regi
FA 2000 havde igen i år den store glæde at være vært for DBUs fodboldskole. Denne
gang både i uge 27 og i uge 31. Med Steen som fodboldskoleleder, og Maya som
sportslig leder – fik vi afholdt en fodbold skole af høj kvalitet, og med super
motiverede deltagere. Dygtige trænere og trænerassistenter fra egne rækker gjorde
at Nandrupsvej i de to uger sydede af super fed stemning, og nye kammeratskaber
opstod.
96 deltager i alt – fra årgang 1999 til 2004, både piger og drenge havde en festligt og
udbytterig uge. De 48 pladser havde vi valgt at udbyder til alle vores frivillige
trænere, og de blev hurtigt besat.
FA 2000 har også i 2013 lagt billet ind hos DBU, og mon ikke FA 2000 igen i 2013 får
lov at afholde fodbold skole på Nandrupsvej. FA har denne gang søgt om fodboldskole
i uge 27 og i uge 31 – så igen i 2013 bliver der plads til 96 deltagere.
Danbolig Niels Hald Cup 2012
Weekenden 8-9. september dannede Jens Jessensvej igen rammerne til et super elite
stævne for årgang 2001, 2002 og 2003.

Over 800 spillere deltog fordelt på 24 hold i hver af de tre årgange.
Det var fodbold på højeste niveau, og derfor fik FA holdene kamp til stregen. I år
havde FA 2000 to hold videre til A-række spillet – nemlig 2001 og 2002 holdene, men
ingen af de to hold nåede desværre ikke til at spille om medaljer. Årgang 2003 havde
også et godt stævne, og fik prøvet kræfter med de stærke jyske hold.
Alle resultater finder man på FA´s hjemme side under ungdom.
Tak til Danbolig, Canal Digital og Erhvervsklubben for deres støtte til stævnet.
Danbolig Niels Hald Cup 2013 afholdes i dagene 14-15 september fra kl. 9-18 begge
dage.
I 2013 deltager årgange 2003, 2002 i 7 mands og 2001 i 9-mands. Hvis vi får baner
nok vil 2004 årgangen også deltage. Der spilles igen 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 13. 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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2004 C

1

Osvald

Sindal
Langelykke

2004 C

1

Rasmus

Mossing Stenak

98 A

1

Jonas

98 A

1

Egil

98 B

1

Kenn Gulmann

Petersen

98 B

1

Frederik
Gundorph Hagen

Jørgensen

98 C

1

Anas

Neffaa

98 C

1

Benjamin

Rasmussen

98 D

1

Mads

Byrgesen

98 D

1

Andreas
Søderblom

Rovngkvist

99 A

1

Hugo

Collette

99 A

1

Oskar

Graversen

99 B

1

Jonathan
Elmquist

Risager

99 B

1

Ferdinand Schou

Hunneche

99 C

1

Aaron Troy

Jensen

99 C

1

Carl Vilhelm

Buan

Hummelgaard
Grum
Milan
Gunnarsson

Talentpokalen for Jens Jessensvej gik i 2012 til Klaudia Stasiak fra årgang Piger 1999.
Årets målmand på Jens Jessensvej i 2012 blev Simon Bæk Brønsted - årgang 2000.
Årets Målmand på Nandrupsvej i 2012 blev Kasper Harder Pors Nielsen - årgang 2003.
Årets Bobler Jens Jessensvej 2011 blev Mathias Bech Albrechtsen fra 2002.
Årets Bobler Nandrupsvej 2012 blev Sara Lund fra 2003 .
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 i 2012 var for
Nandrupsvej Peter Møller 2003, og på Jens Jessensvej Lars Rissager – træner 1999B.
Ny pokal i 2012 er årets pige træner – som tildeles Frederik Møller 2002.
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 igen til en lille statuette. Er der nogle der endnu ikke har fået så kom og
få en.
Efter pokal seancen – har vi som altid et festligt indslag. I år havde festudvalget
virkelig haft spender bukserne på, og hyret den berømte portugisiske sangerinde
Angelina Mandez. To fantastiske numre havde hun lavet til dagen om vores
fantastiske klub. Og så skulle publikum heller ikke snydes for ekstra nummeret: ” Jeg
har en sort dame cykel”. Stor tak til festudvalget for at sådan en fantastiske
sangerinde kunne gæste Frederiksberg.
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 65
ungdomstrænere, der havde været med fra sæsonstart en check på 2000 kr. som tak
for deres store indsats for FA 2000 i sæson 2011/2012.
Pengene var doneret af en af de fonde som administreret af Aarup & Hvidt. FA 2000
ungdom er meget taknemmelig for sådan en flot gave til deres trænere. Tak for det.
Vi i ungdomsbestyrelsen takker alle deltagere for denne brav af en fest og betragter
denne store opbakning, som et signal om at FA 2000s ungdom gør et godt og seriøst
stykke arbejde, og at vi er på rette spor.
FA Ungdoms Gallafest afholdes i 2013 lørdag den 26.10. kl. 15-21.
FA 2000 – Huer, tasker, spillersæt m.m.
Når man cykler sig en tur på Frederiksberg, er det fantastisk at se hvor mange unge
mennesker der har en FA taske på skulderen, eller et blåt/sort FA 2000 træningssæt
på.
Vores medlemmer er med til at FA 2000 hver eneste dag lyser op i by billedet, og det
er da dejligt.
Flere og flere at vores medlemmer – specielt de i yngste årgange, benytter sig af
vores fantastiske tilbud på FA spillersæt, og de fleste får også deres navn på ryggen.
Næsten hverdag er der et medlem der ringer til Jan Busk, vores formand, for at hører
om det der spiller sæt – og Jan stiller altid op på Jens Jessensvej, når der skal prøves.
En stor tak til dig Jan Busk for det store arbejde du har gjort for FA Ungdom.
Fremtiden og FA 2000
Ungdomsafdelingen i FA 2000 er en succes og succesen vil også fortsætte i 2013.

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.
Som i 2012 vil der igen i 2013 fra ungdoms bestyrelsens side blive fokuseret på
kommunikation. I 2013 vil der blive arbejdet mere med samarbejdet mellem
trænerne, så at de kompetencer vi har i klubben udnyttes bedst muligt.
I 2013 sender vi en hel del af vores trænere på både B1 og B2 kurser, som vi får
endnu bedre trænere for vores medlemmer. Der vil også blive afholdt interne træner
kurser, som i 2012.
Vi som i 2012 også fortsat fokusere på at der bliver arbejdet endnu mere på stations
træning så A- B- og C-spillere blandes til træning – så nye kammeratskaber skabes.
Vi kan også igen se 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 2012 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
Forsvarligt”, 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 fodboldudvikling 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 venligst til tiden!
- Kontingent i 2012 i FA 2000 er 1500 kr. der skal være betalt senest 15.2.2013.
Indmeldings gebyr for nye medlemmer er på 500 kr.
- at FA 2000 har en sjæl, som man ikke finder i mange andre klubber.
Til slut de væsentligste punkter op som sæson 2012 vil blive husket for:
 Nu over 681 i FA 2000 ungdom, og opstart af årgang 2008 drenge og 2005
piger
 Et fantastisk elite stævne: Danbolig Niels Hald Cup 2012
 Emendo Girl Power Cup
 Over 400 FA´er deltog i de 3 FA indoor arrangementer
 Venskabsbesøg i Vejle hos Skibet for 2002 og 2001
 DBU Fodboldskole på Nandrupsvej
 En utrolig afslutningsfest med ikke mindre en 675 deltagere
 Åbning af to nye kunst græsbaner på Jens Jessensvej
 Et år hvor vores 1. senior hold endelig rykkede op i Danmarksserien – stort
tillykke fra FA ungdom – vi glæder og til at følge jer i foråret
Dette










kan vi glæde os til i sæson 2013:
Årgang 2009 bydes velkommen i FA 2000 til april
FA Cup Elite cup i september for 72 hold i 2003, 2002 og 2001
FA Girl Power Cup 2013 – den 9. Juni på JJ
FA 2000 Grillfest på Nandrupsvej den 26. juni kl. 17
FA World Cup for årgang 2003 og 2004 søndag den 13. oktober
FA 2000 udenlandstur til Holland i Efterårsferien
FA Ungdoms Gallafest lørdag den 26. oktober
FA Indoor Cup søndag den 24. marts i Hal 4
FA Indoor Cup lørdag den 23. november og søndag den 23. november

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 160.000 kr. til FA´s ungdomstrænere.
Stor tak til ungdomsbestyrelsen i 2012, John Stevns, Steen, Kennie, Sarina og Carl.
Tak for sæson 2012 og god sæson 2013.

Tak til ungdommens sponsorer i 2012:
FA Sport
Zip It Up – diskotek
Canal Digital Danmark
Emendo
Falsing VVS
Advokatfirmaet – Novilaw
Niels Hald – Danbolig
ERHVERVSKLUBBEN
Støttegruppen Falkene
Frederiksberg Boligfond
Entreprenør firmaet GRAVMAND
Mange hilsner
/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

