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2. Beretning om klubbens virksomhed
3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2014 til godkendelse, samt forelæggelse af
budget 2015
4. Valg jf. vedtægternes § 13, om valg i ulige år for en 2-årig periode: På valg er kasserer Henrik
Theil, villig til genvalg
Valg jf. vedtægternes § 13, om valg for en 1-årig periode. På valg er ungdomsformand Carl
Christian Lindgren, seniorrepræsentant, John Stevns Henriksen samt formand for
pige/dameafdelingen, Lillian Wester Andersen. Alle tre er villige til genvalg.
5. Valg af 2 interne revisorer, for en 1-årig periode jf.
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Der vil blive foretaget lodtrækning blandt de fremmødte om vingaver mellem hvert punkt, Øl,
vand og kaffe er gratis. Efter endt GF vil FA 2000 være vært for et par stykker smørrebrød og lidt
at skylle det ned med. Tilmelding er kun nødvendig, såfremt du ønsker at spise med og skal ske
på busk@fa2000.dk eller på tlf. 23353640. Seneste tilmelding er mandag d. 16. marts 2015.
Hovedbestyrelsen, FA2000

Formandens beretning af Jan Busk
Et lærerigt 2014 nåede sin slutning og tiden var inde til at opsummere den forgangne sæsons utallige
hændelser og oplevelser. Ligesom diverse årskavalkader i de respektive mange medier, så vil det være
umuligt at genskabe alle episoder og aktiviteter i vores forening, ganske enkelt fordi årsberetningen
formentlig ville blive for ”tung” og for ”lang”, men også fordi at mange af oplevelserne er gengangere fra
tidligere år og altså stadig er Fantastiske minder for de trolige FA – medlemmer og tilhængere. Jeg skal via
min hukommelse, mine mange dialoger, mail, face to face samtaler, debatter, diskussioner, møder, netværk
m.m. forsøge at gøre min beretning så spiselig som mulig og endnu en gang gøre opmærksom på, at skulle
nogen føle sig såret, trådt på eller på anden måde føle sig forulempet, så er det helt og holdent mit ansvar
og kun jeg kan holdes ansvarlig. Jeg håber, at årets beretning vil falde i din smag og du får nogle hyggestunder
med læsningen af samme. Velkommen til årets beretning fra alle vores afdelinger. 
Mine helt personlige ”highlights” fra året der gik, må være de 2 ugentlige træningspas i Frederiksberghallens
styrkerum, hvor vi hver mandag og onsdag cykler, løfter, trækker, pludrer, cykler, bøjer, strækker, hæver og
afslutningsvis spurter. Det er så tæt på dream – team som muligt, anført af alderspræsidenten og den altid
upåklagelige velklædte, næsten 93 årige Jørgen Juul Nielsen og hans 20 - 30 år yngre ”børn” fra Dalgas tiden,
Per, Flemming, Finn, Preben, Jørgen, Peter, Poul og så den lidt yngre formand. Verdensklasse og så tænk på
den afsluttende pils i omklædningsrum 6 – og vi træner hele året, kun afbrudt af alle de irriterende højtider
og helligdage. Læg dertil et permanent rygestop d. 20. januar 2014, som har resulteret i lidt mere på
sidebenene, men også en udfordring om at komme af med samme. Hvis ikke min plan lykkes, så må jeg
hellere konsultere Busken på den anden matrikel.
Sidste år blev de nye lokaler i Frederiksberghallen indviet og set ud fra besøgstallene, må man konstatere, at
det er en succes. FA 2000 er taknemmelig for de fine forhold, som FIU og kommunen har stillet til rådighed
for vores forening og vi vil gøre vort bedste for at gengælde tilliden med både socialt og sportsligt at gøre
kommunen stolt af FA 2000. Der er altid masser af leben i og omkring vores kontor og klublokaler, som bliver
benyttet på bedste vis af alle vores afdelinger og som fremadrettet vil blive udnyttet til endnu flere tiltag.
Omklædningsrummene og chip – systemet er vi stille og rolig ved at blive vant til. Efter mange dialoger samt
rokader, ser det ud til at de fleste klubber lever en bedre tilværelse samt kan forstå fordelingen af
omklædningsrummene. Det er formentlig meningen at chip – systemet har sit helt eget liv, men uden
personalet i Frederiksberghallens velvilje, var vi formentlig ikke nået til det nuværende stadie. Der er dog
stadig mange projekter i og omkring omklædningsrummene som kan forbedres, så som holdoversigter,
træning og især kampplan, hvor udeholdene også skal have plads. Vi skal i det nye år samle op på disse
forbedringer i samarbejde med FIU til alles glæde. Vi har Fantastiske forhold på Jens Jessens Vej og vi vil
være med til at præge området i positiv retning de kommende mange år og så bare håbe på forbedringer
omkring min yndlings aversion, fodboldudvalgets alt for mangelfulde måde at kræve banerne beskæftiget
på. Det resulterede i en suspension af selv samme udvalg i 2015 og det må den tidligere formand tage på sin
kappe. Lige nu er der ikke brug for flere baner – der er brug for at udnytte de baner vi har meget bedre.
Gjorde vi det, så havde vi formentlig heller ikke så mange ”besøgende”, som ikke har sit medlemskab i vore
klubber. Alternativt begynder FIU at låne ”vores” baner ud til arrangementer. 
Fedt at FIU og halinspektør med ”Slæng” gør så meget for at store sportsarrangementer kommer til Hal 4.
Masser af flot Badminton, Volleyball og idrætsgymnastik giver et helt nyt set up i både hallerne og cafeen,
som vel også nyder godt af jeres tiltag.  Ligeledes dejligt med en velfungerende sportscafe med venligt
varierende personale og en Restaurant der er afsindig dygtige til arrangementer. Priserne vil altid blive
diskuteret om de er foreningsvenlige eller ej, men FA 2000 har siden de nye forpagteres start bakket stort op
med arrangementer. Men hvor er de andre foreninger, som har deres daglige gang i Frederiksberghallerne?

Fodboldklubben FA 2000
For ikke at spilde jeres tid med alt for kedelig læsning, så får i lige alle opgørelserne omkring medlemstal og
diverse andre gabende tal fra den verden anno 2014: FA 2000 er nr. 4 med 1253 medlemmer i DBU
Københavns opgørelse pr. d. 1. oktober 2014 ud af 145 klubber. KB, B 93 og Skjold har flere registrerede
medlemmer. Tallene fordeler sig således: Aktive drenge / mænd = 1.069 og aktive kvinder / piger = 184. Vi
er 9. størst på kvinde / pigesiden og 4. størst hos herrerne. Nr. 4 igen hos 0 – 12 årige med 626 medlemmer.
Nr. 6 i 19 – 24 årige med 119 stk. og nr. 5 i 25 – 59 årige med 244 stk. Vi halter lidt bagefter på + 60 – kun nr.
10 med 32 stk. og 13 – 18 årige – kun nr. 11 med 271 medlemmer. Og så er vi placeret som nr. 8 på listen
over Danmarks største fodboldforeninger. Så er det noteret og som nævnt i tidligere årsrapporter, så er det
ikke et mål i sig selv, men når nu varen er så god, billig og ufattelig attraktiv, så gør vi selvfølgelig hvad der
står i vores magt for at hjælpe kommunen og ikke mindst de børn og voksne, som ønsker at spille bold på
Frederiksberg.  Vi var i 2014 ikke indblandet i nogen disciplinærsager forårsaget af FA 2000 og vi
indkasserede 14 udvisninger, som resulterede i 25 dages karantæne. Foråret 2014 startede med 9 seniorhold
– vi skar 2 hold fra på grund af manglende træningstid, 2 damehold, 3 x 7 mands hold, 6 Gubbehold samt 1
U – 19 og 2 U 17. Det blev ikke ændret i efteråret 2014. Medlemstilgangen er stadig stigende og alle vores
dygtige årgangsansvarlige udfører et kæmpe arbejde for at tilpasse de støt stigende ventelister, som bliver
reguleret jævnligt.
På det sportslige plan må U 19 fremhæves for deres flotte sæson og oprykning til 3. division. Spændende
fremtid venter på både U 19 og deres efterfølgere i U 17. DS – holdet trak ”nitten” og vi blev sendt i DS kreds
2 med meget lange rejser til følge. Teamet bag og omkring holdet er stærkt og spillerne har efter en træg
start formået at spille sig op på en foreløbig 3. plads med 2 point op til nr. 1. Foråret bliver dog meget
spændende og meget kan ske i begge retninger. Kom på Frederiksberg Stadion og følg ”Byens Hold” på Byens
Stadion. Læs mere i den detaljerede oversigt fra de respektive hold under herre – senior, dame – senior og
gubberne.
Elektronisk registrering af medlemmer i hver fodboldklub blev indført i 2014 og det må umiddelbart tolkes
som en succes. Ligeså kampklar med registrering af holdkort, som holdene dog skulle have lidt tilvænningstid
til, men som bestemt er en forbedring af tidligere systemer. Når de sidste justeringer med tidsfaktorer bliver
tilpasset, så er det meget overkommeligt for alle. Lad det så på sigt blive en mindre udgift for alle hold /
foreningerne.
Igen i 2014 var vi værter ved mange flotte arrangementer på både Jens Jessens Vej og på Nandrupsvej. På
det sportslige plan afholdt seniorafdelingen FA Cup i starten af august for damer, herrer og + 40 spillere,
mens ungdomsafdelingen blandt meget, gennemførte Dan Bolig Niels Hald Cup med endnu større succes end
tidligere ligesom vi 2 gange i sommerferien afholdt DBU fodboldskoler på Nandrupsvej. Læg dertil de mange
indendørs stævner i hal 4, World Cup for egne spillere, drømmeholdsturnering for + 18 spillere samt
Hollandstur i efterårsferien, 2 flotte gennemførte Gallafester og meget mere. 2015 bliver ikke et år med færre
arrangementer og jeg glæder mig allerede.
Økonomi
Det er meget bekræftende at have en sund økonomi i FA 2000. Det har vi stort set altid lagt vægt på og det
er en af mange bærende ingredienser i vores koncept. At der så spredes rygter om at FA 2000 er en rig klub
er korrekt i forhold til de foreninger der hverken har vores værdier eller økonomi. Tæring efter næring, sund
fornuft samt god forretningssans er de overordnede egenskaber for at skabe en acceptabel cocktail og
indgive den kapitale selvtillid til at kunne forhandle sig frem til fornuftige forretningsaftaler. Ligeledes giver
det en god basis for at forlænge til endnu mere lukrativt samarbejde og i mange tilfælde har det betydet, at
forretningsaftalerne bliver forlænget midt i de pågående aftaler og giver ro til meget andet arbejde. Men det

skal stærkt understreges, at det er hårdt arbejde at nå til dette stadie og endnu hårdere arbejde at bibeholde
eller forøge samme. Når det så er skrevet, så har det virkelig været en stor fornøjelse at betale for samtlige
tilmeldinger til indendørsturneringer for vores ungdomshold i det ganske land i 2014. Vi er lidt småstolte
over at have brugt usædvanlig mange penge på, at alle vores elite – hold træner i komplet Adidas blå / sort
træningssæt. Med over 130 hold skal der også en vis logistisk plan til at samtlige hold, der træner eller spiller
kampe skal repræsenteres i FA 2000 spillesæt og ser godt ud. I er flotte og det er en selvfølge at FA 2000
betaler for alle jeres spillesæt. Så skal vi ikke glemme, at uden trænere kommer spillerne hverken til træning
eller kampe, så her gør vi meget for at i bliver klædt på i det mest, synes vi, raffinerede Adidas træningssæt
+ Stadium jacket. Vi bestemmer hvor godt i ser ud, så det betaler vi naturligvis. For 3 år siden startede vi med
indkøb af lækre select fodbolde med FA 2000 logo på og det blev en umiddelbar succes. Så stor at vi mistede
endnu flere bolde i dag en nogensinde, men de er nemmere at finde på grund af logoet. Vi har nu rundet
indkøb af 2000 nye bolde og de er sgu heller ikke helt gratis. Som i sikkert kan læse i rapporten fra vores
ungdom, så var vi i 2014 igen på mange ture i ind – og udland, som vi ser en stor ære i at støtte økonomisk
for alle medlemmer, trænere og ledere. Fremragende initiativer og gode reportager bekræfter, at det fortsat
er vigtigt at sende medlemmer ud på disse store fodboldture. Og bare rolig – senior, damer samt gubber
mangler ikke opbakning – de er bare ikke så krævende.  Uanset hvordan resultaterne arter sig, så er vi
stadig meget ærekære omkring separate regnskaber for henholdsvis ungdom og senior /gubber. Vi havde
igen i 2014 ingen kontingentrestanter – de var blevet smidt ud af FA 2000. No shit Sherlock. Koordineringen
af samtlige 4 ringbind fakturaer, følgesedler samt moms – regnskab med mere, blev endnu engang styret af
vores meget kapable kasserer Henrik Theil, som på 14. år styrer os med hård, men retfærdig hånd igennem
de mange bump på ”konto – vejen”. 2000 tak til Henrik Theil for et meget flot arbejde og jeg forventer intet
mindre end stående applauser til vores generalforsamling.
IT / Falkene
www.fa2000.dk har i 2014 tilfredsstillet vores medlemmer og brugere efter bedste evne. Diverse skribenter
og ansvarlige har leveret læsestof, billeder og materiale til mange opløftende stunder i 2014 på både
ungdommens nye hjemmeside og især på klubbens hovedside. Al introduktion kan have sine begynder –
vanskeligheder og det må forventes, at mange nye skribenter finder vej til ungdommens side. Behovet er til
stede og det skal blive en væsentlig faktor for nyheder, årgangs – ture i både ind – og udland samt diverse
indendørsstævner og arrangementer i det kommende år. I 2014 har især Steffen Dam udmærket sig med
mange gode historier og referater fra herre og damesiden hos seniorerne, med fin opbakning fra John Stevns
Henriksen, hvis speciale i U 19 har nydt læsernes store behag. Tak til jer begge for de gode historier i 2014.
Jeg vil endnu en gang bede alle, der har tid og lyst til at deltage i skriveriet på vores fine hjemmeside. Det
være sig både på senior / gubbe – siden, men især blandt både trænere og forældre i ungdomsafdelingen.
Jeg ved i kan, så glæder mig til at få et tilsagn fra jer. 
Vigtig Info : FA 2000 har ikke en Facebook side oprettet af FA 2000. Mange hold har deres egne sider, som
de selv redigerer med mange fine tiltag som relaterer til FA 2000 arrangementer og kampudtagelser m.m.
Såfremt i ”liker” andre sider der har til hensigt at skrive om FA 2000, så er det ikke godkendt af FA 2000. Vi
lever i et frit land og værner om ytringsfriheden, så skulle i være i uenige i det der bliver skrevet om vores
forening, så er i meget velkommen til at trykke på ”Fjern synes godt om”.
Støtteforeningen Falkene udøvede endnu en gang et kæmpe arbejde i sæsonen 2014. Gruppen består stadig
af ”Indkøbsansvarlig Jan Busk”, Salgspædagogen og HR - Chef ” Hanne Andersen, ”Grill Bill” – 1 Rene Gauning,
# Grill – Bill” 2 Benny Hansen og ordensansvarlig – dog stadig under uddannelse - Viv Larsen. Alle har de hvert
et ansvar, som de udføres efter bedste evne og vi har mange lykkelige stunder både før, under og efter

kampene i samarbejde med entre – ansvarlig John Forchhammer, som styrer indgangen med vanlig elegance
i selskab med forskellige hjælpere. Samarbejdet med ”SMS – ansvarlig” Michael Andersen er stadig meget
servicemindet over for FA – tilhængerne og mængden af diverse hjælpere, der altid gør en indsats, når de
bliver bedt om det øges stadig. Der er for mange til at nævne her, men i ved hvem i er og tak for det. Udover
altid at være til stede ved 1. holdets hjemmekampe for at servere øl, sodavand, kaffe og nogen gange med
en lille spiselig avec, den berømte FA – pølse med ufattelig meget dyp samt FA – Bøfsandwichen inklusiv salt
og peber, 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 bliver alle spillet på det
nye kunstgræs på Byens Stadion / Frederiksberg Idrætspark og vi glæder os til at se jer 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 2014 gennemført 1 Generalforsamling, 1 revisormøde, 3 møder i forretningsudvalget og 8
hovedbestyrelsesmøder. Årets generalforsamling fandt sted torsdag d. 27. marts i Frederiksberghallens
lokaler, hvor 34 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. Som medlem bør du interessere dig for foreningens
ve og vel samt deltage i debatten om nytænkning som kan være klubændrende denne aften. Og det har stor
betydning for FA 2000, at netop du fortæller om din hverdag hos os og netop derfor bør du / i komme og
være med til at forme klubbens fremtid torsdag d. 19. marts kl. 18.30 i år.
Der har været mange indspil i hovedbestyrelsens tænketank i det forgangne år samt mange informative
oplevelser af hver sin art. Lærerigt har det under alle omstændigheder været og 2015 vil med garanti afspejle
beslutningerne taget i 2014. Bestyrelsesmøderne blev gennemført med 5 i foråret og 3 i efteråret, alle afholdt
i vores fine kontor. Tak til alle i hovedbestyrelsen for jeres indsats i 2014.
Sponsorer og Erhvervsklub
Hovedsponsor Niels Hald / Dan Bolig Frederiksberg på DS – holdet og til vores succesrige ungdomsstævne i
september nyder stor respekt i FA 2000. Ligeledes tak til medejer Torben Hald og partnerne Nikolaj og Mads.
Claus V. Jensen hos Peter B. Vin / Peter Bangs Vej er med sin indtræden i Klub 2000 leverandør af både vin
og spiritus samt god service i butikken. ”Rengøringschef” Morten Fredericia for hjemmeservice.dk på
Godthåbsvej gør det flot i Klub 2000, Entreprenørfirmaet Pre Nor med Martin Fugmann som repræsentant
har deltaget i Klub 2000 i 2014, Frederiksbergs bedste bager ” Søren Renard” leverer ikke bare de bedste
sandwich – boller til DS – holdets hjemmekampe, nej der er et meget varieret udbud af boller til vores mange
stævner – Søren er med i Klub 2000. Flyttefirmaet VIKA med Jesper Clemmensen ved gearstangen har hjulpet
godt til i 2014 og er med i Klub 2000. Snedker og tømrer mester Kenneth Langstrup har udført meget flot
arbejde for FA 2000 i året der gik og er med i Klub 2000. FA Sport v/ Frank A. har ydet en ekstraordinær
service over for FA 2000 i 2014 og til trods for lidt helbredsmæssige bump på vejen i september, så er alt så
tæt på storformen, så tak for samarbejdet i 2014. FA Sport er med i Klub 2000. Schmidts Busser er ny i
samarbejdsklubben i forbindelse med bustransport for vores DS – hold i foråret 2014 samt udenlandsture for
ungdommen og det blev endnu mere aktuelt, da FA 2000 fik beskeden om at sæsonen 2014 / 2015 skulle
spilles i DS – kreds 2 med mange lange busture. Stor tak til alle jeres dygtige og venlige chauffører, som
ligeledes var til stor hjælp, da vores U 19 kvalificerede sig til 3. division i efteråret. Schmidts Busser med
direktør Dennis i spidsen er er medlem af Klub 2000. Både Frederiksberg – Bladet og Lokalavisen har givet en
flot opbakning til FA 2000 og vi vil gerne sige tak for den flotte opbakning og de mange fine artikler om vores
mange hold i jeres aviser. De bliver nydt hver tirsdag og torsdag. Begge aviser er med i Klub 2000. Det har

været en fornøjelse at arbejde sammen med jer i 2014 og jeg glæder mig allerede til at udvide samhandelen
med jer samt byde velkommen til de mange nye medlemmer i Klub 2000. Endvidere vil jeg gerne sige tak til
El-giganten / Amagerbrogade, Dennung Sølvsmedie / Nyelands vej, Optiker Sommer / Peter Bangs Vej,
Flügger Farvehandel / Jydeholmen, Søren Skifter Slips / Jan Porsborg, Jupiter Cykler / Stig Jensen, Valore
Chokolade / Marc Valbjørn, Adidas og Select, FA Sport, Super Best / Domus Vista, Hjemmeservice / Morten
Fredericia, Renard Bageri og Falkene for ekstra flotte præmier og for at støtte Frederiksbergs bedste FA –
Banko.
Erhvervsklubben er foreningens uundværlige økonomiske bidragyder med ”anfører” og advokat Torben
Heding Andersen som den til tider totalt uforstående finansielle styrpind. I 2014 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 APS, Group – Solution ved Michael Andersen, Ole Risch
investeringsfirma, Kamp Sko ved Frank Kamp Nielsen, Islands Brygge Begravelsesforretning v / Allan Nielsen
og naturligvis advokatfirmaet Arup og Hvidt ved Torben Heding Andersen. Yderligere medlemmer i EK uden
økonomisk binding er stadig Arne Vangdrup, Henrik Theil, Michael Christiansen og formanden for FA 2000.
Det årlige møde fandt sted d. 14. juni ved 1. seniors sidste kamp mod Ledøje Smørum, som ligeledes
afsluttede FA 2000`s anden sæson og en flot 3. plads som Danmarks – serieklub. Tak til alle for jeres store
indsats og støtte til FA 2000 i 2014 og en særlig tak til Torben for at holde sammen på EK og dens værdi for
samme. Der vil i 2015 blive endnu flere medlemmer af både Erhvervsklubben og Klub 2000, som tilsammen
vil koncentrere deres indsats omkring divisionsfodbold på Frederiksberg. Byens hold og Frederiksbergs højest
rangerende holdskal spille divisionsbold på byens Stadion med ønsket om masser af tilskuere, god stemning
og masser af underholdning. Vi ses i 2015. 
Afslutning
Året 2014 vil i FA 2000 blive husket for mange nye tiltag der forbedrede foreningen, mange nye ansigter der
udførte et flot arbejde på frivillig basis, nogle nye ansigter der kom på lønningslisten og udfører et
upåklageligt arbejde i den daglige logistik samt naturlig rotation blandt trænerne. Udviklingen peger i retning
af at 2015 vil skabe mere arbejde omkring elite i vores A – holds regi og samme store arbejde i bredde –
afdelingerne. Vi vil lykkes med begge opgaver og sætter en stor ære i at begge afdelinger klarer sig
foreningsmæssigt lige godt. Flere tiltag omkring udviklingen i pigeafdelingen står også øverst på ønskelisten
samt mere banetid, enten på vores eksisterende baner på Jens Jessens Vej og Nandrupsvej eller på lejede
baner i Storkøbenhavn. FA 2000 arbejder bestemt mod at søge om T – licens i den kommende sæson i
samarbejde med DBU og vores ”Flagskib” har ambitioner om, at divisionsfodbold på Frederiksberg skal
repræsenteres af FA 2000. Hovedbestyrelsen har besluttet, at vi er for unge til at være gamle og fortsætter
med endnu større energi og ufortrødne planer for den kommende sæson. Og det efter jeg lærte hvad det vil
sige – at tage en afslappende sæson i 2014 – være behjælpelig hvor der var brug for det – bibeholde vores
serviceniveau for FA 2000`s 1253 ”Børn” og efterkomme de mange ugentlige ønsker fra ledere, trænere,
årgangsansvarlige. 
Nogle hold og spillere forsvandt i 2014 og vi vil byde mange nye velkommen i 2015. Det betyder endnu flere
spillere, der forhåbentlig vil nyde at spille fodbold i vores forening. FA 2000 bliver stærkere som ”Brand” for
hvert år vi eksisterer og jeg fornemmer en stigende respekt for vores store arbejde i foreningen. I er alle en
del af denne udmærkelse og jeg håber, at vi fortsat kan være de ledere, der kan inspirere jer til fortsat at
udøve arbejde for FA 2000.
Der vil utvivlsomt blive rykket rundt på mangt og meget i 2015 og det vil for det meste være for det bedste,
men der kan også fejles. Tak til alle jer derude, som i 2014 var med til at gøre FA 2000 til en endnu bedre

klub, tak for jeres medvirken, der med sikkerhed har inspireret os til nye tiltag og endelig tak til alle jer, der
frivilligt hjalp til i 2014. I har alle den samme betydning for FA 2000 og jeg håber i er med i 2015. Talent og
dygtighed vil aldrig udgøre det komplette uden hårdt arbejde og selv om alle de rigtige ingredienser er til
stede, så kræver det stadig den korrekte opskrift. Vi vil i 2015 bestræbe os på at menuen på vores fodboldklub
bliver så spiselig som muligt.
Afslutningsvis vil jeg ønske alle en god sæson i 2015 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, så husk altid at spørge dig
selv om hvad du kan gøre for FA 2000 og ikke kun hvad FA 2000 kan gøre for dig. Tak til alle for sæsonen 2014
og velkommen til alle nye i FA 2000 i 2015. Bær alle i minde, at sammen er vi stærke.

Seniorafdelingen 2014 af Steffen Dam
Med undertitlen ”Det næste kapitel i den lange fortælling om succes”
Der har været langt imellem fiaskoerne i det år, som er historie, når disse linjer læses. Sådan har fortællingen
om FA 2000 været igennem snart mange år - succeshistorierne er mange, og de dårlige oplevelser få, og
sådan har fortællingen om seniorafdelingen også været i 2013.
Året startede med et par ændringer, idet undertegnede overtog posten som formand for afdelingen fra
Martin Fugmann - der havde nok at gøre med at føre pennen i en af de smukkeste historier i klubben. Selv
om U19 teknisk set er et ungdomshold, så har mange af spillerne allerede nu haft en masse at gøre med de
åbne seniorhold - og når de ikke havde det, så spillede de fremragende fodbold og sikrede FA 2000 det første
divisionshold i historien efter et sandt drama i Kastrup.
Derudover blev dameafdelingen skilt fra seniorafdelingen og samlet i en ny pige-/dameafdeling, samlet under
Lillian Wester-Andersens kyndige ledelse.
Her i klubben har vi en ret unik struktur med hele tre velfungerende seniorhold og hele seks lige så
velfungerende lukkede hold i 11 mands rækkerne - og med tre syvmandshold oveni, så er der i den grad et
tilbud til alle, der vil spille fodbold.
Bedst understreget ved, at jeg flere gange har fået mails om nye spillere, som gerne vil spille i klubben, og
som er blevet taget imod med åbne arme på det hold, der nu passede til niveauet - også selv om det har
været et så kaldt lukket hold.
Det er meget sjældent, at man ser en klub, hvor der er så høj en grad af åbenhed og kommunikation holdene
imellem - og skulle man være i tvivl, kunne man have taget med til gallafesten, hvor stort set alle
seniorholdene var repræsenteret i hvad der endnu engang blev et brag af en fest i den unikke FA-ånd.
Eneste lille malurt i bægeret har været den banefordeling, som eksisterer på Frederiksberg. På trods af, at FA
2000 har det højest rangerende hold og nu også divisionshold i ungdom, så bliver vi spist af med blot én
kunstbane ud af fem mulige hele ugen - og da det er lykkedes de andre klubber at låse banefordelingen i tre
år, så har det desværre lange udsigter med at få den ændret. Der skal dog lyde en stor ros til alle for
forståelsen af dette og af, at man ikke altid har kunne træne på de foretrukne tidspunkter.
U19 klarede som det første hold i FA 2000-historien at opnå divisionsstatus, men det var ganske tæt på, at
de var blevet overhalet et halvt år før. Klubbens flagskib havde en overgang et hul ned til tredjepladsen på

fire point, og skabte et meget spændende forår, hvor der i de afgørende kampe mod Herlev og Avedøre var
op imod 500 tilskuere på stadion.
Desværre kiksede det hele i tredjesidste spillerunde mod AB Tårnby - her røg andenpladsen holdet af hænde,
og det blev kun til en tredjeplads. Det er dog med afstand det bedste resultat i klubbens historie, og en
imponerende debutsæson for Martin Lindholdt som cheftræner, der efter flere år som assistent nu fik
ansvaret selv og i stedet fik den gamle anfører Jacob Jørgensen som ny assistent.
Efteråret har budt på en række nye udfordringer, da FA 2000 tabte lodtrækningen og røg i pulje 2, og efter
en lidt svingende start på det eventyr, tabte man ikke de sidste otte kampe og er blot to point fra
førstepladsen, når der fløjtes i gang til forårssæsonen. Med andre ord er der lagt op til et ekstremt
spændende forår, hvor programmet har maget sig således, at man har stort set alle topholdene i de første
kampe.
Ellers skal det bemærkes, at vi i det forgangne år har fået flere nye hold i seniorafdelingen. Næstved-drengene
overtog den ledige plads i serie 3, efter det legendariske 8. senior efter mange år på bagen måtte erkende,
at opbakningen ikke længere var til at spille videre - og i efteråret var det så velkommen til Farum-drengene,
som kom ind i serie 3 i stedet for Fodboldglædens mandskab, og det i et tæt samarbejde med 3. senior, så
Farum-drengene blev altså det nye 4. senior
Endelig fik vi også et nyt 7-mandshold under Jonas Damholt, så der har bestemt været noget at skrive om i
det forgangne år.
Blandt succeserne må man også nævne 3. senior, som gik igennem en nærmest surrealistisk forvandling.
Efter seks kampe i foråret lå man til nedrykning, men da den sidste kamp i efteråret var spillet, kunne man
kalde sig rækkevindere i serie 2, efter et drama, som man kan læse meget mere om i holdets eget kapitel,
som man finder herunder.
Med 9. seniors fornemme sæson in mente er det nærmest helt enestående, at FA 2000 har fire hold, der ville
være berettiget til at spille serie 1 eller bedre, hvis ellers DBU Københavns turneringsstruktur tillod det forhåbentlig bliver den snart lavet om, og fra klubbens side vil vi i hvert fald gøre vores til, at det sker. Det
giver ingen mening, at man på breddeniveau har så stor en flaskehals, og det må og skal unionen kunne gøre
bedre.
En tak skal der også lyde til Mikkel Krogh-Madsen, som efter to et halvt år i spidsen for 2. senior har valgt at
søge nye udfordringer. Det blev desværre ikke til den ønskede oprykning til KS, men holdet indeholder masser
af talent, og med forfremmelsen af Lasse Frølund er holdet i de bedste hænder i det år, der kommer - hvor
der jo til sommer kommer masser af talent op fra egne rækker, når U19-spillerne overgår til seniorfodbold.
Så 2014 blev endnu et kapitel i den lange fortælling om succes i FA 2000, og mon ikke det også bliver tilfældet
om et år, når der skal evalueres og ses tilbage på året der gik.
Herfra skal lyde et kæmpe tak til alle for at gøre seniorafdelingen til et FAntastisk sted at være, tak for året
der er gået. Ikke mindst de mange frivillige, som gør et kæmpe stykke arbejde for at tingene fungerer - og
god læselyst med resten af beretningen 

De enkelte hold
Første senior, DS af Martin Lindholt
Foråret
Vi gik ind til 2014 med et trænerteam bestående af Martin Lindholdt som cheftræner og Jacob Jørgensen og
Nicolaj Florin som assistenttrænere. Målsætningen var at fortsætte den fremgang, som man havde oplevet i
efteråret 2013. Holdet kæmpede med om oprykning til 2. division indtil sidste spilledag og sluttede på
tredjepladsen i DS, hvilket er den bedste placering i klubbens historie. Martin Lindholdt og Jacob Jørgensen
forlængede i juni deres aftaler med klubben i halvandet år, mens man tog afsked med Nikolaj Florin.
Sidstnævnte fik tak for en rigtig fin og engageret indsats. Først i klubbens ungdomsafdeling og sidst som
assistenttræner for 1. senior.
Efteråret
Efteråret 2014 kan inddeles i to halvdele. Det var en rigtig svært indledning i en i forvejen besværlig pulje 2,
hvor holdet pludselig skulle køre land og rige rundt for at spille fodbold. Holdet var i starten særdeles ramt
af både ferier, udvisninger, karantæner, skader, sygdom mm. og i de første fem kampe måtte trænerteamet
se bort fra 6-7 spillere til samtlige kampe. Herudover stoppede holdets anfører, Peter Buhr kort før
sæsonstart, da han flyttede til Århus, hvor han var blevet tilbudt nyt arbejde. Derfor kom vi desværre dårlig
fra land, men i takt med, at afbuddene blev færre og holdets fandt sin rytme, så blev spillet og resultaterne
også bedre. Vi slutter således 2014 af som ubesejrede i de sidste otte kampe, hvoraf seks kampe blev vundet
og to endte uafgjort, hvilket resulterede i en flot tredje plads inden sidste halvdel af sæsonen i 2015.
2. senior af Mikkel Krogh-Madsen
Der er ingen tvivl om at den vigtigste halvdel af et år for 2.senior er månederne fra januar til juni. Her spiller
holdet nemlig om oprykning fra S1 tilbage til KS. Det var ambitionen for både spillere, for træner Mikkel
Krogh-Madsen og for dennes nye assistenttræner, Lasse Frølund. Sæsonens første kamp bød på en 3-1 sejr
over naboerne fra FB, og i de næste mange kampe blev der også hentet vigtige point. Men fremdriften mod
oprykning tog en både chokerende og uventet vending i opgøret mod en anden potentiel oprykker, Fremad
Amager. Hjemme på Jens Jessens Vej indkasserede 2.senior et 7-1 nederlag - efter ikke at have tabt en
turneringskamp i mere end 7 måneder. Selvom holdet rejste sig i de sidste kampe, så blev målet om den
enlige oprykkerplads ikke nået, men det blev til ganske anstændige 21 point for de 11 kampe.
Da der i efteråret ikke spilles om oprykning, men blot om at undgå nedrykning, er motivationen alt andet lige
noget mindre i dette halvår. Andetholdet skaffede sig hurtigt de nødvendige point til overlevelse - de 12 point
der var i hus efter de første 5 kampe var faktisk nok - og derfor blev resten af sæsonen en pose blandede
bolcher, og 2.senior sluttede på en femteplads i rækken med 18 point.
Den sidste kamp i 2014 markerede samtidig en anden slutning: Træner Mikkel Krogh-Madsens valgte selv at
stoppe sit engagement på holdet som han har ledt gennem 2 1/2 år. Det gjorde han velvidende at hans
kompetente assistent, Lasse Frølund, stod klar til at tage over. Det bliver spændende at følge Lasses arbejde
med at rykke 2.senior tilbage i KS til sommer.
3.senior af Steffen Dam
Med undertitlen ”Den grimme ælling blev en smuk svane”
Året 2014 var i den grad fortællingen om den grimme ælling for 3. senior. Få hold kan prale af at have
gennemgået så stor en forvandling og på blot et halvt år gå fra at kigge direkte ned i serie 3 for senere at stå
som vindere af serie 2.

Forårets træningskampe varslede, at det kunne blive et tungt forår for holdet. Der var et par store nederlag
imellem, og efter seks kampe lå man næstsidst med blot fire point i seks kampe - hvor der blandt andet var
en øretæve på 0-5 til B 93 imellem. Men så startede opblomstringen.
I de sidste fem kampe blev det til fire sejre og en uafgjort mod oprykkerne fra Brønshøj - hvor det hele
sluttede med 5-1 ude over BK Fix og dermed en slutplacering midt i tabellen. Træner Jonas Hjortshøj fik et
tilbud om at blive assistenttræner for AB's hold i U19-divisionen, og takkede ja til dette.
Holdets tidligere mangeårige træner Steffen Dam trådte ind i stedet for, og ny assistent kom der også til i
form af Nicolai "Salaten" Baldorf. Sammen med den hidtidige assistent Emil Bergmann udgjorde de et meget
succesrigt trænerteam i efteråret.
Med nederlag til først GVI og siden BK Skjold var førstepladsen reelt set forduftet, men ganske som i foråret
leverede holdet et fremragende slutspurt, og med lidt resultatheld gik 3. senior på førstepladsen i serie 2
inden sidste spillerunde.
Her skulle man så lave samme pointtal som BK Skjold for at bevare den placering, og det holdt mere end
hårdt. Om det var nerver eller hvad, skal være usagt, men spillet var totalt forkrampet i første halvleg mod
Fremad Valby, og nede 0-2 så det mere end sort ud.
Da 0-2 blev til 0-3, var det reelt set slut med drømmene om førstepladsen, men eventyret skulle have en
lykkelig slutning, og det fik det i den grad også. På to mål af Michael Jacobsen og et enkelt af Rasmus Holm,
blev 0-3 til 3-3 inde i overtiden, og da Skjold samtidig dummede sig og blot fik uafgjort mod B 1903, kunne
champagnepropperne springe.
4. senior af Sebastian Berthelsen
Med undertitlen ”Overlevelse til sidst”
Efter første halvsæson som Senior 4 i FA2000 er det blevet tid til en at gøre en kort status.
Vi (Sebastian og Claus) kom til klubben med et nyt senior hold, som skulle overtage det gamle Senior 4, eller
Glædens Hold som det blev kaldt. Med en gennemsnitsalder på omkring de 21-22 år og en alderspræsident
på 23 år blev vi internt kaldt Talenternes Hold, hvilket blev hængende og er vores interne officielle navn i
klubben.
Vores første sæson blev en blandet fornøjelse, desværre med flere nedture end opture rent resultatmæssigt.
Det var tydeligt at se, at holdet ikke havde spillet sammen før og at formen ikke var til 90 minutter. Dette gav
en masse fremragende første halvlege og mange føringer indtil 85 minut. Herefter smed vi dog som regel
føringen hvilket resulterede i hele 5 uafgjorte og 4 nederlag. Vi mener selv at spillermaterialet var til mere,
men når luften gik af ballonen i anden halvleg og bredden ikke var god nok (grundet mange skader), så kunne
vi som regel ikke holde fast. Dette gjorde at vi i sidste spillerunde skulle ud i en ægte gyser om at skulle blive
oppe. Vi kunne heldigvis selv afgøre det. ”Alt” det krævede var en sejr, men når man kun har skaffet 1 i 10
forsøg, var det lettere sagt end gjort.
Heldigvis viste vi den rigtige indstilling og hev en 6-2 sejr og sikrede endnu en sæson i serie 3. Nu ser vi frem
til foråret hvor vi forhåbentligt kan holde bedre fast og lukke kampene og dermed undgå at stå i samme
situation som vi endte i denne sæson.

5. senior af Peter Hansen & Michael Rasch
Foråret 2014
Ved indgangen af 2014 var 5. Senior, eller Rasch/Peter Truppen som de også bliver kaldt, rykket op i serie 4,
som vel egentlig afspejlede niveauet på holdet på det tidspunkt, men det skulle der laves om på…
Ambitionerne blev ændret.
Fra sæsonens begyndelse var det nye tider på holdet. Peter Hansen afgav anførerbindet til Søren Egstrand,
og overtog i stedet rollen som assistenttræner, som havde været ubesat i flere sæsoner.
Ud over en ny træner oplevede holdet samtidig en tilgang af kvalitetsspillere på flere positioner. Heriblandt
den tidligere KS målmand fra Espegærde, Mikkel Søgaard, som har vist et imponerende niveau igennem hele
forårssæsonen og dele af efterårs sæsonen.
Ligeledes blev offensiven styrket i form af Futsal-spillerne, Jannick Holten og Jonas Mikkelsen (Jojo) og
forsvaret med Steffen Sørensen. En samling af unge og dygtige boldspillere var på plads og målet var klart.
OPRYKNING, igen!
Som det er med alt nyt, så er der en masse ting der lige skal falde i hak, før maskineriet kan fungere optimalt.
Tre træningskampe blev spillet, og gav et udbytte af to sejre og et nederlag, men specielt nederlaget viste,
at der fortsat var en del at arbejde med før holdet kunne præstere på det ønskede niveau.
Holdet gik fra start af sæsonen ud og viste, at man skulle spille med i toppen, og ikke engang tidlige føringsmål
til modstanderne i 3 af de første 4 kampe kunne ryste mandskabet, som viste hvad de var lavet af ved at
vende kampene når det så sortest ud. Specielt én episode står lysende klart når man ser tilbage på den vilje
til at vinde der lyste ud af holdets spillere.
Nede 0-1 i udekampen mod Jægersborg, med 25 min tilbage, begik Mikkel Søgaard straffespark og modtog
efterfølgende rødt kort for forseelsen. Straffesparket blev reddet og pludselig var viljen til sejr på plads. Trods
én mand i undertal stod der 15 minutter senere 2-1 som også blev kampens resultat. En mandfolkepræstation
af en anden verden. Drømmen levede og holdet havde en fantastisk tro på egne evner.
På trods af en god start resultatmæssigt var der stadig nogle spillemæssige ting der haltede og specielt på
græs var holdet til at ryste, da man ikke kunne praktisere det polerede pasningsspil.
Dette kom til udtryk i holdets efterfølgende tre kampe, hvor det kun blev til 2 point, hvilket betød at holdet
ikke længere selv kunne afgøre om det skulle blive til en 1. eller 2. plads. Og med udsigt til at møde nr. 1, som
indtil da havde vundet alt komfortabelt, samt nr. 3 i de efterfølgende to kampe synes oprykningen langt væk.
Der var ikke plads til flere svipsere.
Budskabet virkede til at være feset ind, for det var et som forvandlet mandskab, der mødte op på kunsten i
fælledparken og i store perioder af kampen udspillede BK Heimdal, puljens suveræne tophold. 2-0 lød sejren
på og den blev fulgt op af en ligeså flot kamp ugen efter, hvor Husum blev sendt hjem med et 3-0 nederlag.
Optimismen var tilbage og med udsigt til, at den bedste 3. plads i serie 4 puljerne også ville give en
oprykningsplads, kunne nerverne dulmes en smule.
De to flotte kampe blev desværre fulgt op af et dumt nederlag, og pludselig var der inden sidste runde
spænding om hvorvidt holdet skulle blive på 3. pladsen. Et nederlag i sidste runde, samt en sejr til Husum
eller CBS, som mødte hinanden, ville betyde at holdet ville rykke en plads ned og dermed også glippe
oprykningen.
Der var dog ikke nogen grund til bekymring idet spillerne gik ud og spillede en fin omgang fodbold, og endte

sæsonen med en 6-0 sejr og dermed 3. pladsen. Målet for sæsonen var nået og Rasch/Peter truppen kunne
for første gang i holdets historie kalde sig for serie 3-hold.
Topscorerlistens top 3 for foråret ser således ud:
9 mål: Christoffer Jæger
5 mål: Jannick Holten
5 mål: Jonas Mikkelsen
Forårets spiller top 3 ser således ud:
61 stemmer: Christoffer Jæger
49 stemmer: Jannick Holten
47 stemmer: Henrik Kruse
(Årets spiller bliver valgt ud fra antal stemmer i løbet af hele sæsonen.)
Efteråret 2014
Nye spillere kom til holdet henover sommeren. Holdets gode humør til kamp og træning, samt en plads i
serie 3 fik spillere som Tobias Lindskov, Fahmi Mahyou og Sonny Skat til at skifte til holdet fra andre FA hold.
Ligeledes kom spillere som Anders Juul Hansen, Christian Schwartzlose Nyhuus og Brisse Pedersen til. Med
en trup på 20-25 spillere var der virkelig noget at arbejde med for trænerne. Målet var at etablere sig i serie
3 og på sigt rykke op.
Holdet startede med den samme intensitet som i foråret, men manglende træningskampe og et sløvt
opstartsprogram sad i benene og i hovederne de først par kampe. Klubben og trænerne havde ellers gjort
deres med nye bolde og andre nye træningsremedier. Ligesom Henrik Poulsen havde fået sponsoreret
træningstøj til holdet. Rammerne var altså i orden.
Det blev til et knebent 2-3 nederlag til Bk Stefan i første kamp, som ellers lige så godt kunne være endt til
FA’s fordel. Den næste kamp mod Østerbro IF blev til en arbejdssejr, men da begge trænere var bortrejst
begik holdet desværre en fejl og benyttede en spiller som ikke var medlem af FA2000. Reglerne er klare og
holdet blev taberdømt. To kampe og nul point… Nu skulle der arbejdes for at bevare pladsen i serie 3.
Efterfølgende blev det til et point mod de evige rivaler fra FC Udfordringen, en kamp som holdet skulle have
været vundet, samt en sejr mod AB Tårnby på hjemme bane. Nu var holdet tilbage i midten af serie 3, i en
pulje der skulle vise sig at være utrolig tæt.
Et par kampe blev flyttet på grund af regn og andre årsager. Det betød desværre for holdet at flere af de faste
spillere ikke kunne spille en del af kampene. Ligeliges blev holdets vigtige midterforsvarer Michael Thomsen
meldt helt skadet med et overrevet korsbånd og en beskadiget menisken, ligesom Peter Hansen fik en
muskelskade i låret og målmand Mikkel Søgaard måtte melde afbud på grund af en operation af en brækket
næse.
Heldigvis for holdet havde de nu bredden til at stille hold, men desværre var niveauet ikke helt det samme.
Det betød at de efterfølgende 4 kampe mod Tårnby FF, Bk. Victoria, B.93 og HIK kun gav et enkelt point.
Spillere som Tobias Lindskov der havde overtaget målet efter en skadet Mikkel Søgaard og Souleiman (Sylle)
El Khattoti der havde overtaget midtbanen efter at Sonny Skat måtte melde afbud til en del kampe, strålede
her som de bærende kræfter. De holdte os inde i kampene, og med lidt held havde vi da også fået 3-6 point
i stedet for et.

Holdet havde nu pistolen for panden, men kunne stadig selv afgøre om det skulle være serie 3 eller 4 i det
nye år. Den efterfølgende kamp mod VLI var meget beskrivende for holdets efterårssæson. Efter en intens
kamp med flotte mål, store redninger og alt for mange afbrændere fra de offensive kræfter var vi foran 3-4 i
dommerens tillægstid. VLI presser på for at få et udlignende mål, men forsvaret står meget kompakt og godt.
I et desperate forsøg sparker VLI fra 30 meters afstand. Den evigt kæmpende Henrik Kruse kaster sig ind i
blokeringen, men i stedet for at blokere rettes bolden af, så den i en blød bue lige akkurate kan glemme sig i
mål mellem Tobias Lindskov og overliggeren. Efteråret var indtil da virkelig stolpe ud for holdet.
Med en del spillere tilbage efter skader og rejser var holdet opsat på at gøres deres bedste i de sidste to
kampe. Med lidt hjælp fra andre kampe, så kunne holdet stadig blive i serie 3.
Vigerslev Bk. blev sendt under nedrykningsstregen med en arbejdssejr på 2-1 foran et hujende
hjemmepublikum. Holdet havde samlet familie og venner fra nær og fjern til denne sidste hjemmekamp, og
med hjælp fra denne 12. mand lykkedes det holdet at vinde denne utrolig vigtige kamp.
Holdet kunne nu selv afgøre det mod bundproppen Bispebjerg Bk. i sidste kamp med en sejr. Med en uafgjort,
så skulle holdet håbe på at Vigerslev Bk. ikke kunne slå Bk. Stefan.
Den sidste kamp blev en mudret affære. Dels fordi at DBU flyttede kamptidspunktet flere gange dagen inden
kampen, og dels fordi Bispebjergs hjemmebane mest af alt lignede en pløjemark. Efter at have varmet op i
næsten en time kunne kampen endelig fløjtes i gang. Holdet havde svært ved at finde takten på denne
mudrede bane, og efter få minutter krævede den da også sit første offer da Christian Nyhuus i en noget vovet
tackling ødelagde sin skulder, så han måtte besøge den nærtliggende skadestue. Første halvleg endte 1-1 og
holdet havde stadig noget at kæmpe for. Desværre fik Bispebjerg scoret 2 gange i 2. halvleg og holdet havde
nu ryggen mod muren. Men da Peter Hansen scorede sit andet mål og Thomas Skat kunne reducere i
overtiden pressede holdet på for en sejr. Sejren udeblev, men da Vigerslev Bk. tabte deres kamp var pladsen
i serie 3 sikret.
Holdet fejrede overlevelsen om aftenen hos Formanden for Festudvalget - Jonas Mikkelsen, hvor efterårets
spiller blev udpeget: Sylle, Sylle, Sylle, Sylle!
Topscorerlistens top 3 (eller 8) for efteråret ser således ud:
3 mål: Christoffer Jæger & Søren Egstrand
2 mål: Peter Hansen, Jonas Mikkelsen, Jannick Holten, Thomas Skat, Sonny Skat & Fahmi Mahyou
Efterårets spiller top 3 ser således ud:
54 stemmer: Souleiman El Khattoti
50 stemmer: Tobias Lindskov & Christoffer Jæger
Holdet bestod i 2014 af: Michael Rasch, Peter Hansen, Thomas Skat, Christoffer Jæger, Sonny Skat, Michael
Thomsen, Mikkel Søgaard, Steffen Sørensen, Anders Juul Hansen, Mads Thorsen, Jannik Larsen, Fahmi
Mahyou, Asbjørn Denkel, Jannick Holten, Henrik Poulsen, Simon Sørensen, Henrik Kruse, Tobias Lindskov,
Søren Egstrand, Jonas Mikkelsen, Souleiman El Khattoti, Christian Nyhuus og Brisse Pedersen. (Samt med
hjælp fra øvrige FA spillere som Jolan Joes, Emillian Seiersen, Mahdi Mansour og Christian Hyttel til træning
eller kamp)
Tak for et godt år til spillere og publikum. Næste års udfordringer bliver at holde et vist niveau i alle kampe
og score på vores mange chancer, så skal vi nok bevare en fin placering i serie 3 igen.

6. senior af Rasmus ”Rapper” Holm
Året 2014 har været både begivenhedsrigt og spændende for 6. senior.
Desværre blev opstarten til forårssæsonen mildest talt en smule kaotisk, da holdets normale leder, Rasmus,
var hårdt ramt af kyssesyge, og derfor ikke var i stand til at fungere som holdleder. I stedet trådte Kenneth
til og ledte tropperne forårssæsonen igennem – et stort tak til ham for hans indsats for holdet.
I den korte pause mellem forårs- og efterårssæsonen skulle trådene samles oven på et lidt større frafald af
spillere i truppen end hvad man kunne have håbet på, men både nye og gamle kræfter trådte til, og sammen
fik man løftet i flok og skabt en stabil stamme af spillere, som brænder for holdet – og havde det ikke været
for en sand helvedesuge (endda i efterårsferieugen) skabt af tidligere flyttede kampe, således at 6. senior
havde tre kampe på én uge, havde en placering i top tre ligget i kortene, men desværre blev det i stedet til
en – dog helt klart godkendt – placering lige under topholdene.
Fulde af gåpåmod og entusiasme ser vi frem til året 2015, som forhåbentlig byder på masser af gode
oplevelser for 6. senior – både på og uden for banen.
7. senior af Rasmus Morten Hansen
Med undertitlen ”Bæsternes efterår, Wouf……”
Som optakt satte vi (trænerteamet), hvad vi synes var en
beskeden målsætning:
-

En top-6-placering
Ingen øretæver (Vi har døjet med tocifrede
nederlag)

Nøglen til målene skulle opnås igennem et nyt spillesystem:
3-5-2.
Sort på hvidt ses det at vi ikke opnåede vores plads i top-6 (det rakte til en 8. plads).
Men der er stadig mange positive ting at hive frem.
Vores 3-5-2’er viste sig at holde stik. Vi fik – på trods af mange skader i defensiven – etableret en
forsvarskæde, der som udgangspunkt var solid. Det ses bland andet ved, at vi bortset fra to tremålsnederlag,
kun har spillet tætte kampe. Derudover fik vores to senest ankomne angribere gang i scoringerne. Dette
skyldes primært, at trænerne har set fuldstændig rigtigt med den nye formation, der har styrket vores
omstillingsspil. Dertil kommer, at spillerne i truppen, hver især er modnet og leverer en helhjertet fight.
Så kan man jo stå og undre sig over hvorfor målet om en top-6-placering ikke kom i hus … Her er vi naturligvis
ikke for fine til at finde undskyldninger.
Vores sæsonstart var en kende for barsk, da vi åbnede med tre kampe på seks dage. Tager vi de to tophold,
taber vi hhv. 3-0 og 2-1, hvilket er godkendt. Så havde vi et mentalt sammenbrud mod Brønshøj, hvor vi (spil
og chancer taget i betragtning) burde have vundet. I stedet tabte vi 1-4. Desværre har vi haft en del
midtugekampe. Her kan klubberne vi møder tage spillere med fra højere rangerende hold, hvilket vi har lidt
meget under.
Desværre har vi sat mange points til i snævre kampe. Her er vores uafgjorte kampe mod BK Amalie (hvor vi
fører 1-0 tre minutter inde i overtiden) og BK Heimdal (hvor vi to gange er foran og bør lukke kampen) de
værste eksempler. Det går meget på koncentrationssvigt og personlige dumheder. Vi laver dem alle sammen.

De personlige fejl har kostet således, at vi ikke kunne sige os fri af nedrykning før vi fik kampresultaterne fra
tre andre kampe i sidste runde.
Det vi tager med videre til næste sæson er, at vi er i stand til at bide skeer med samtlige hold i puljen. Når vi
kommer skidt fra start er vi blevet i stand til at rejse os og komme tilbage i kampen. Når vi løber den ekstra
meter og sidder helt tæt på vores modstander, er vi f***ing svære at score på.
Årets spiller:
Årets bæst:
Årets detalje:

Rune Haaning Rømer
Jesper ”Pivert” Fogt Nielsen
Peter Christian Wilhelmsen

8. senior af Mathias Demant
I foråret 2014 skete et skifte for FA2000’s 8. senior. Ud røg et ”lukket” hold og ind kom et andet. Det nye hold
var en samling af drenge fra Næstved området med meget forskellige fodboldmæssige forudsætninger.
Nogen havde ligget brak gennem en længere periode, andre kom direkte fra et andet hold.
Inden sæsonstart nåede holdet kun én træningskamp, hvilket selvsagt ikke er optimalt for et nyopstartet
hold. Derfor rende holdet også ind i noget af en afklapsning, da de stillede op til første turneringskamp mod
rivalerne fra FB. Efter at have været nede med 1-0 ved halvleg, gik luften fuldstændig af ballonen i anden
halvleg, og kampen endte 7-1. Holdet tabte ligeledes de efterfølgende tre kampe. Det var ikke den bedste
start, og det lignede en stensikker nedrykning. Men i takt med at formen og den indbyrdes forståelse så småt
blev forbedret, ramte holdet en lille stime. 3-3 mod Østerbro IF, 2-0 over Sønderbro Fight og 5-3 ude mod PI
Fodbold. Efter nederlag i de to efterfølgende kampe var der lagt op til en nervepirrende sæsonfinale ude mod
B1903. Et uafgjort resultat var nok til at sikre overlevelse. FA2000 kom hurtigt foran, og førte 2-1 det meste
af kampen. Men 10 minutter før slutfløjt udligner det sortstribede hjemmehold. Det blev en intens afslutning
både på kampen og sæsonen. Et mål mere til B1903 ville have betydet nedrykning. Men der blev holdt stand,
og endnu en sæson i Serie 3 var sikret.
Optakten til efterårssæsonen var en lidt blandet fornøjelse. Sommerferie gjorde at anlægget var lukket, og
træningen således først kunne genoptages samme uge som første turneringskamp fandt sted. Dog fik holdet
spillet to gode træningskampe. Den første var hjemme mod Tåstrup FC, den endte uafgjort. Den næste var
ude mod Præstø IF, der havde en af spillernes tidligere trænere ved roret, så der var meget på spil. Det var
en god oplevelse at få lov til at repræsentere FA2000 på det sydlige Sjælland, der nok ikke er vant til at spille
mod Frederiksbergs stolthed. Kampen blev målrig og velspillet, og lystavlen viste således 4-4 efter de 90
minutter på Præstø Stadion.
Efteråret blev præget af de betingelser der er forbundet med at mørket falder tidligt. Kampflytninger dagen
inden kamp var en stor udfordring for en trup der numerisk ikke er så stærk. Det hele startede som i foråret
skidt, og efter de 2 første kampe stod der et rundt nul ud for FA2000 i tabellen. Men i denne sæson ramte vi
vores stime tidligere. Vi spillede 2-2 mod både Bk. Rødovre og B1903, og vandt 3-1 over Amager FF. Der sneg
sig lige et 3-1 nederlag in til Bk. Viktoria, før holdet udklasserede Skovshoved med hele 7-1 hjemme med
formanden som tilskuer. Herefter blev holdet ramt af skader og afbud fra flere spillere, hvilket gjorde, at der
kun lige kunne stilles hold til 3 ud af de 4 sidste kampe, og resulterede derfor i 2 nederlag og en uafgjort
inden den igen stod på en nervepirrende sæsonfinale ude mod sæsonens ubestridte tophold fra Tårnby FF,
som havde vundet rup og stup. Igen måtte holdet nøjes med 11 mand til kampen. Det blev en intens affære
hvor FA2000 kom foran flere gange i kampen og kunne gå til pause med en 3-2 føring. I anden halvleg var det
som om Tårnby FF lige havde et gear mere og give af, hvilket bragte dem foran 5-3 inden FA2000 scorede
kampens sidste mål til 5-4. Da minimum 1 point var et must for at blive oppe i Serie 3 lykkedes det til stor
ærgrelse for holdet ikke, og FA2000’s 8. Senior må en tur ned i Serie 4 i den kommende sæson.

9. senior af Michael D.H. Larsen, Tomas V. Dam & Daniel K. Munch

Efter en tilfredsstillende første sæson i serie 2, gik vi i gang med den kolde januartræning med en
klar forventning om et mindst lige så godt 2014. Målsætningen var derfor top 4, hvorfor der til
spillernes stille ærgrelse blev indført ugentlig løbetræning – en udfordring de fleste dog tog imod.
Selvom der af uransagelige årsager ikke blev lavet en evaluerende bip-test, efter den første test i
februar, virkede det dog som om at formen gik i den rigtige retning. Dette medførte fint spil og sejre
i flere af vores træningskampe, heriblandt i de to kampe vi spillede i Aarhus ifm. vores træningslejr
til Smilets By i marts – dejligt at kunne tage af sted på tur igen i år!
Det gode fællesskab i truppen krydret med god fight i træningskampene samt en ny anfører var
nogle af elementerne, der gav os en god start på forårssæsonen. På trods for et dumt unødvendigt
nederlag til lokalrivalerne fra KB, kørte 9.senior-maskinen der ud af og skovlede sejre ind på stribe.
I den næstsidste kamp, på udebane mod Skovshoved, var der derfor lagt op til et ægte topbrag
mellem nr. 1 og 2 i rækken. Med objektive øjne var det helt klart forårets flotteste kamp, hvor begge
hold spillede god bold og gerne ville frem ad banen. Desværre fik vi ikke udnyttet det flotte spil til
at score i vores gode perioder, hvorfor vi måtte æde et surt 2-3 nederlag. Dette rakte i sidste ende
til en 3. plads og selvom den sportslige ambition om en top-4 plads blev nået, var det alligevel en
lidt bitter placering at sluge..
Efter vores tætte to første sæsoner i serie 2, havde vi derfor nu en realistisk tro på at 9. senior kunne
stå som puljevinder ved udgangen af 2014. Det blev dog forvandlet til en mere utopisk tanke efter
nederlag i de to første kampe – nederlag, der nok primært skyldtes utroligt mange afbud grundet
ferie. Dette kunne lyde som en dårlig undskyldning, men faktum er, at vi med ”frit valg” på 9. senior
hylden hev sejre hjem i de efterfølgende 6 kampe og undervejs uddelte store øretæver. Optimismen
fejlede derfor ikke noget, da vi en mørk oktober aften tog imod puljens absolutte bundprop, der so
far ikke havde fået et eneste point. Desværre beviste de, at man med god defensiv organisation/viparkerer-bussen-strategien kan drille alle hold, inkl. 9. senior. Kampen endte 1-1, hvilket skulle vises
sig, at blive et dyrt pointtab. I sidste kamp skulle vi nemlig en tur til Dragør, der før dagens kamp lå
nummer 2. Med en sejr kunne vi rykke forbi Dragør, men teoretisk set også slutte som 1’er, hvis
kampen på Frederiksberg mellem FB og Union gik vores vej. Desværre fik Union alle 3 point, hvorfor
vores storsejr på 6-2, efter en meget flot og kontrolleret kamp, ikke var nok til at stå øverst på
skamlen.
Trænerstablen kan dog se tilbage på en sæson, der har bevist, at vi med tiden har nået et niveau,
hvor serie 2 ikke længere er helt så stor en udfordring, og favoritværdigheden nu ligger på vores
skuldre i næsten alle kampe. En tilfredsstillende udvikling opnået efter kun 1½ år i serie 2, som hele
holdet godt kan være stolte af! Forventningen for 2015 er derfor helt klar;
Guldet skal hjem, til FA igen!

7 – mands, 2 af Anders Villemoes
Efterårssæsonen blev en blandet oplevelse. Efter en fornem sæson med oprykningen var gassen gået lidt af
ballonen, og i det hele taget manglede der stabilitet. Vi var klar over, at man ikke bare sådan lige rykker op
to gange i træk, men at slutte to point over stregen var kunne gøres bedre. Der var tit stor udskiftning og den
manglende kontinuitet kom specielt til udtryk via defensiven. Defensivt var det en skidt sæson, og vi lukkede
for mange mål ind. Når det så er sagt, så er vi tilfredse med at have vundet fire fodboldkampe mod gode
hold. Højdepunktet helt sikkert udesejren på 2-1 over Viktoria. En fremragende arbejdssejr.
Damehold 11 og 7-mands af Henrik ”Solkongen” Jensen
11-mands
Sæsonen 2014 startede med høje forventninger og godt humør. Vinterpausen blev brugt på at styrke
grundformen og forbedre det tekniske niveau.
Træningskampene op til sæsonstart var lovende og holdet formåede at slå et serie 1 hold i en fantastisk
kamp. Lige op til sæson start var holdet blevet ramt af nogle uheldige skader og det skulle vise sig at skaderne
var for vitale for holdet. Der blev spillet en del god fodbold og generelt var det lige ved og næsten i de fleste
af kampene. Det blev til en enkelt uafgjort i foråret.
Efteråret bød på et trænerskifte hvor Brian overtog efter Dan.
Der blev fokuseret på det tekniske og det taktiske. Efterårets første kampe var meget tætte og med lidt tur i
den, så havde der været mange flere point på kontoen.
Sæsonen blev sluttet af på Frederiksberg stadion med en masse glade tilskuere og byens bedste ristede.
Vi tabte desværre kampen i en flot kulisse. Om det var nerver eller et modstander hold i forrygende form
står stadig i det uvisse. Efteråret endte med en enkelt uafgjort.
7-mands
Som altid var resultaterne meget svingende. Foråret startede skidt og vi tabte 2 kampe i træk efter at have
været foran med to i begge kampe, øv øv. Så kom forløsningen og målene heldigvis og de næste 2 kampe
endte med sejr og så var vi med igen i en meget lige pulje.
Desværre kom vi ind i en periode med svingende spil og dermed også resultater. Vi endte på en solid
midterplacering med 3 sejre, 2 uafgjort 4 nederlag og et scoringsgennemsnit på 2 mål per kamp.
Efteråret startede noget bedre. 4 kamp med 3 sejre og et enkelt nederlag. Desværre mistede vi lidt pusten i
slutningen og tabte de sidste 3 kampe. Vi endte derfor med 3 sejre og 3 nederlag med et scorings gennemsnit på 2.33 mål per kamp.
Generelt vil jeg rose spillerne for altid at tro på sejren uanset hvor svært det ser ud, altid smile efter kamp og
altid klar på 3. halvleg.
Som Holdleder håber jeg at vi i næste sæson kan rykke et par pladser op i tabellen (både 7 og 11 mands).
Det har spillerne ærligt fortjent.
Damesenior af Lea Dyrting
FA’s dameseniorhold har i 2014 været ramt af flere tilfælde af ”lykkelige omstændigheder”. Således er tre
kommende FA-spillere på vej – og holdet har skullet undvære 3 profiler, som forventes at vende stærkt

tilbage i 2015. Heldigvis er flere nye spillere kommet til, men man har fortsat formået at beholde et stærkt
sammenhold og en god stemning spillerne imellem.
2014 var også året, hvor endnu en dametræner blev slidt op, og sommeren bød derfor på et trænerskifte.
Brian er ny mand bag roret, og allerede i efteråret 2014 har man kunne se en stor forbedring i spillet.
Damerne er ved at lære, at de skal turde spille fodbold.
Fredag den 3. oktober var en historisk dag for FA2000’s damehold. Her fik damerne deres første kamp på
Frederiksberg stadion og selvom modstanderen var for stor en mundfuld, blev der kæmpet til det sidste og
de fremmødte fik da også et enkelt FA-mål at gå hjem på. Alt i alt en god oplevelse for spillere og fans – og
en tilfreds arrangør kunne allerede inden kampens slutning melde udsolgt af øl og pølser.
På grund af omrokeringer i de øvrige rækker, har 11-mandssæsonen desværre været kort og efteråret bød
på blot 5 kampe. Damerne glæder sig derfor allerede til den nye sæson, som skal byde på masser af fodbold,
spilleglæde og nye udfordringer.
U-19 af Martin Fugmann, Jonny Timm og Brian Petersen
Sæsonen 2014 var for u.19`s vedkommende en prøve på om man kunne komme til at kæmpe sig til en plads
i u.19 række 1, eftersom at man skulle tilmelde sig de respektive rækker via tilmelding DBU København og da
de på forhånd havde sagt at det blev svært, kæmpede man bravt fra klub og de ansvarliges side om at
overbevise DBU København om at vi var berettet til denne plads i række.1.
Efter en overbevisende snak med DBU København, blev u.19 sat i række 1 og vores mål om at rykke i 3.division
kunne begynde, men først skulle række 1 lige vindes først.
Eftersom at turneringen afvikles halvårligt betød det, at vi kunne nå 3.division ved at vinde række 1, derefter
mesterrækken og så kunne målet 3.division blive en realitet. Så var overliggeren sat og missionen kunne
begynde.
Række 1 skulle afvikles i foråret 2014 og blev til en sikker oprykning, hvor efteråret så skulle spilles i
mesterrækken. Noget af målet var nået, men mesterrækken skulle lige overstås først og den blev lidt mere
spændende end man havde regnet med. Man havde gennem hele efterårssæsonen spillet overbevisende.
Men et pointtab mod GVI skulle vise sig at gøre den sidste og afgørende kamp mod Kastrup meget vigtig for
u.19. Kampen skulle vindes, mens Kastrup kunne derimod nøjes med uafgjort, så der var lagt op til en brav
af en kamp derude i Kastrup. Et massivt tilskuer - antal som var fremmødt til denne vigtige kamp fra FA
2000`S side, sammen med lige så mange tilskuere fra hjemmeholdets side, skabte en Fantastisk ramme som
spillerne gengældte med en mere spændende end velspillet kamp. Resultatet blev en 3-2 sejr til FA 2000 og
vores mission om oprykning til 3.division var fuldendt. Så nu kan FA2000 for første gang nogensinde kalde sig
divisions klub i u.19 og målet må nu være at få klubben til at etablere sig der. Så en spændende sæson i 2015
venter i 3.division og u.19 håber på stor opbakning fra klub samt medlemmer til en masse spændende kampe
i 2015. 2014 kan i hvert fald godkendes fra u.19, s side med 2 oprykninger på en sæson, så stort tillykke til
drengene og lad os så se om de kan klare mosten i 3.div.

Gubbeafdelingen af Steffen Dam
Gubbeafdelingen er en vigtig del af FA 2000. Dels fordi det er her, vi finder nogle af de gamle koryfæer fra
både Dalgas, B 72 og FKIF, men også fordi det bare er vidunderligt at se, at alle kan finde glæde i at spille
fodbold i FA 2000 - og det altså uanset om man er fyldt 80 år som Willy Jarlnæs.

Uanset om det regner eller sner - eller om der har været spillet kamp dagen før - så kan man se gubberne
træne hver eneste uge, og det ofte med ret så mange fremmødte, der kommer og hygger om spillet med den
lille runde, og selv om bølgerne engang imellem kan gå højt, så er det i den grad med at understrege, hvilket
unik fodboldklub FA 2000 egentlig er.
Vi har holdt tilmeldt i alle aldersklasser under DBU København, selv om der i de to ældste aldersklasser er et
samarbejde med Rødovre, hvilket i sig selv er ganske imponerede at kunne tilbyde som klub - og en tyk streg
under det fremragende arbejde, der leveres af de holdansvarlige i gubbeafdelingen.
Under ledelse af Ricky Christensen og Julius Risby, kastede old boys sig ud i række 1 under DBU København.
Her startede man lovende ud med 2-2 mod Frem, som ellers havde mange hundrede divisionskampe på
bagen og da også endte med at vinde rækken suverænt. Siden da gik det lidt frem og tilbage for holdet, som
dog endte på en ganske hæderlig femteplads. Til gengæld er holdet stadig med i pokalturneringen, hvor man
er nået frem til kvartfinalerne i Øst-puljen. Her er modstanderen Fredensborg, som blev nummer to i Old
Boys 1 hos DBU Sjælland, så det bliver i den grad en spændende opgave for holdet.
Hos Veteranerne skulle man lige vænne sig til, at modstanderne var en tand bedre end i række 3, og således
stod man med blot ét point efter fem kampe. Stille og roligt begyndte resultaterne dog at komme, og som
nyoprykker må det siges at være ganske godkendt at endte midt i rækken uden for alvor at været i problemer
på noget tidspunkt i bunden af rækken.
Der var store forventninger til Super Veteran efter de vandt rækken i 2013 og var forsvarende mestre, men
desværre gik det ikke helt så godt som året inden. I stedet måtte de se Kastrup/AB Tårnby overtage tronen,
og i stedet selv nøjes med en midterplacering.
Lidt bedre gik det hos Masters, som spillede med i toppen af rækken, men til sidst måtte nøjes med en
fjerdeplads efter at have tabt et par tætte topkampe i sæsonafslutningen - men holdet scorede dog flere mål
end vinderne fra Fremad Amager og med lidt mere held kunne det godt være blevet til en topplacering.
Hos Super Masters blev til en placering som nummer otte af de 12 startende hold, men de sluttede godt af
med at vinde i Taastrup - mens Grand Old Masters fik en flot fjerdeplads efter de tre suveræne hold fra B 93,
KB og AB Tårnby, hvor der på alle tre hold er nærmest uhørt mange divisions- og landskampe.

Ungdomsafdelingen af Carl Chr. Lindgren
Så er der gået endnu en sæson i FA 2000 ungdom, og igen i år er der sket rigtig mange spændende ting i vores
klub. Ungdomsberetningen skrives hvert år i januar måned, og her har de forskellige årgange i FA ungdom
skrevet lidt om året der er gået.
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 mange af de tidligere år blev 2014 også et rigtig begivenhedsrigt år for FA 2000, med afholdelse af de
traditionelle arrangementer. For at give jer et ind blik i hvad I kan læse om i beretningen i år, så kommer det
her:
 Danbolig Niels Hald Cup 2014
 Fodboldskole i uge 27 og 31
 Udenlands tur til Holland i efterårsferien
 FA ungdoms gallafest

Hvert år forlader mange medlemmer FA 2000 af en eller anden årsag, men heldigvis er der rigtig mange der
gerne vil spille i vores klub, og i 2014 er der også kommet mange nye medlemmer til, og for at disse også
kender historien om Frederiksberg Alliancen FA 2000, så blev klubben stiftet i år 2000 og er en
sammenslutning af Boldklubben Dalgas, FKIF (Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening) og B 1972.
Beretningen i år er den 15. 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 Ungdomsafdelingen 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.”
I mange år har vi skrevet at FA 2000 skal være kendt for højt kvalificeret udvikling af fodboldspillere og
mennesker med udgangspunkt i, at alle bliver vindere – også bredden.
I 2013 kunne vi konstatere at 2013 blev det år hvor FA 2000 ungdom kunne kigge indad, og konstatere at vi
er dygtige til at udvikle fodbold spillere på alle niveauer, og at mange rigtig god fodboldspillere har valgt FA
2000 til at være den klub som de gerne vil udvikles videre i – og det bekræfter vores målsætning og at vi er
kendt for at have et rigtig godt udviklings miljø for unge fodbold spillere.
Kigger vi tilbage på 2014 så må vi sande at vores ungdoms hold har taget skridtet op af rangstigen, og at vores
dygtige trænere bare leverer varen big time, både på vores elite hold og på vores øvrige hold. Alle de mange
timer de har været på trænings banen har båret frugt, og vores ungdoms hold har aldrig klaret sig bedre. Så
kære trænere i FA 2000 klap jer selv på skulderen – I har gjort et forrygende stykke arbejde for vores
medlemmer – tak for det.

Så FA 2000 ungdom vil fortsætte det gode arbejde, og specielt i Ungdomsbestyrelsen vil vi arbejde videre
med at leve op til den målsætning, og Ungdoms bestyrelsen vil også fortsat arbejder videre med, 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, sommer og efterår. Ja selv i sommerferien er der mange hold
der træner og deltager i sommerturneringen.
Hele året igennem er der spændende arrangementer for vores medlemmer, og med nu over 800 medlemmer
i FA 2000 så er der fuld fart på hele året for vores trænere, årgangsledere, og ungdomsbestyrelsen.
Sæson efter sæson udvikler FA 2000 sig, og år 2014 var ingen undtagelse.
Ventelisterne i FA 2000 er ikke blevet mindre i 2014. 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.
I FA 2000 har vi fastlagt at der er plads til 54 medlemmer i hver årgang – det passer godt med den udvikling
der skal ske i de enkelte årgange. En af vores store udfordringer er at FA 2000 hvert år får flere og flere hold
der skal spille 11-mands fodbold, og det giver vores banekoordinator store udfordringer både i
træningsplanlægningen men sandelig også i turneringsplanlægningen. I de små årgange, hvor der spilles 3og 5-mands fodbold, kræver det desuden mange trænere og holdledere. Det er dejligt at så mange af jer
forældre har lyst 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 spille 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 forældre der er trænere for vores hold, og med beslutningen fra 2011 om at
tilbyde målrettede forældre trænerkurser internt i FA 2000 har vi også i 2014 afhold mange træner kurser –
med stor succes.
Ny årgang i 2014 var årgang 2010. I foråret 2015 vil FA 2000 starte årgang 2011 op, og samtidig åbne op for
yderligere medlemmer i 2010 årgangen, og der er masser der vil spille, så vi får hurtigt fyldt disse pladser os.
Så er der søskende i 2011 årgangen der vil med fra starten, så skriv til Carl@fa2000.dk.
Opstart bliver midt i april med infomøde mandag den 30. marts kl. 18.00, og træning bliver hver lørdag kl.
10-11 på Nandrupsvej.
For at få lidt tal på udviklingen af medlemstallet i 2014, ser FA ungdom sådan ud pr. 1.1.2015:
Ingen turnerings hold i 2010– men 29 nye FA medlemmer (0)
4 hold i årgang 2009 (3 mands – i alt 44 medlemmer (29)
4 hold i årgang 2008 (3 mands – i alt 54 medlemmer) (32)
4 hold i årgang 2007 (3 mands – i alt 50 medlemmer) (40)
4 hold i årgang 2006 (3 mands – i alt 54 medlemmer) (42)
5 hold i årgang 2005 (5 mands – i alt 54 medlemmer) (50)

4 hold i årgang 2004 (8 mands – i alt 54 medlemmer) (60)
4 hold i årgang 2003 (8 mands – i alt 54 medlemmer) (60)
4 hold i årgang 2002 (8 mands – i alt 54 medlemmer) (60)
3 hold i årgang 2006, 2005 og 2004 piger i alt 45 medlemmer (45)
2 hold i årgang 2003 Piger 20 medlemmer (20)
2 hold i årgang 2002 Piger 24 medlemmer (24)
2 hold i årgang 2001 Piger 26 medlemmer (26)
2 hold i årgang 2000 Piger 23 medlemmer (23)
2 hold i årgang 1999, 1998 og 1997 Piger – 14 medlemmer (17)
5 hold i årgang 2001 (11 mands – i alt 85 medlemmer) (73)
3 hold i årgang 2000 (11 mands – i alt 60 medlemmer) (50)
Det er ca. det samme antal som sidste år. Men ud over det har FA 2000 nu fået 2 hold U17, og 1 hold U19,
samt 1 U18 pige hold.
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 2014 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 Jessens vej.
Som I 2013 har Sarina mandag, onsdag og søndag haft åbnet for Nandrupsvej-butikken, hvor man kan købe
kaffe, kakao og FA merchandise. Det er fantastiske rammer Sarina skaber for vores medlemmer, forældre,
og selvfølgelig for de mange klubber der kommer på besøg på Nandrupsvej.
Stor tak til dig Sarina det trofaste stykke arbejde, du igen i år har ydet for at få Nandrupsvej til at fungere som
”FA klubhus” på Nandrupsvej.
Nandrupsvej er jo, hvis der er nogen, der ikke ved det, stedet, hvor U4 (2010) – U10 (2005) har deres gang.
Nandrupsvej er et hyggeligt lille idrætsanlæg, der ligger på en sidevej til Nyelands vej i det Nordlige
Frederiksberg. I sæson 2014 var Nandrupsvej anlægget, hvor årgangene 2003/2004/2005/2006 Piger, og
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010 drenge holdt til.
I 2014 var der årgang 2004 tur til at rykke fra Nandrupsvej til Jens Jessens vej. På Jens Jessens vej er der stor
rift om banerne, idet både FB og KB også har til huse der. Til trods for at Frederiksberg Kommune og FIU i
august 2013 indviede 2 nye kunstgræsbaner på Jens Jessens vej, har vi stadig store udfordringer med at få
baneplanen til at gå op, og derfor så FA 2000 gerne at der kom yderligere 3 kunstgræsbaner til således at
vintersæsonen ikke var så presset og at vores vinter- faciliteter kunne blive væsentligt bedre.
Beretninger fra de forskellige årgangsledere.
I 2014 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 2014 har vi fortsat vores gode samarbejde med alle vores årgangsledere, og i 2014 er det bare blevet endnu
bedre, med mange spændende møder og gode indspil fra de forskellige årgangsledere. I kommer med så
mange gode og spændende initiativer – så fortsæt med det. Vi er stadig langt fra den målsætning vi har, og
det er selvfølgelig kommunikation til vores medlemmer, og med hinanden, så der ikke opstår misforståelser.
I 2014 bød vi velkommen til følgende nye årgangsledere:
2010 Christian, 2009 Christian, 2004 Henrik, 2003 Paul og 2001 Ida, og samtidig vil vi gerne sige tak til Peter
Møller 2003, Michael Rothenborg 2004 for den tid I har været i FA 2000 og det store arbejde I har gjort for
vores klub.
FA 2000 og FAs Ungdomsbestyrelse vil sige tak til jer alle for det store arbejde, I har ydet i 2014 for FA 2000.
U5 – årgang 2010 af Carl
2010 er ny årgang i 2014 – og allerede under info mødet var der stor opbakning fra forældre, og hurtigt blev
der dannet et rigtigt godt og solidt træner team, med Christian i spidsen som årgangs leder. Gennem sæsonen
har drengene nu fundet sig til rette, forældrene har lært at nyde deres børn på afstand, og det er dejligt at
se de små spille fodbold og hygge sig. I efteråret har årgangen deltaget i 2 KBU stævner med stor succes.
I april måned tages nye medlemmer ind og der er masser på ventelisten – så nu skal vi bare have fundet nogle
flere trænere
Hele vinteren spiller årgangen indendørs på Johannes skolen.
U6 – årgang 2009 af Carl
I 2014 har årgangen skiftet årgangsleder, og en varm velkomst til Philip.
Philip har haft nok at se til med at få styr på alle kamp holdene, og rekvireret nye træner til truppen, samt få
opdateret medlems liste og ventelisten.
Træner truppen, består nu af Thomas, Henrik, Mogens, Peter og Morten.
Vi har deltaget i KBUs turnering med 4 hold, og selvom det til tider har været en udfordring at stille hold, er
humøret højt og i forårs turneringen 2015 har vi igen 4 3-mands hold tilmeldt.
I træningen lægges vægt på teknisk træning, samt koordinerings øvelser, og der trænes næsten hver gang i
stations træning.
Stor tak til forældre, trænere i 2009 for en spændende sæson 2014 i FA 2000 ungdom.
U7 – årgang 2008 af Jette Kragh
Årgang 2008 har Jette Kragh som årgangsleder
2014 var årgangens 3 sæson, og hold da op hvor har vi fået en god trup. Vi er stadig 54 spillere i årgangen
med 6 forældretrænere og nogle dejlig engagerede forældre på sidelinjen.
Der er gennemsnitlig omkring 50 spillere på til træning og 40 spillere på ventelisten.

Heldigvis har vi fået rekrutteret et helt fantastisk trænerteam med Lars, Lasse, Nick, Michael og Odd, der alle
gør det både sjovt og lærerigt at komme til fodbold for de små drenge.
Til DBU stævnerne bliver det til sejre over nabo-klubben KB samt B93 og B1903 og mange af de andre - men
primært fordi drengene bare har en dejlig lyst til fodbold.
Fra sommer går vi fra 3 mands bold til 5 mands og det glæder både spillere og ikke mindst trænerne sig til.
Det har været nogle gode år med 3 mandsbold, men drengene er klar til større mål og glæder sig til at kunne
lege Neuer og Buffon i de større 5 mands mål:)
I denne årgang ligger vi meget vægt på det sociale og at børnene har det sjovt med at udvikle sig og i det hele
taget får en god oplevelse med at gå til en sports-aktivitet, da det for mange er deres første.
Vi glæder os til flere gode oplevelser i 2015-sæsonen.
Stor tak til Odd, Lars, Lasse, Nick og Michael samt jer forældre i 2008 årgangen for et spændende 2014.
U8 – årgang 2007 af Dorthe Brendstrup
2014 blev et stort år med en masse gode takter fra både de garvede og de nytilkomne spillere og deres
forældre.
Et godt år hvor alle har udviklet sig og hvor vi har set forbedringer i sammenspillet og fodboldforståelsen.
Vores spillere er begyndt at forstå hvor let fodbold kan være når man spiller sammen og hvor svært det er at
vinde når man ikke dækker op.
Vi har været til en del af DBU's kampe, og vi har været til nogen stævner og vi har haft træningskampe i vores
normale træningstider, hvor vores spillere har fået øvet sig på at spille noget 5 mandsbold, samt fået spillede
mod nogen på eget niveau.
Så alt i alt et rigtig godt fodbold år for os, vi ser frem til en masse god træning, kampe og stævner i 2015.
U9 – årgang 2006 af Kim
Årgangen er igen i år blevet udvidet, således er der nu 50 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 7-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 foregår 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.
Stor tak til trænere, forældre i årgangen
U10 – årgang 2005 af Tanja
A-truppen
2014 var på mange måder et succesfyldt år, men mange ture og mange kampe. Vi har blandt andet deltaget
i 2 gange Øens Hold Cup på Fyn, som er et godt træningsstævne med massere af kampe. Videre har vi deltaget
i Pinsecup, hvor vi stillede op i årgang 2004 B-rækken og fik en flot 6 plads. 2014 bød også på vores sædvanlige

tur til Vildbjeg Cup, hvor vi stillede op med 2 A-hold. Begge hold blev dog slået ud i kvartfinalen (begge efter
uafgjort). Til FA’s eget stævne Niels Hald Cup fik vores A-hold en flot 3 plads. Dertil kommer 1.plads til HIK´s
indendørsstævne – så mange flotte resultater.
Vi prioriterer generelt mange ture, dels kun for A og dels sammen med de andre hold på årgang 2005. Vi tror
på det skaber et sammenhold, der også kan bruges i kampe.
Det overliggende er, at drengene er dem, der har bolden suverænt mest i kampene og at de i KBU-regi vinder
over de fleste. Der er kommet en god bevægelse og dynamik ind på holdet.
Drengene træner nu 3 x ugentligt og har en høj intensitet og engagement, hvorfor de også har lavet så flotte
resultater. De er gode ved hinanden og arbejder med at få forbedret deres teknik, samtidig med at de skal
lære at spille med færre berøringer, dér hvor det kan betale sig – en stor udfordring, som de klarer
upåklageligt.
Årgang 2005 B-truppen
Der er sket meget i året, der er gået. Truppen har deltaget i både Vildbjerg Cup, Pinse Cup og Øens Cup - 2
gange. Truppen har opnået flotte resultater ved stævnerne og har ikke mindst fået drengene sammensat
bedre socialt.
Det har været en stor succes for trænerne, at vi har kunnet give hele 9 spillere videre til A-truppen, siden
niveauopdelingen for godt halvandet år siden.
Truppen har dog også måtte give sin ene træner Michael videre til A-truppen, hvilket både forældre og
spillere var meget kede af. Heldigvis meldte Nikolaj sig under fanerne og har sammen med Anders trænet
holdet i godt et halvt år nu.
Senest har B-truppen fået tilgang af 6 spillere fra årgangens C-trup, som alle er blevet godt integreret på
holdet nu. Det har været et frisk pust til holdet med de nye spillere og de er virkelig kommet med en god
energi.
B-truppen får et travlt forår og sommer, da vi igen i år deltager i førnævnte stævner sammen med årgangens
A-hold.
Årgang 2005 C-truppen
Det har været et år med mange kampe og god træning. Et år hvor begge dele har udviklet sig positivt. Både
taktisk og fysisk er kampene og træningen steget i intensitet som året er gået. En del drenge er rykket op på
B, og rigtig mange nye er kommet til.
Drengene viser, at de elsker at spille fodbold og det er tydeligt, at de også synes det er sjovt!
I de første kampe havde drenge svært ved at få scoret mål og hive en sejr i land, men på sidste stævnedag
vandt de alle tre kampe og kom stolte hjem helt fra Jægerspris.
Tre ord er kendetegnende for drengene på holdet: gejst, ambitioner og kammeratskab og i trænerteamet
glæder vi os meget til nye og spændende oplevelser med klubben og drengene
U11 – årgang 2004
Årgang 2005 A-truppen af Ernst
Det har været et begivenhedsrigt år med masser af aktiviteter, hvor holdet er blevet rystet sammen både på
det sociale og det sportslige plan.

Årets helt store ture gik i år til Halör Cup i Sverige, hvor Kristi himmelfartsferien stod på fodbold for vores
drenge. 2 Hold skulle af sted og det blev en dejlig tur for drengene med masser af hygge og bold. Og så kom
vi hjem med en stor pokal i tillæg
Den anden store tur i år gik til Heino i Holland hvor FA hvert år tager til for at styrke klubbens sociale bånd
på tværs af årgangene. En fantastisk tur for vores drenge, klart anbefalingsværdigt, hvor der var masser af
bold og andre aktiviteter at boltre sig med.
Over året har drengenes niveau flyttet sig markant og desværre også lidt forskelligt. Dette har medført at vi
har måttet dele truppen op i A1 og A2 for at sikre at drengene er placeret på det rigtige niveau i forhold til
deres fodbold udvikling.
Opdelingen vil sikre at der kan køres intensiv træning som målrettet kan udvikle drengene i forhold til der
hvor de er pt.
Året har også været præget af overgangen til FA 2000 elite satsning, og det har drengene taget til sig, hvilket
betyder der er endnu mere fokus på træningsparathed og at give den gas til både kampe og træning..:-)
Jeg glæder mig til det nye år hvor det er min ambition at truppen rykker sig endnu mere at vi nærmer os min
målsætning, nemlig at, spiller for spiller, kunne spille lige op med de bedste
Årgang 2005 B-truppen af Henrik
Holdet har i hele 2014 fortsat den gode udvikling fra året før, og kunne slutte sæsonen i KBU`s B - række med
en flot 3 plads.
Drengene har erfaret, at der skal arbejdes hårdt for at spille i B-rækken, så holdet har arbejdet meget med
indstilling, træningsparathed samt den grundlæggende forståelse for fodboldspillet.
Så selvom drengene måske ikke selv lægger mærke til det, så spiller de hurtigere, og de laver generelt færre
åbenlyse tekniske fejl – så vi er bestemt på rette vej og glæder os meget til et nyt år hvor vi vil holde fokus
på vores gode udvikling.
Årgang 2005 C-truppen af Henrik
C-truppen er den sidste trup i årgang 2004. Her er det kammerat skabet der tæller, og hvor spillerne spiller
”fodbold for sjov” – og hvor man bliver opdaget, hvis man viser stor fremgang. Truppen har haft skiftende
trænere, men nu hvor Kristian H har taget over i en periode håber vi der bliver ro på
Tak til trænere, holdledere, spillere og forældre for en god og spændende sæson.
U12 – årgang 2003 af Paul Børling
2014 har været et spændende år for vores årgang.
Desværre mere spændende for nogle af holdene end andre. Vi har for alvor oplevet, hvor vigtigt det er, at
der er engagerede forældre, der har tid og lyst til at hjælpe drengene med at få de gode bold-oplevelser.
Vores C-hold har været hårdt ramt af trænerudskiftninger. Arbejdspres og klubskifte har betydet, at vi ikke
mere har en gennemgående træner til disse drenge.
Vi kan dog atter tilbyde god træning både onsdag og lørdag, om end med to forskellige trænere, Kristian og
Kim H.
Og klubben arbejder stadig på at finde en fast træner til holdet.

Året har også budt på lidt ændringer i B-truppen. Men her er Lars og Finn heldigvis endnu i front for hver
deres hold.
A-holdet har også mærket til forandringerne. Vi har budt velkommen til Kim som ny træner og han er godt i
gang med at få det bedste ud af drengene. Det tegner til at blive spændende at se hvor langt det rækker nu.
Vi skal også sige tak til de fædre, der hjælper til ”på sidelinjen”. Både A- og B-1 holdet har tilknyttet gode
kræfter som assistenttrænere og ”holdledere”, der hjælper med at arrangere træningskampe og
stævnedeltagelse og i øvrigt bistå trænerne med praktisk arbejde og sparring.
I årets løb er det gået både op og ned i kampene – for alle hold. Men uanset hvordan en kamp er gået, har vi
altid en flok glade drenge. Og det er jo det det hele handler om! Tak til jer alle for indsatsen.
U12 – årgang 2002 af Mikkel Andersen
2014 var et meget begivenhedsrigt år for årgang 2002. Vi har for første gang oplevet at miste spillere til andre
klubber, og selvom det kun var få, så var det en ny oplevelse at spillere på alle niveauer foretrak en anden
klub.
Til gengæld oplevede vi heldigvis en langt større tilgang fra andre klubber, en tilgang som nåede op på ca. 15
nye drenge fra omkringliggende klubber, som valgte FA2000 fordi de oplever os en klub med styr på tingene,
god opførsel, godt kammeratskab og selvfølgelig rigtigt dygtige spillere og trænere.
Det er vi meget stolte af.
Vi har fortsat tre hold; 3. holdet som Loui klarer helt alene og til stor tilfredshed fra både spillere og forældre.
Holdet har oplevet meget store forbedringer blandt drengene og i KBU-turneringen spillede en række meget
fine kampe, som resulterede i fin plads midt i feltet i en pulje med mange rigtigt gode hold. Holdet oplevede
også at to spillere blev ”fisket” fra en anden klub, hvilket viser holdets fine niveau.
2. holdet skiftede trænere i starten af året, hvor de hidtidige trænere, Ken og Jarus, valgte at stoppe og skifte
til en anden klub. Jens og Marcus blev nye trænere og fortsatte det gode arbejde til glæde for drenge og
forældre. Holdet har optaget en række nye spillere, både spillere som er rykket op fra 3.holdet, spillere som
frivilligt er rykket ned fra 1.holdet samt en række spillere fra andre klubber. På trods af alle disse nye spillere
har holdet fungeret rigtigt fint, og har med tre ugentlige træninger plus en ugentlig løbetræning en ambitiøs
tilgang til fodbold. Resultaterne har fulgt trop, og holdet kæmpede længe med i toppen af
efterårsturneringen, men måtte til sidst indse at holdets akilleshæl, defensiven, ikke helt rakte til en placering
helt i top. 2. holdet har deltaget i en enkelt tur i år, da vi for tredje år i træk var til Vildbjerg Cup. Det var en
super god tur for de deltagende drenge, som var blandet med drenge fra 1.holdet. Spillet var lidt svingende,
men når det var godt, var det rigtigt godt!
Førsteholdet er den trup som har haft størst tilstrømning fra nye spillere fra omkringliggende klubber. Udover
de dygtige drenge som er kommet ind, har der været en del andre drenge som ikke har fået en plads, da
holdet er besat med særdeles dygtige fodboldspillere allerede. Truppen er blevet kraftigt udvidet i løbet af
året og talte 22 drenge ved årets udgang, hvor af under 10 er oprindelige FA´ere. Truppen spillede med to
kamphold i efterårets turnering, hvor det blev til to andenpladser i hhv. Mesterrækken og Pulje 1. En
placering som ingen var tilfredse med, og som holdet satser hårdt på at forbedre i den kommende
forårsturnering! Førsteholdet har været af sted på ikke mindre end fem ture i 2014. Året begyndte og sluttede
med ture til Skibet. Begge ture var sjove, gode for sammenholdet, men hvor første tur vil blive husket for
flotte resultater, vil anden tur mest blive husket for turen til Jellingestenen….. I foråret var truppen til Pinse
Cup i Nykøbing Falster og i en meget stærkt besat turnering spillede drengene en særdeles flot tredjeplads

hjem. Samme placering lykkedes det at få til årets Vildbjerg Cup, hvor der igen blev vist virkelig flot fodbold.
Indimellem var drengene også på deres indtil videre mest eksotiske oplevelse, da de rejste til Warsawa i
Polen og mødte lokale og ukrainske hold. En kæmpe oplevelse for drengene at spille mod sådanne
modstandere.
Hele truppen glæder sig til 2015 hvor største udfordring vil blive at skulle vænne sig til at spille rigtig fodbold
på en stor 11-mands bane!
U14 – årgang 2001
1.holdet af trænerteamet
Trænere på holdet i 2014 var i foråret cheftræner Torben Jørgensen med Frederik og Yassine som
assisterende trænere. I efteråret var Torben ligeledes cheftræner men nu med Jonas og Kristian som
assistenter.
Holdet deltog i foråret 2014 i KBUs 9M Mesterrække og blev placeret som # 6 plads ud af 12. Holdet fik en
dårlig snart i turneringen men sluttede flot af.
I efteråret var holdet igen i Mesterrækken dog 11M, og her gik det det meget bedre og holdet sluttede på en
2 plads.
2. pladsen og det store ungdomsarbejde i FA2000 har gjort, at holdet i næste sæson er avanceret til Øst
rækken (divisionen).
Holdet består pt. af 15 spillere.
Mark er skiftet til FCKs 1. hold og Mikkel er skiftet til Hvidovre. Rasmus er stoppet med at spille fodbold.
Der er taget et par spillere op fra 2. holdet som har nydt godt af Kristian Holmlunds gode træning.
Vi glæder os til en ny sæson.
2-3. holdet af Ida
Kristian Holmlund har gjort et fantastisk stykke arbejder i 2-3 holds truppen i 2014. I foråret havde han hjælp
af brormand Mikkel, men hele efteråret klarede han hele 2 hold i turneringen - god gået Kristian. Kristian har
skabt et super trænings miljø og der er altid en dejlig stemning både under træning og under kamp i hans
trup.
4-5. holdet af Ida
Endnu en Christian har vi i 4-5 holds truppen – truppen tæller 45 mand og trods det har truppen haft store
udfordringer med at få spillerne til at spille kam – så ofte har der kun været en enkel udskiftning med til
kampene – og det er hårdt når mand spiller 11-mands bold. Krabbe har i denne sæson fået en assistent
træner Nikolaj, og de danner et super team for denne trup. Super træning, og mange spillere er ved at være
klar til at prøvetræne i 2-3. holds truppen.
Holdet har været på trænings lejr i Herlufmagle, og mange var også med i Holland i efterårsferien
Tak til alle trænere i årgangen, og til de mange forældre der har kørt og givet en hånd med – det har været
en fornøjelse.
U15 – årgang 2000 af Tommy B. Madsen
Året blev indledt i Fredericia, hvor vi deltog i indestævne med 25 drenge. En super tur.

Vi har på årgangen i sæsonen haft 3 hold tilmeldt DBU turneringer hhv. U15 mesterrække, række 2 og række
5.
Vores række 5 hold endte med 12 point hvilket rakte til en 7. plads. Vores hold i række 2 endte på en 7. plads
med 11 point og vores mesterrække hold endte på en 9. plads.
Generelt en skuffende sæson målt på placering og pointhøst. Hvad angår vores mesterrække hold var
problemet at der blev spillet for mange uafgjorte kampe. Kampe hvor vi bestemt ikke var chanceløse for at
vinde.
Vores række 2 hold blev overtaget af træner Lars Risager som tidligere har været tilknyttet klubben. Lars
fortsætter sit glimrende arbejde med drengene og der er derfor grobund for at forvente flere point i den nye
sæson.
Vores mesterrække hold har deltaget i flere turneringer, hvor holdet har leveret nogle super resultater.
Holdet deltog Top Oss Cup i Holland hvor holdet efter glimrende spil vandt turneringen.
Desuden har mesterrækkeholdet og række 2 holdet deltaget i sommerturneringer som opvarmning til
efterårssæsonen.
Vi har hen mod årsskiftet haft flere spillere til prøvetræning og forventer i 2015 flere nye drenge tilknyttet
årgangen.
2015 byder på en sæson hvor vi er indplaceret i hhv. mesterrækken, række 2 og række 5.
Vi har store forventninger om gode placeringer i den nye sæson.
Trænerteamet er heldigvis uændret.
Pigeafdelingen af Lilian
U8, U9 og U11 Piger – årgang 2007, 2006 2005 og 2004
Trænere for de yngste piger er Thomas Larsen, Kristian Syberg, Ute Mansfeldt, Thomas Larsen, Morten Lock,
Rikke Strandgaard og Jens Fogh.
De har ca. 60 spillere i 2007-2004, med enkelte i årgang 2008.
I pigeafdelingens yngre del er der fortsat meget fin vækst, vi får løbende nye medlemmer og i år der specielt
kommet piger i årgang 2004.
Pigerne har deltaget i KBU turnering, vinterbold og et par indendørsturneringer i efteråret/vinteren – det har
været sjovt.
U12 piger – årgang 2003
Trænerne er Håkan Vigre og Frederik Møller.
De har fornøjelsen af ca. 20 piger til hver træning, hvor cirka ½ af pigerne har trænet i fem sæsoner, og cirka
½ er relativt uøvede der har startet i løbet af efteråret.
Træningen bedrives typisk ved at vi er fælles i starten, hvorefter vi deler pigerne op i to grupper alt afhængigt
af kunden og hvilke færdigheder vi skal træne. Ikke sjælden afsluttede vi med nogle fællesøvelser
(individøvelser som for eksempel skudtræning) Pigerne kan godt lide denne fremgangsmåde da det både
giver sociale oplevelser på tværs samtidigt med at de bliver udfordrede på det rigtige niveau til deres
fodboldskunden.

Vi har tilmeldt et hold i 8-mands turnering og der er kamp om pladserne når der skal udtages hold.
U13 piger – årgang 2002
Træner Christian Falk – med rigtig god hjælp med træningen af Mads Tange, Christoffer Regild og Thomas
Brønsted.
Spillertruppen består af ca. 22 piger – pigerne er tilmeldt vinterturneringen med et 8 mands hold – og en hel
del stævner året rundt. Truppen klarer sig rigtigt fint i turneringen og til stævner og er blevet forstærket med
flere gode fodboldspillere fra andre klubber.
Pigerne er meget stabile til træning og flere piger går nu ind i deres 5.sæson.
U15 piger – årgang 2000-2001 1. holdet
Trænere for 1. holdet er Torben Schou.
Spillertruppen består af ca. 16 piger. Pigerne er tilmeldt DBU turneringerne med et 11 mands hold.
Pigerne er ekstremt stabile til træning og er både ambitiøse og villige til at yde en indsats for at blive endnu
bedre. Flere af pigerne har været med helt fra opstarten af pigeafdelingen i FA 2000 og går derfor nu ind i
deres 6.sæson.
U15 piger – årgang 2000-2001 2. holdet
Trænere for 1. holdet Uffe Nielsen og Lars Granborg.
Spillertruppen består af ca. 22 piger – pigerne er tilmeldt DBU turneringerne med et 11 mands hold.
Pigerne er meget stabile til træning.
U17 piger - årgang 2000, 1999, 1998 og 1997
Trænere Michael Lundstrøm.
Spillertruppen består af 20 piger og vi oplever fortsat en jævn medlemsfremgang i denne del af
pigeafdelingen.
Pigerne spiller i KBUs turneringer: U17 7-mands. Vi har både vundet og tabt men er stort set altid gået fra
banen med et smil.
Generelt
Vi har været til flere stævner i løbet af året.
I efterårsferien var pigerne med på FA 2000 træningslejr i Holland og det var en fantastisk tur, hvor vi både
fik spillet fodbold, men også fik rystet pigegruppen sammen og fik lært drengeholdene i klubben at kende. I
turneringen i Holland blev det til to 1. pladser i U13 og U15 + en anden plads i U13. Det er en tur vi meget
gerne vil gentage.

Aktiviteter over året
FA i summercamp Heino, Zwolle, Holland 2014
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 2014 havde vi også en stor gruppe på tur – nemlig til Heino Sports Camp i
Holland.

Og sikke en tur vi har haft - og hvor har vi bare gjort rent bord i år ved at vinde samtlige rækker vi deltog i.
Referat fra turen finder I på FA 2000s ungdoms hjemme siden under drenge/rejser - Tak for en dejlig tur.
Tak til spillere, trænere, forældre og ledere der deltog på denne tur for en super dejlig oplevelse, og på
gensyn i 2015, hvor jeg igen er rejseleder på en tur til Holland i efterårsferien – dvs. fra onsdag den 14.10 til
søndag den 19.10. Turen går igen til Heino. Prisen bliver 2595 kr. alt inkl.
Jeg håber alle deltagere har haft en fantastisk tur, og har hygget sig, og fundet nye kammerater.
Tak for en super tur, og tak for det mange dejlige oplevelser, både socielt, men ikke mindst de dejlige og
fantastiske sportslige oplevelser I har givet os trænere, forældre og ledere.
Arrangementer i øvrigt
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.
Grillfesten i juni måned
Som en af de faste traditioner afholdes forårsafslutning på Nandrupsvej i juni måned. Da skolerne
sommerferie jo nu er rykket, så var året grillfest planlagt afholdt den sidste onsdag i juni, og det vil også
fremover være denne dag Grill festen afholdes.
I år var det så endeligt godt vejr, og 250 spillere, søskende og forældre havde en dejlig aften, med god mad,
hygge og masse af fodbold på tværs af årgangene.
Grillfest 2015 afholdes onsdag den 24. juni kl. 17.00 på Nandrupsvej – for de årgange der har sin daglige gang
på dette anlæg – vi ses.
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 2000 til 2005, 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 2015 lagt billet ind hos DBU, og mon ikke FA 2000 igen i 2015 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 2015 bliver
der plads til 96 deltagere.
Danbolig Niels Hald Cup 2014
Weekenden 6-7. september dannede Jens Jessens vej igen rammerne til et super elite stævne for årgang
2001, 2002, 2003, 2004 og 2005.
Over 800 spillere deltog fordelt på 16 hold i 2005, 20 hold i 2004, og 24 i 2003, samt 16 hold i 2002 og 6 hold
i 2001.

Igen i år var der fodbold på højeste niveau, og derfor fik FA holdene kamp til stregen. I år fik FA 2000 blot 1
hold med i A-finale spillet – nemlig i U10, hvor FA 2000 fik en flot 3. plads.
For U11 og U12 var det en hår nyser, men en god udfordring. I U13 gjorde holdet rent bord i B-finale spillet
ved at vinde Guld – tillykke med det.
Alle resultater finder man på FA´s hjemme side under ungdom.
Tak til Danbolig, Nordisk Film, Sportmaster og Erhvervsklubben for deres støtte til stævnet.
Danbolig Niels Hald Cup 2015 afholdes 5-6 september fra kl. 9-18 begge dage.
NB: På grund af de ændrede turnerings regler vil stævnet i 2015 være for årgangene 2006, 2005, 2004 og
2003 og der spilles 8-mands – med 24 hold i hver årgang - i alt 96 hold.
Hvilke klubber der inviteres denne gang tages der endeligt stilling til i marts måned.
Sæson afslutnings fest i oktober måned
Året højdepunkt i ungdoms afdelingen er den store Sæson afslutnings fest i Hal 2 i Frederiksberg Hallen, der
altid afholdes den sidste lørdag i oktober måned.
Det var 15. gang at FA 2000 afholdte denne fest – og hvilken gang.
I 2014 var der 725 tilmeldte til spisningen – og det er vi meget glade for.
Endnu et stort FA år og den store tilslutning skyldes helt klart at vi i 2014 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:
Præmie

Trup/Hold

FORNAVN

EFTERNAVN

Årets Flid 2014 Piger U17

Anne-Sofie Palmgren

Kjær

Årets
2014

Eleni Victoria

Schmidt

Årets Flid 2014 Piger U15 1

Nini

Hjorth

Årets
2014

Nuca Nicoline

Dittlau

Årets Flid 2014 Piger U15 2

Gabi Hauerbach

Henriksen

Årets
2014

Mitta

Hage

Årets Flid 2014 Piger U13

Emilia Stavnsbjerg

Filthuth

Årets
2014

Luna Thorup

Sørensen

Spiller
Piger U17

Spiller

Spiller

Spiller

Piger U15 1

Piger U15 2

Piger U13

Årets Flid 2014 Piger U12

Ditte Burmeister

Madsen

Årets
2014

Fani

Møll-Holst

Årets Flid 2014 Piger 2004

Maria

Beier

Årets
2014

Rosa

Mazalheri

Årets Flid 2014 Piger 2005

Alema

Sylka

Årets
2014

Hannah

Bilevits Willumsen

Årets Flid 2014 Piger 2006

Freja

Brandenborg Boeck

Årets
2014

Lydia

Friis

Årets Flid 2014 2000 1

Jeppe Liisberg

Garly

Årets
2014

Anton

Rosberg-Møller

Årets Flid 2014 2000 2

Ali Abdelamir

Qahwaji

Årets
2014

Sebastian Lund

Allermand

Årets Flid 2014 2000 3

Thorbjørn Esben

Reintoft

Årets
2014

Mads Mikael Lau

Nielsen

Årets Flid 2014 2001 1

Anton Vejbæk

Bodilsen

Årets
2014

Mark Kiiskinen

Seifert

Årets Flid 2014 2001 2

Valdemar Viktor

Hass

Årets
2014

Julius Anders

Buhl

Årets Flid 2014 2001 3

Victor Mule

Marstrand

Årets
2014

Mikail

Öcal

Årets Flid 2014 2001 4+5

Julius Grove

Nielsen

Årets
2014

Claus Pihl

Filskov

Spiller

Spiller

Spiller

Spiller

Spiller

Spiller

Spiller

Spiller

Spiller

Spiller

Spiller

Piger U12

Piger 2004

Piger 2005

Piger 2006

2000 1

2000 2

2000 3

2001 1

2001 2

2001 3

2001 4+5

Årets Flid 2014 2001 4+5

Elias August

Eliasson

Årets
2014

Lukas Rune

Krabbenhøft

Årets Flid 2014 2002 A-trup

Oscar Alexander

Halkjær

Årets
2014

Silas

Overgaard

Årets Flid 2014 2002 B-trup

Albert Bremer

Mølgaard

Årets
2014

Thor

Kyhl

Årets Flid 2014 2002 C-trup

Milo Toke Bendix

Campanale

Årets
2014

August

Frederiksen

Årets Flid 2014 2003 A-trup

Sander Bøgvad

Mikkelsen

Årets
2014

Simon Alfred

Aagaard

Spiller

Spiller

Spiller

Spiller

Spiller

2001 4+5

2002 A-trup

2002 B-trup

2002 C-trup

2003 A-trup

Årets Flid 2014 2003 B1-trup Magnus Tækker

Lærke

Årets
2014

Brade

Spiller

2003 B1-trup

Aksel Eg

Årets Flid 2014 2003 B2-trup Andreas

Skovgaard

Årets Flid 2014 2003 B2-trup Emil Sean

Skovgaard

Årets
2014

Oldenskov

Spiller

2003 B2-trup Mads Hededal

Årets Flid 2014 2003 C-trup

Morten Sejer

Schnedler-Sørensen

Årets
2014

Emil

Hindsberg

Årets Flid 2014 2004 A-trup

Magnus Grønbæk

Jensen

Årets
2014

Christopher

Lipscomb

Årets Flid 2014 2004 B-trup

Philip

Rendtslev

Årets
2014

Troels Meier

Pejtersen

Carl Emil

Petterson

Spiller

Spiller

Spiller

2003 C-trup

2004 A-trup

2004 B-trup

Årets Flid 2014 2004 C-trup

Årets
2014

Spiller

2004 C-trup

Sena

Shiralijolphe

Årets Flid 2014 2005 A-trup

Niels

Haugaard

Årets
2014

2005 A-trup

Teis

Skærbæk

Årets Flid 2014 2005 B-trup

Otto

Fridberg-Tobiassen

Årets
2014

Marius

Fahl

Årets Flid 2014 2005 C-trup

Victor Topp

Lassen

Årets
2014

Noah

Hodal

Årets Flid 2014 2006 Blå

Daniel Hatam

Vishkaee

Årets
2014

Magnus Hvid

Qvick

Årets Flid 2014 2006 Hvid

Bastian Lage

Lindstrøm

Årets
2014

Asbjørn Gemmer

Hanghøj

Årets Flid 2014 2006 Sort

Iruven Rasmussen

Ramen

Årets
2014

Simon

Kastrup

Årets Flid 2014 2006 Gul

Andreas

Hahn

Årets
2014

William Martin

Vårild

Spiller

Spiller

Spiller

Spiller

Spiller

Spiller

Spiller

2005 B-trup

2005 C-trup

2006 Blå

2006 Hvid

2006 Sort

2006 Gul

Talentpokalen for Jens Jessensvej gik i 2014 til Anton Rosberg-Møller
Talentpokalen for Nandrupsvej gik i 2014 til Caroline Østergaard
Talentpokalen for Jens Jessenvej gik i 2014 til Amy Hansen
Årets målmand på Jens Jessensvej i 2014 blev Kasper Niss
Årets Målmand på Jens Jessensvej i 2014 blev Mathilde Numelin
Årets Bobler Nandrupsvej 2014 Asbjørn Kjærland Kofoed
I 2010 indførte vi en ny pokal: årets træner på Nandrupsvej, og i 2011 blev denne pokal også indført på Jens
Jessens vej. Modtager af de fire pokaler i 2014 var for Nandrupsvej Martin Sørensen 2005 (drenge), og på
Jens Jessens vej Kristian Holmlund 2001 (Drenge). Årets pige træner på Nandrupsvej blev Thomas Larsen
(Piger) og på Jens Jessensvej Torben Schou (Piger).

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. Igen i år havde festudvalget virkelig haft spender
bukserne på, og hyret Baboo og Toke, og de var vældig populære. Stor tak til festudvalget for sådan en
fantastiske oplevelse.
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 2014 sæsonstart en check på 2000 kr. som tak for deres store indsats for FA 2000 i sæson
2013/2014.
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.
HUSK allerede nu at notere: FA Ungdoms Gallafest afholdes i 2014 lørdag den 24.10. 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 Jessens vej, når der skal prøves.
En stor tak til dig Jan Busk for det store arbejde du har gjort for FA Ungdom.
Maja Tybirk og Carsten Broe – sportskonsulenter i FA ungdom.
Og apropos sportslige konsulenter
Igen i 2014 har Maja og Carsten været tilknyttet FA 2000 ungdom.
Maja, som i de sidste par år har været sportslig leder af vores fodboldskole, har afholdt masser af C-kurser,
og været en stor hjælp på banen for vores trænerer.
Carsten Broe – ja selve navnet er vel kendt for enhver der interessere sig for top fodbold i Danmark. Tidligere
superliga træner i bl.a. Sønderjyske, men nu tilknyttet som elite konsulent i FA 2000 ungdom, hvor han i
samarbejde med vores Sportschef Steen Kundby skal sikre at vi når MISSION 2015 – hvor målet er at spille i
elite Øst med vores årgang 2001. Carsten har også i 2014 yderligere været ansvarlig for FA akademiet, som
fortsætter i 2015 med hele 9 samlinger i foråret og 9 samlinger i efteråret.

Tak for det store arbejde I begge har gjort i 2014. Maja holder en pause i FA 2000, og vi ser frem til at hun
vender tilbage efter hendes studie er færdig. Vi ser frem til et fortsat fantastisk samarbejde med Carsten i
2015.
Vi gælder os allerede.
FA 2000 nyder sit nye klub lokale og det bliver flittigt brugt
Så blev 2014 året hvor FA 2000 kunne indvie vores længe ventede klub lokale.
Og det var værd at vente på – nyt kontor og dejligt stor klub lokale, med direkte udgang til en super terrasse
med udsigt til kunst bane 4.
Det nye lokale har skabt det vi længe har savnet – et sted hvor medlemmerne kan samles og hvor vi kan lave
mange arrangementer.
Vi har hold vores mange kurser, mange forældre møder, og ikke mindst været samlingssted for vores
medlemmer før og efter kampene.
Vi nyder lokalet hver eneste dag, og 2015 vil byde på nye arrangementer i klublokalet.
Følg med på ungdoms hjemmesiden.
Vi ses i klub lokalet – og pas nu på det 
NY ungdoms hjemme side
FA ungdom kan nu endelig præsentere sin helt egen hjemmeside – kun med ungdomsnyheder. Gå til:
http//ungdom.frederiksbergalliancen.dk
Her finder du alt nyt fra FA ungdom, og informationer om din årgang.
Du finder ugens kampe, og kontakt data på alle i FA 2000.
Har du gode ideer til hvordan vi gør den endnu bedre, eller er der noget du savner så skriv en mail til mig på
carl@fa2000.dk.
Årets FA’er
Et statement fra Carl Christian:
”Året FA´er” gik endnu engang til FA ungdom
Det kom som en stor overraskelse for mig, da Jan Busk til senior afslutningen kunne overrække min kære
hustru, Marianne ”Årets FA´er” pokalen.
”Bag enhver frivillig mandlig leder, står en stærk kvinde” sagde Busk bl.a. i sin begrundelse for at Marianne i
2014 blev årets FA´er.
Tusinde tak for denne pokal – den får lov at stå fremme i stuen (det fik den ikke da jeg selv blev årets FA´er)
men det viser trods alt, at hun er rigtig rørt over at modtage den.
FA 2000 ungdom er meget stolte over at denne pokal igen gik til en person der har tilknytning til FA ungdom.
Endnu engang stort tillykke med prisen til min bedre halvdel”

Målmands akademiet
I 2015 vil FA 2000 starte et nyt tiltag om – nemlig FA 2000 målmands akademiet. Lederen af akademiet er
Lars Astrup. Vi håber på at kunne tilbyde alle vore målmænd fra U10-U15, piger som drenge plads på
akademiet.
Samtidig er FA 2000 udvalgt blandt mange klubber til at være vært for årets GOALKEAPER-AKADEMI, der er
et åbent akademi, med 6 samlinger i foråret og 6 samlinger i efteråret. Se mere på ungdommens hjemme
side under FA Akademiet.
T-licens
Steen Kundby, vores sportchef i ungdomsafdelingen har gennem de sidste par år arbejdet hen imod at FA
2000 kunne blive T-licens klub – talentudviklings licens.
Ansøgningen skal indsendes senest 1. marts – og FA 2000 søger denne licens i 2015. Om vi får licensen må vi
se på, men med den rivende udvikling vi har set i 2014, så er der en god mulighed.
Fremtiden og FA 2000
Ungdomsafdelingen i FA 2000 er en succes og succesen vil også fortsætte i 2015.
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, i 2013, i 2014 vil der igen i 2015 fra ungdoms bestyrelsens side blive fokuseret på kommunikation.
I 2015 vil der blive arbejdet endnu mere med samarbejdet mellem trænerne, så at de kompetencer vi har i
klubben udnyttes bedst muligt.
Vi vil i 2015 fortsætte med at sende vores trænere på både B1 og B2 kurser, så vi får endnu bedre trænere
for vores medlemmer. Der vil også blive afholdt flere interne træner kurser, som i 2014.
Vi fortsætter også med at fokusere på at der bliver arbejdet endnu mere på stations træning så A- B- og Cspillere 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.
Det er det vigtigste 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 bevidst om at medlemsudviklingen skal være både…
Sportslig & Socialt Forsvarlig
... så alle altid får en god oplevelse når de kommer i FA 2000...
For at spillere og interesserede medlemmer har mulighed for at se hvilken fodboldudvikling man skal i
gennem fra man starter som U5, og til U12, så har FA Ungdom udarbejdet:

DIN FODBOLD UDVIKLING I FA 2000
Her kan man læse hvordan der trænes, og hvornår der niveau deles i FA 2000. Skrivelsen ligger under
UNGDOM.
Afslutning
En sidste ting som vi altid nævner i vores beretninger, og som derfor også kommer med i denne beretning
er:
- at man i FA 2000 betaler sit kontingent med glæde, da det er kontingentet der bestemmer, hvilke tiltag vi
kan lave hen over sæsonen for jeres børn – tænk på det og betal venligst til tiden.
- Kontingent i 2015 i FA 2000 er 1800 kr. og stigningen på 300 kr. i forhold til 2014 er udelukkende budgetteret
til at FA 2000 ansætter en administrativ medarbejder i løbet af foråret, der skal være med til at løfte hele
ungdoms afdelingen og gøre vores klub endnu bedre. 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 vil vi lige ridse de væsentligste punkter op som sæson 2014 vil blive husket for:










Nu over 810 i FA 2000 ungdom, og opstart af årgang 2010 drenge
Et fantastisk elite stævne: Danbolig Niels Hald Cup 2014
Over 300 FA´er deltog i de 4 FA indoor arrangementer
Venskabsbesøg i Vejle hos Skibet for 2002 og 2001
DBU Fodboldskole på Nandrupsvej uge 27 og 31
FA Akademiet i nye former under FA ungdom
En utrolig afslutningsfest med ikke mindre end 725 deltagere
Masser af arrangementer i FA 2000s klublokalet på Jens Jessensvej
Vores 1. senior hold ligger på en flot 3. plads efter efterårets kampe, og ligger pt. til oprykning til 2.
div, så det er nu du skal komme og støtte holdet til alle deres hjemme kampe på Frederiksberg
Stadion der ligger på lørdage kl. 14.00 – stort tillykke fra FA ungdom – vi glæder og til at følge jer i
foråret

Dette kan vi glæde os til i sæson 2015:








Årgang 2011 bydes velkommen i FA 2000 til april, og flere 2010´er
Danbolig Niels Hald Cup i september for 96 hold i 2006, 2005, 2004 og 2003
FA 2000 Grillfest på Nandrupsvej den 24. juni kl. 17
FA World Cup for årgang 2005 og 2006 søndag den 1. november
FA 2000 udenlandstur til Holland i Efterårsferien
FA Ungdoms Gallafest lørdag den 24. oktober
FA Indoor Cup 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 2014. Og tak til fonden der gav den flotte gave til FA´s ungdomstrænere.
Stor tak til ungdomsbestyrelsen i 2014, Steen, Kennie og Lillian, og selvfølgelig også en helt fantastisk stor og
varm tak til Henrik Theil, vores kasserer i FA 2000, der bare har ydet alle i FA 2000 en mega service – tak for
det Theil 
Også en stor tak skal lyde til personalet i Frederiksberg Hallernes Restaurant, personalet i FIU på Jens
Jessensvej og på Frb Stadion.
Tak for sæson 2014 og rigtig god sæson 2015, og afslutningsvis endnu en tak til vores sponsorer :

FA Sport
Emendo
Falsing VVS
Advokatfirmaet - Novilaw
Niels Hald - Danbolig
ERHVERVSKLUBBEN
Støttegruppen Falkene
SPORTSMASTER
NORDISK FILM

