Årsrapport 2015 for FA2000
Formandens beretning for sæsonen, fortalt af Jan Busk:
Et på mange måder inspirerende og så absolut lærerigt år for fodboldforeningen FA 2000, sluttede af med de herlige
Gallafester, lidt drømmebold for vore senior /gubbehold og en afsluttende ”jule – aften” hygge for + 33 afdelingen.
I de foregående 10 måneder havde oplevelserne været ekstrem mange og jeg skal forsøge at genskabe highlights
fra 2015 i min egen beskedne FA 2000 - verden i de næste forhåbentlig fornøjelige skriverier, som formentlig kan
genkendes af flere og bekræftes af mange. Synspunkter og indslag er uden diskussion mine observationer og kan
ikke henføres til andre ledere, frivillige eller ansvarlige i FA 2000.
De sportslige hensigter, reaktioner og resultater er beskrevet andet steds i beretningen og vil altid være til
diskussion, så dem undgår jeg belejligt og går straks til de måske mere opløftende begivenheder i mit FA 2000 liv.
Det nye koncept omkring fodboldfitness for kvinder og styrketræning for alle os der ikke deltager på de grønne
arealer på grund af diverse legemlige absurditeter, ser ud til at blive en større del af hverdagens alternative
sportslige tiltag og vil i årene fremover vinde meget mere indpas end på nuværende tidspunkt. Hvem har ikke haft
den dårlige samvittighed og haft det som nytårsfortsæt - at melde sig ind i fitness – centre og så lade det blive ved
tanken? FA 2000 tilbyder de muligheder, hvor Lillian Wester – Andersen deltager selv og manøvrerer Fitness –
tøserne med kyndig hånd hver mandag i et fastsat ugeantal med kæmpe succes og rygterne går på, at de 20 glade
damer i nær fremtid har tanke om at prøve deres evner af i en rigtig fodboldkamp. Det vil uden tvivl trække mange
interesserede ægtefæller. Deltagerantallet på styrkeholdet, som kun er mænd, er øget til 10 mulige om mandagen
og 6 mulige om onsdagen, hvor + 33 også afholder træning kl. 18.00 på kunst og hvor de nyeste medlemmer Erik
”Sukker” Nielsen og Michael Nielsen deltager i begge udfordringer. Det er stadig Grand Old Kaptain Fantastik, Jørgen
Juul Nielsen, der er alderspræsident på holdet med os, de unge på 52 – 65, som med stor fornøjelse cykler, træner
de tilbageværende muskler i både ben og arme samt fortæller gode gamle historier og på det seneste også lader
som om vi har forstand på aktiemarkedet. Kedeligt er det aldrig og vi møder talstærkt op begge dage.
Glædeligt er det også at se den store aktivitet i vores klublokale, når klubbens trænere, årgangsledere, sportslig
ansvarlige, bestyrelsesmedlemmer, fastansatte og ikke mindst vores fodboldspillere myldrer ind ad lokaledøren for
senere at styrte ud af terrassedøren og ned på kunstgræsbanerne. Imens nyder de fleste forældre en god kop kaffe
fra Restauranten og small – talker indtil deres unger er klar til hjemturen og nye hold tager over. Et sandt inferno af
altid glade familier i og omkring FA 2000`s domæne, hvor FA – Shoppen forsøger at holde trit med udbud og
efterspørgsel hos de interesserede og købedygtige forældre. Dejligt med aktive og begejstrede forældre, hvis energi
stråler af, at deres børn har det godt og glæder sig over at være i klubben.
FA 2000 ønsker innovation og ikke begrænsninger for at udvikle det kæmpe potentiale der eksisterer på banerne
ved Jens Jessens Vej, hvor så mange fodboldspillere bruger deres fritid, lever deres drøm og hvor der burde udvikles
langt flere dygtige fodboldspillere end på nuværende tidspunkt. Hersker der en vis tilfredshed i foreningerne med
det sportslige niveau eller skjules der en hemmelig ambition om stadig at komme så højt op i rækkerne som muligt.
Gæsterne fra FC København skal da blive danske mestre, udtaler deres træner og det ville klæde de Frederiksbergske
klubber at have ambition om at spille divisionsfodbold på Frederiksberg Stadion. Det er sket tidligere og det skal ske
igen.
For dem som måtte være interesseret, så holder undertegnedes rygestop og vi er på vej ind i 3. år uden nikotin og
tjære. Nu skal jeg bare lære at kontrollere min ”Gummikrop”, der har det med at vokse på de mest upassende
tidspunkter – lige før en ferie eller efter jeg har købt nyt golftøj. 
Var så heldig at blive stemt ind i FIU`s idrætsudvalg ved FIU `s repræsentantskabsmøde i marts, hvor jeg glæder mig
til at komme med mange erfarne indslag og forhåbentlig være med til at gøre en forskel til de andre idrætsgrene på
Frederiksberg end fodbold. Ved samme møde mente FIU’s bestyrelse, at jeg skulle begaves med Frederiksberg

Idræts – Unions Jubilæumspris – en flot isbjørn. En glædelig erkendtlighed og bekræftelse af den indsats der bliver
ydet for idrætten på Frederiksberg.
I maj måned inviterede FA 2000 endnu en gang på den meget populære fællesspisning i lokalerne /
Frederiksberghallernes Restaurant for senior, damer og Gubber, hvor Champions League semifinale vises på
storskærme. I år stod kampen mellem Real Madrid, som skulle vinde, og Juventus. FA 2000 er den glade betaler af
maden denne aften og mere end 120 deltagere, hvor af mange mødte farverigt op i de 2 holds spilletrøjer. Ligeledes
kunne alle deltagere gætte på halvleg / resultat med flotte præmier til følge og igen var 7. senior skarpest på dette
område.
I FA 2000 holder + 33 afdelingen aldrig sommerferie. Udover at de træner hele året, så blev samtlige tirsdage i
sommerferien brugt til træning, hvor mail –ansvarlig Jens Sørensen indkaldte til træning fra kl. 18.00 – 19.30 og
Frederiksberghallen havde venligt stillet omklædningsrum og bad til rådighed for de op til 35 – 40 deltagere. Stor
ros til alle i gode gamle gubber, der elsker at træne og til Willy Jarlnæs for stadig i en alder af 82, både at deltage,
men også kræve at sætte sit hold først. 
FA Cuppen / de uofficielle Frederiksbergmesterskaber blev afholdt for 27. gang d. 8. august på Jens Jessens Vej.
Herresenior med 6 stk. 11 mands hold, damerne med 6 stk. 7 mands hold og gubberne med 3 stk. 11 mands hold
deltog i årets begivenheder og selv om det sportslige set up er ok, så er aftenens fest med spisning og
præmieoverrækkelse et flot skue af fodboldspillere på tværs af klubberne, hygge indbyrdes og en stemning, som
mange vil være misundelig på. Alle holdene er vindere denne aften og det er en fornøjelse at arrangere FA CUP, som
næste år afholdes d. 6. august, men vi skal måske lige nævne Damsø`s dygtige fodboldpiger, som vandt turneringen
for 5. gang ud af 8 mulige og en kopi af trofæet til ejendom.
Efteråret er smuk på sin egen facon, men knap som farverig som foråret og sommeren. Vi når lige at se det meste
fodbold i august – varmen inden solen i midten af september påbegynder sin halvårlige vandring væk fra den danske
aften og tvinger os indenfor med de kolde drikke. Hverdagenes leben i det lyse bliver forkortet med adskillige timer
og aktiviteterne forkortes til næsten det halve for så at live meget op i weekenderne frem til sæsonafslutning i
starten af november. Traditionen tro afslutter vi med en kæmpe Gallafest, som formentlig kun vi i FA 2000 kan
afholde. Det skal bestemt ikke lyde pralende, men man bliver da en smule stolt, når godt 200 deltagere vælger at
bruge en lørdag aften i november sammen med de andre fodboldspillere i FA 2000. De betaler jo selv for både mad
og drikke, hvor FA 2000 så betaler for livemusik og årets gaver til de dygtige, men tro mig – de kan feste og de kan
li` det.
Drømmeholdsturnering for senior, damer, gubber blev afholdt med mange deltagere, hvor Asbjørn og Rasta ydede
et fint stykke arbejde og holdt sammen på point – fordelingen de 6 torsdage – tak for det og som altid skulle
Gubberne lige afholde en fodbold julefrokost d. 15. december. 45 spillede bold fra 18.00 – 19.30, 45 fik en lille en til
halsen fra 19.30 – 20.30 og 35 spiste sig mæt fra 20.30 – 24.00. Hvor utroligt det end lyder, så gik FA 2000 `s
fodboldspillere i midlertidigt fodbold – hi i midten af december, en uge senere blev det jul og en uge senere blev
det nytår for så at byde 2016 velkommen.
Fodboldklubben FA 2000:
Hvilken forfatning står FA 2000 i efter at have oplevet de første 15 år i selskab med masser af traditionsklubber
under DBU København og i det daglige som nabo til de historiske ældre klubber FB og KB. Klubmæssigt går det
stadig godt med pil op ad og med mod på mere - i form af solidt samarbejde i ungdomsafdelingen med mange
sparringspartnere på både elite og breddeplan. Opstarten som 4 årig på Nandrupsvej er et sandt
underholdningsprojekt, hvor leg med bolden får en helt ny dimension. Flere af de årgangsansvarlige har længere
henne i beretningen deres indspil og skrivelser om emnet, så god fornøjelse. Der er status quo eller få tilføjelser på
antal hold i både herre - senior, dame – senior og gubber / + 33 afdelingerne, hvor vi med vilje ikke tager mere ind
en servicen kan bære. Der er spændende nyt omkring samarbejde med etablerede klubber uden for Frederiksberg

på vej i 2016, hvor vi er ligestillet eller under i sportslig niveau. Frederiksberg ligger sportslig på et forholdsvis lavt
niveau i relation til de mange udøvere vi repræsenterer og det skyldes formentlig prioriteringen af en urgammel
nøgleplan for tildeling af banetid, forskellig forståelse af træningsdosering blandt spillere på alle plan og / eller
mangel på samarbejde og forståelse for foreninger der gerne vil hæve den sportslige overligger, men ikke får
muligheden. Et godt eksempel er vores eget DS – hold, som træner 3 gange ugentlig, men ikke får tildelt træningstid
på samme kunstbane mandag, tirsdag og torsdag, men må ty til andre tiltag om mandagen i stedet for at træne på
den gamle kunstgræsbane 1, hvor skaderne på spillerne er hyppigere på grund af banens tilstand. Det er sgu et surt
show. 
De 3 gamle kunstgræsbaner får heldigvis nyt underlag i sommerferien og så skal der nok blive rift om banerne. I
2017 / 2018 er der budgetteret med 3 nye kunstgræsbaner i stedet for 3 af de eksisterende græsbaner og i
forlængelse af de nuværende baner der får nyt underlag. Det glæder alle klubberne sig til og så vil vi imødekomme
det store pres for at spille fodbold på Jens Jessens Vej. Fantastisk arbejde af FIU`s topledelse og direktør Burchall og
stor tak til Frederiksberg Kommune for at lytte til og samarbejde med de herrer på fodboldens vegne.
De kedelige / opmuntrende statustal for FA 2000 i 2015:
FA 2000 var kun involveret i en disciplinærsag i 2015. Det var vores U 19/2 herrer, som mødte HIK på udebane og
ved stillingen 16 – 0 efter 80 minutter til FA 2000, udvandrede HIK`s spillere – FA 2000 vandt selvfølgelig og HIK fik
en klækkelig bøde. Samtlige hold i FA 2000 får hvert år opdateret omkring konceptet Fair - Play og den måde du
repræsenterer FA 2000 på i kamp og det må siges at nytte. 4 færre røde kort / udvisninger i 2015 end i 2014 og 7
færre udvisningsdage. Det fandme flot og klap jer selv på skulderen. Det er svært at gøre det bedre med så mange
hold.
FA 2000 er stadig Københavns 4. største fodboldforening med medlemsstatistik / opgørelse fra DBU København
med 1414 medlemmer mod 1253 året før. Foran er KB, B 93 og BK Skjold. FA 2000`s medlemmer er fordelt med
651 aktører fra 0 – 12 årige, 343 spillere i alderen 13 – 18 årige, 164 fra 19 – 24 år, 224 fra 25 – 59 år og 32 spillere
i 60 – 100 års kategorien. Tallet dækker også over 1215 drenge / mænd og 199 pige / dame spillere. Hos vores pige
/ kvinder er vi nu nr. 7 i København og vi vil arbejde hårdt for at forbedre / tilpasse yderligere tiltag i årene fremover,
så FA 2000 også bliver kendt som en pige / dameklub. På senior / gubbe siden deltog vi i turneringer 2015 med 11
herreseniorhold og 1 damesenior i 11 mands bold, 4 stk. 7 mands herrer og 1 stk. 7 mands damehold samt et oldgirls
7 mands hold for damer samt 6 gubberhold fordelt på Oldboys, Veteran, Superveteran, Masters, Supermasters og
Grand Old masters. Læs mere om deres bedrifter på deres egen side.
Sportslig har året været godkendt også selvom flagskibet ikke helt har lagt fra land efter 13 kampe i foråret. Mange
dygtige frivillige har præsteret og mange dygtige trænere har levet op til deres renomme. Op og
nedrykningsprincippet hos DBU København forhindrede et par ellers fortjente oprykninger og så må holdene op på
hesten igen og slå til i foråret 2016. Selvom den digitale klub Office ordning har forenklet de udfordrende holdkort,
så må vi konstatere at vi stadig får regninger fra DBU København om mangel på samme. Dumme udgifter, som intet
formål har. Vi skal eliminere disse småfejl og bruge pengene på os selv.
Igen i 2015 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, DS – holdet var
på træningslejr i Tilst i marts, mens ungdomsafdelingen blandt meget, gennemførte Dan Bolig Niels Hald Cup for 4.
gang med endnu større succes end tidligere ligesom vi traditionen tro afholdt 2 DBU fodboldskoler på Nandrupsvej.
Læg dertil de mange indendørs stævner i hal 4, World Cup for egne spillere i efteråret, summer Cup i juni for årgang
2003, drømmeholdsturnering for + 18 spillere samt Hollandstur i efterårsferien, 2 flotte gennemførte Gallafester og
meget mere. 2016 vil blive et år med stor fokus på arrangementer og jeg glæder mig allerede til at følge med i 2016.

Økonomi
År efter år har vi berettet om de store indtægter i samtlige afdelinger af FA 2000 og de næsten lige så store udgifter
– dog ikke i samtlige afdelinger. Udviklingen i både den sportslige sektor for Eliteholdene i både ungdom og senior,
har naturligvis krævet ekstra opmærksomhed omkring indkøb og logistikken har stået sin prøve adskillige gange i
årets løb. Opsparingen fra tidligere år, skal nu investeres i de klubmæssige korrekte tiltag for FA 2000 og det koster
naturligvis. Vi er meget forberedte og årets underskud samt de forventede kommende års ditto, skræmmer ikke i
dagligdagen. Administrerende pengekasse – direktør for FA 2000, Henrik Theil, tillader ganske enkelt ikke at
udviklingen løber løbsk og opdaterer konstruktivt for de respektive 3 afdelinger i et rask tempo. Mød op til årets
Generalforsamling og få en altid kontrolleret gennemgang af de tørre tal, men også en munter kommentar om de
vilde regninger og glade investeringer. Hvis alle fodboldspillere dog bare kunne vokse i samme tempo og kunne
tøjleverandøren bare levere i alle størrelser året rundt, så ville flere frivillige blive mindre gråhåret. Nuvel, det ender
som regel lykkeligt og de spiller jo i blåt alle sammen.
Kunne andre klubber holde nalderne væk fra de bolde, der er fortrykt med FA 2000 Logo eller aflevere dem retur,
så ville vi blive glade. Desværre. Tror minsandten at det måske var årets julegaveide, når vi for 3. år i træk har købt
over 500 FA 2000 bolde i diverse størrelser hos Select. Men det er bestemt også gode bolde og nogle gange har vi
spillet med dem når vi er på udebane.  Så plejer vi at få dem med hjem igen til Frederiksberg. Igen i 2015 har vi
puttet pænt med kroner i DBU Københavns bødekasse og det er ærgerlige penge. Vi arbejder stadig så vi sveder på
at integrere holdkort og resultatservice hos især ungdommen, så vi kan undgå / nedskære på det beløb. Stor ros til
samtlige holdansvarlige for at leve op til vores motto: ingen skylder kontingent i FA 2000 og alligevel røg der 1 stk.
igennem systemet på en teknisk fejl fra ledelsen. Vi beklager og der er rettet op på fejlen. Vi startede med 1 tomt
ringbind i januar 2015 og 5 ringbind senere med bilag for årets gøremål sluttede Henrik Theil et forrygende travlt år
med godkendelse fra revisionsafdelingen. Kære Henrik, Vi er glade for dit store engagement for FA 2000, din altid
tvivlende retorik, men forstående dialog og ikke mindst dine evner til at styre os økonomisk fornuftigt i land.
2000 x tak.
IT / Facebook / Falkene
www.fa2000.dk har i 2015 tilfredsstillet vores medlemmer og bruger på fornem vis. Diverse skribenter og ansvarlige
har leveret læsestof, billeder og materiale til mange opløftende stunder i 2015 på både ungdommens hjemmeside
og især på klubbens hovedside.
Ros til ansvarlige for vores 2004 – piger, der opfandt en ny konkurrenceform mod Yduns håndboldpiger og så
indviede os alle i fighten via nogle gode reklamebilleder og efterfølgende opdatering på resultatet. Ufattelig stor ros
til John Stevns Henriksen, der på utrættelig vis har bistået med indsættelse af skriverier, foto, sponsoropdatering og
meget mere. Det var bestemt ikke gået uden dig og du gør vores IT – hverdag behageligt meget bedre.
Vigtig Info: FA 2000 fik i slutningen af året en Facebook side oprettet af FA 2000 og til glæde for FA 2000. Det er en
fornøjelse at se hvor godt i har taget i mod siden og med tiden vil kommunikationen tiltage endnu mere igennem
denne side. Selv om det er ”Old News” for mange, så er det ”Good News” for andre.
Støtteforeningen Falkene udøvede endnu en gang et kæmpe arbejde i sæsonen 2015. 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 – nu færdiguddannet og bestået - Viv Larsen. I Falkenes Pipeline har vi flere
under uddannelse og Birgitte Nor Nielsen / Grill Bill 2`s bedre halvdel / har deltaget med et fint stykke arbejde. Alle
har de hvert et ansvar, som udføres efter bedste evne og vi har mange lykkelige stunder både før, under og efter
kampene i samarbejde med entre – ansvarlig John Forchhammer, som af helbredsmæssige årsager måtte tage orlov
i efteråret 2015, men meldes tilbage i foråret 2016 og her fik Falkene stor hjælp af Dorthe Schønemann- Paul og tak
for det. Samarbejdet med ”SMS – ansvarlig” Michael Andersen er stadig et stort og meget vigtigt aktiv, som vi ikke
kan undvære i kampen for at skaffe endnu flere tilhængere til Frederiksberg Idrætspark og så må vi selvfølgelig ikke

glemme Flemming Tarok Larsen og sønnike Martin, som med stor energi hjælper til, selv om de ikke er blevet bedt
om 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 altid afviklet på Byens Stadion / Frederiksberg Idrætspark og vi glæder os til at se jer til forårets
mange spændende 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 og Personale
Vi har i 2015 gennemført 1 Generalforsamling, 1 revisormøde, 2 møder i forretningsudvalget og 6
hovedbestyrelsesmøder. Årets generalforsamling fandt sted torsdag d. 19. marts i FA 2000`s klublokaler med hjælp
fra mødelokale 4, hvor 43 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 obligatoriske 9 punkter på
dagsorden samt efterfølgende lækkert smørrebrød, anrettet og serveret af Frederiksberghallens Restaurants
venlige personale, på foreningens regning. Mange foreninger tænker i andre baner, når det drejer sig om afholdelse
af den årlige Generalforsamling og det er sørgeligt at fællesskabet på denne facon ikke bliver effektueret i
mødedeltagelse og respekt for de mange frivillige, der dagligt udfører et kæmpe arbejde for at de mange kan dyrke
deres hobby året rundt og denne ene aften ønsker vejledning og ideer til at fortsætte for klubbens ve og vel. 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. 17. marts kl. 18.30 i vores
klublokaler.
I 2013 overtog FA 2000, i samarbejde med FIU, vaskeriet i Frederiksberghallerne og senere på året ansatte FA 2000
den første fastansatte i form af Marian Roma Frederiksen som ansvarlig for at vasketøjet logistisk var klar til vores
DS – hold, 2. og 3. senior samt U 19 Elite.
De næste 2 år er denne ordning så blevet væsentligt udvidet til også at indbefatte vores U 17 Elite samt U 14 og U
15 Elite. Udover at Restauranten, FIF håndbold og KBH, Håndbold også benytter vaskeriet, så har vi desuden 2 – 3
weekend – vaskepiger fra vores egen U 14 / U 15 pigeafdeling, så der er tryk på kedlerne i det lille vaskeri.
Sportschef for FA 2000, Carsten Broe, blev ligeledes fastansat fra januar 2015 og arbejdet med at udvikle vores
sportslige koncept samt implementere en ny og professionel kultur hos de især de unge drenge, har til tider ”trukket
tænder ud” på Broe. Ting tager tid og tilliden til Carstens mangeårige erfaring, succeser på divisions og superliga –
niveau, og udvikling af diverse spillertyper er stor og vi ved at det på sigt vil lykkes at få bragt FA 2000 Elite på
landkortet. Samarbejdet bliver i øvrigt udvidet i 2016 med ansættelse af sportschef for U 11 – U 19 Steen Kundby
og sammen kan vi formentlig ikke ønske et stærkere team.
I August måned blev Mads Lindboe ansat som administrativ medarbejder på FA – kontoret og efter endt prøvetid
med mange opgave – emner, valgte Mads at fortsætte samarbejdet til stor glæde for os alle. Mads vokser med store
skridt i jobbet og der hersker ingen tvivl om, at denne stilling indtager en meget større rolle i vores foreningsliv i de
kommende år.
Møderne i hovedbestyrelsen har året igennem været af meget høj kvalitativt niveau med tryk på uddelegering af de
mange opgaver og arrangementer, en stadig større økonomisk styring af vores meget høje forbrug og investeringer
samt indsigt i vores tiltag og udfordring fra især vores ungdomsafdeling og tilpasning af vores seniorhold samt at
tilgodese vores altid positive + 33 afdeling. Én af vores styrker har tidligere været det store sammenhold og
videnbank i bestyrelsen og det skal vi beholde. Sat sammen med de nye tiltag om beslutningsdygtige underudvalg,

forventer vi en endnu større og stærkere udvikling af FA 2000 i de kommende år og mission 2020 er i udviklingsfasen,
hvor de sidste brikker så småt falder på plads i forårets afsluttende møder. Det har været en fornøjelse at være
sammen med jer i 2015 og glæder mig til de nye kampe i 2016. Tak til alle i hovedbestyrelsen for jeres indsats i 2015.
Sponsorer, Erhvervsklub / Klub 2000 og Netværk 2000
Hovedsponsor: for FA 2000 i 2015 på DS-holdet er Ejendomsmægler Niels Hald / Dan Bolig Frederiksberg og
ligeledes primær sponsor til vores succesrige ungdomsstævne og Elite - stævne i september. Ligeledes tak til
medejer Torben Hald og partnerne Nikolaj Glad og Laura Højby. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen
med jer i det forgangne år og det er glædeligt at vi fortsætter samarbejdet i 2016, hvor vi allerede er i gang med at
søsætte nye projekter til stor gavn for os begge. FA Sport v/ Frank A. har endnu gang kæmpet kampene for FA 2000
i bestræbelserne for at samarbejdspartnerne i 2015, Adidas og Select, har været leveringsdygtige, men også taget
det store slæb for at leve op til sit eget høje serviceniveau, når nu de velrenommerede selskaber af uransagelige
årsager ikke kunne levere. Michael Kofoed har bistået Frank og det har været til stor glæde for FA 2000, så tak til jer
begge for samarbejdet i 2015.
Netværk 2000: Schmidts Turisttrafik har med nogle få bump på vejen leveret busture i top i 2015 inklusiv
udenlandsture for ungdommen. 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. Tak Bo
Børresen og Tak Finn Edvard, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer i 2015. Peter B. Vin v/ Claus
Vind Jensen leverer godt humør og ekspertviden om alt i butikken fra den mest ukendte hvidvin til de mere
eksklusive spiritusser og mange FA 2000 kunder melder om gode indkøb i shoppen på Peter Bangs Vej.
Rengøringseksperterne Morten Fredericia og søn - Christian i DK Hjemmeservice APS ligger på Rolighedsvej 11 og
har været med i vores Netværk fra start. Det er glade og uundværlige mennesker, som presser på for at vi kommer
afsted på vores fodboldrejser årligt. Vilsby og Langstrup er klubbens bedste tømrerentreprise og skal det være godt,
så er det dem du kontakter. Endvidere deltog Deki A/S, FA Sport, Renard Bageri og Firma JB med solidt samarbejde
i Netværk 2000 i 2015.
Endvidere vil jeg gerne sige tak til Elgiganten / Herlev, Frederiksberghallens Restaurant, Dennung Sølvsmedje /
Nyelands vej, Optiker Sommer / Peter Bangs Vej, Flügger Farvehandel / Jydeholmen, Søren Skifter Slips / Jan
Porsborg, Jupiter Cykler Lyngby / Stig Jensen, Haribo Slik / Marc Valbjørn, Adidas og Select, FA Sport, Super Best /
Domus Vista, Renard Bageri, Peter B. Vin og Falkene for ekstra flotte præmier og for at støtte Frederiksbergs bedste
FA – Banko.
Erhvervsklubben: med ”anfører” og advokat Torben Heding Andersen var en stor støtte for FA 2000 i 2015. Udover
Advokatfirmaet Arup og Hvidt (Torben H.) 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, Jego Ejendomme V / Ole Risch, Kamp Sko ved Frank Kamp Nielsen, Islands Brygge Begravelsesforretning
v / Allan Nielsen, Brøndby Stilladser v / Anders Andersen og årets nykomling Entreprenørfirmaet Juul Nielsen v/
Tommy Nielsen. 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. 20. juni i bussen på vej til 1. seniors sidste
kamp på udebane mod Ringsted, som ligeledes afsluttede FA 2000`s sæson i Danmarksserien Kreds 2 på en flot 6.
plads i klubbens 3. sæson som Danmarks – serieklub. Jeres værtsskab ved den efterfølgende forårsfest var til stor
glæde for FA 2000 og i skal alle have tak for jeres store indsats og støtte til FA 2000 i 2015. Erhvervsklubbens ledelse
har Planer og visioner om divisionsfodbold på Frederiksberg og de er bestemt med på dagsorden for 2016 / 2017 og
spændende bliver det, når de nye tiltag forhåbentlig bliver offentliggjort i nær fremtid.
Vi ses igen i 2016. 

Afslutning
Det er svært at spå, især om fremtiden, som Storm P. sagde med et glimt i øjet - så det vil jeg undlade og kun beskrive
året 2015, som et vanvittigt inspirerende tidsrum på 365 dage, hvor jeg altid er blevet mødt af positive og
motiverede trænere, ledere, ungdomsansvarlige, årgangsledere, holdansvarlige, forældre m.m. Trods de små bump
en klub som FA 2000 altid vil støde på, det være sig baneplads eller rokader i Frederiksberghallen med holdskabe
og boldskabe, når vi nu er så mange medlemmer, så er vi kommet i land på de fleste parametre. Klubbens koncept
med synlighed og service appellerer til alle årgange og ingen medlemmer skal føle sig mindre prioriteret end andre.
Derfor kan du også forvente gode træningstider selvom du er stoppet på seniorplan og fortsætter i Gubbeafdelingen
fra Oldboys til Grand Old masters. Viljen til at skabe endnu mere i FA 2000 består og vi vil i de kommende år fokusere
på alle afdelinger i vores forening, som skal arbejde sammen for at kunne levere både dygtige spillere på A – niveau,
men så sandelig også på niveauet lige under. Talenterne skal blive på Frederiksberg uanset hvilken klub de kommer
fra eller stopper i og så skal vi selvfølgelig udvikle vores pige / dameafdeling. Ligesom hos herrerne tager det tid at
bygge et færdigt koncept op og vi er nye i branchen, men i samarbejde med de dygtige ledere og trænere, så er
troen på at det kan lade sig gøre til stede. Vi er klar til investere endnu flere ressourcer i den rigtige rækkefølge og
hvor det er muligt at få det til at lykkes. Mange delmål er nået og endnu flere skal opnås i takt med de mange nye
mennesker, der dagligt er med til at gøre FA 2000 til den mest succesrige Fusionsklub i DBU `s fodboldhistorie og
det er altså efter kun 15 år.
Afslutningsvis vil jeg ønske alle en god sæson i 2016 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. Det har været en fornøjelse
at være i jeres selskab i 2015 og jeg kunne nævne rigtig mange nye navne i FA 2000 regi, som jeg både tror og ved
vil være med til at præge FA 2000 i årene fremover. Nogle erfarne personligheder vil med garanti også træde mere
tydeligt frem i 2016 og det bliver visseligt endnu et godt år for FA 2000.
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 2015
og velkommen til alle nye i FA 2000 i 2016. Alene gør få en forskel, hvor mange i enighed er stærke, så husk at stå
sammen.
Året der gik, overordnet overblik for senior- og gubbeafdelingen, fortalt af Jan Busk og John Stevns Henriksen.
Året 2015 blev på mange måder nyskabende for seniorer og de lidt ældre, kaldet Gubberne. Vi gennemførte med
flere hold end tidligere og opførte os pænere end nogensinde. Devisen med at du respekterer Fair – Play med FA
2000 på brystet, når i dyster på de grønne baner, blev synliggjort i årsberetning fra DBU København, hvor FA 2000 i
alle turneringer kun inkasserede 10 røde kort med 18 udvisningsdage som resultat. Dyb respekt, da
ungdomsafdelingen også er med i disse statistikker. I seniorafdelingen gennemførte vi 4 seniormøder med
deltagere for samtlige hold, hvor mange dialoger sørgede for en sæson uden de store bekymringer. Stor ros til
samtlige hold for at betale kontingent til tiden og for at passe på vores materialer og bolde. Det kunne ungdommen
lære meget af. 
Læs med glæde de individuelle indslag fra vores herre og dame – seniorhold i rapporten. Vi vil gerne takke alle de
ansvarlige for jeres fine arbejde med at holde sammen på jeres trup og de flotte resultater i har leveret i 2015. Det
har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer og glæden til at arbejde sammen med jer i 2016 er stor.
Gubbeafdelingen / + 33 blev et hold rigere i 2015. Old Girls blev skabt i samarbejde med Jette Kragh, tidligere spiller
på rimelig højt niveau og årgangsansvarlig for ungdom 2008, som samlede et kuld af tidligere holdkammerater, der
nu var træt af at føde børn og ville tilbage på banen igen – citat Jette Kragh – og ville forsøge sig i Old Girls rækken.
De kom, de så og de sejrede i 9 ud 10 opgør, hvor de lagde ud med et trist nederlag i første kamp og fulgte det så
op med 9 på stribe og en samlet suveræn vinder. Fornemt og effektivt comeback.

De 6 herrehold gjorde hvad de kunne, men modstanden har været stærkere i år og det gav følgende forkromede
overblik:
Oldboys klarede sig flot, trods mange skader og et utal af useriøse afbud i årets løb, hvilket til tider fik Brian Julius
Risbyman med mere til at virke opgivende, men så kom Ricky Chr. Til med en hjælpende fod og så gik det ikke værre
end at holdet blev en flot nr. 2. Håber på langt færre bump for jer begge i det nye år og tak for kampen. I har gjort
det godt.
Veteranholdet blev for sidste gang styret af Jan Porsborg og det bliver heldigvis ikke denne sæson dit store arbejde
bliver husket for. Nr. 10 eller lige bag nr. næstsidst blev årets resultat og det skyldes jo nok, at Porsborg selv var
meget skadet i årets løb. Din trup forbliver tro mod dig og følger med op i Super veteran hvor jeg ved at du vil få
mange flere vaske og pointpenge til dit hold.
Det var så også sidste år, at trioen John Sørensen, Benny Hansen og Michael Andersen stod i spidsen for det tidligere
så succesrige Super – veteran hold. De har store meritter at kigge tilbage på med mange flotte placeringer og en
enkelt rækkevinder som det absolutte højdepunkt. En beskeden 7. plads i 2015 kan ikke rokke ved at succestrioen
har gjort det Fantastisk i mange år og de skal nu forsøge at gentage triumferne i Masters og Super Masters.
John, Benny og Michael er i gang med at bygge noget stort op på Masters – holdet og det blev til en acceptabel 5.
plads i det hårde og meget tætte selskab i turneringen 2015. Skader og afbud på de centrale pladser var noget af
årsagen, men det skal ikke lyde som en undskyldning og derfor bliver der allerede nu satset og trænet ugentlig på
en bedre placering i 2016.
Super Masters blev i 2015 for FA 2000 `s vedkommende styret af Sten Mau og Bjørn Lindenskov Kristensen. Holdet
var en blanding af samarbejdet mellem Rødovre og FA 2000, som på sin vis har fungeret fortrinlig i flere år og har
resulteret i mange gode kampe og pæne placeringer. 2015 blev ingen undtagelse med en fornem 5. plads efter 22
kampe. Ingen tvivl om, at de mange trænings – sessions har været med til den fine sæson.
Grand Old Masters havde en blandet sæson under ledelse af en hårdt arbejdende Torben Heding Andersen. En så
absolut acceptabel forårssæson med en midterplacering og 10 point i 8 kampe blev efterfulgt af en efterårssæson,
som ikke udløste mange pointpenge. Til gengæld blev der brugt mange spillere i Torbens trup og indrømmet, så
havde de ikke de bedste kamptider i efteråret, men ifølge eksperter på GOM – området, så var modstanderne meget
dygtigere i efteråret end i foråret. Det er jo rene fakta og så lader vi den blive der. 
Tak for et fornemt samarbejde i + 33 afdelingen / 2015 til Risby, Ricky, Porsborg, Benny, John, Michael A., Sten,
Bjørn og Torben.
Sluttelig vil vi gerne takke træningsansvarlig og ”Gubbe – iværksætter” Jens Sørensen for sin umådelig store indsats
og ihærdighed på mail, som har gjort træningsaftenerne for Gubberne til en succesrig affære i samtlige 52 uger i
2015.
Og så lige et par ord om at være seniorrepræsentant i bestyrelsen, fortalt af ”himself”, John Stevns Henriksen
FA2000’s mest omskiftelige stilling de senere år må uden tvivl være posten som seniorformand. Steffen Dam som
forrige år varetog posten både som sportschef og seniorformand, forlod os ved årets start, i forbindelse med en
udramatisk omstrukturering, hvor posten som sportschef blev overdraget til Carsten Broe.
En ny mand skulle på posten som seniorformand, og mange blikke faldt på undertegnede. ”Det var på tide at den
gode Hr. Stevns fik et bredere indblik i klubbens virkelighed, frem for den lidt mere anonyme rolle som IT ansvarlig”,
syntes at være holdningen. Det var naturligvis ikke meningen at arbejdet med IT skulle overdrages til andre, så for
ikke at drukne i (fritids)arbejde insisterede jeg på en titel, der antydede at ansvaret for seniorafdelingen ikke alene

var et anliggende for undertegnede. Senior-formand, senior-ansvarlig eller senior-repræsentant, var nogle af
mulighederne, hvor sidstnævnte blev foretrukket. Hvor meget mindre arbejde, den ændrede titel har betydet, må
henligge i det uvisse. Hvorom alting er, så er baneplaner, kampplanlægning, kampflytninger, dommerpåsætning
samt mange andre begreber ikke længere nye for undertegnede. Et til tider ressourcekrævende arbejde, som ikke
altid er af det sjove og fornøjelige, når man fx gang på gang har måttet forklare, at FA ikke har fået mere banetid,
og derfor ikke kan tilbyde alle hold en træningstid mellem 18.00 og 21.00, det er stadig noget jeg kun kan drømme
om.
Når det er sagt, så skal de positive oplevelser naturligvis være slutbemærkningerne herfra. Det har for mig været et
lærerigt år, hvor mange nye opgaver skulle prøves for første gang. Det var aldrig gået godt, hvis det ikke var for den
store hjælp og støtte som specielt Jan Busk og Carl Christian Lindgreen har givet. Men den alt overskyggende positive
oplevelse har uden tvivl været den ånd jeg har mødt hos alle vores senior og gubbe -hold. Mere positive og fodbolddedikerede menneske skal der ledes længe efter, og når de meget få ”brokker” er faldet fra brystet fornemmes en
glæde og stolthed over at være FA spiller. Det luner.
Så herfra skal der lyde et tak for det forgangne år, og et håb om et på alle områder forrygende 2016!
DS – holdet i 2015
Indgangen til forårets 13 spændende kampe kunne næppe have haft et bedre set up. Efteråret var afsluttet med en
fornem 3. plads og kun 2 point fra duksepladsen, så alle sejl skulle sættes ind i kampen om oprykning til 2. division,
selv om modstanden fra de andre tophold fra Danmarksserien kreds 2.
Erfaringen og opbakningen omkring de lange busture, med tilbud om deltagelse til fans, sponsorer og andre støtter,
havde givet os indblik i vigtigheden omkring sammenhold og support. En succes og et set up til udekampene, som
mange divisionsklubber ville være misundelige på. Når samtidig alle ideer på huskesedlen over mulige forbedringer
af det allerede gode kamp set up blev opfyldt, med alt fra en udvidelse af staben omkring holdet, til en eksklusiv
træningslejr i Tilst, var håbet, at rammerne for at en oprykning ville lykkes, var sat.
Netværk 2000, som er en af holdets store sponsorgrupper sammen med Erhvervsklubben og Klub 2000, havde
inviteret alle til vinsmagning med Italiensk specialbrød og kransekage til dessert i foreningshuset, i timerne op til
sæsonpremieren mod Dalum. Cheftræner Martin Lindholdt informerede om dagens modstander, vores taktik og
om klubbens håb om sportslig succes på vejen mod divisionsfodbold.
Åbningskampen mod de senere oprykkere fra Dalum IF endte 1 – 1 og stimulerede desværre ikke forhåbningerne
om at være med i oprykningsracet. De næste 4 kampe rettede ikke op på dette indtryk og indbragte kun en sejr over
Otterup. Oprykningstoget var allerede kørt, uden at FA 2000 nåede med. Med 8 kampe igen, blev det nu til en fight
for at afslutte sæsonen ordentligt og holdet kæmpede sig til en godkendt 6. plads i en sæson, hvor vi tabte til
topholdene og slog bundholdene.
Efteråret 2015 var vi så tilbage i DS kreds 1 og selv om opstarten var kort, så var der store forhåbninger til vores 4.
sæson som DS-hold. Flere nye og dygtige spillere havde meldt sig under fanerne, af ”de gamle” var nogle stoppet
eller havde trukket sig tilbage til vores dygtige 2. senior, men overordnet set havde vi en meget stærk trup. Flere af
de tiltag omkring holdet, som var indført i foråret fortsatte og de nyeste ideer på huskesedlen opfyldt.
Trods alle anstrengelser blev halvsæsonen dog ikke som håbet. Manglende succes kan have mange forklaringer,
men efteråret 2015 vil blive husket som ”stolpe-ud” sæsonen, hvor de fleste marginaler var imod os. 1 sejr i 13
kampe og en klar sidste plads med kun 7 point er det uigendrivelige faktum. Cheftræneren og assistenttræneren
stoppede efter eget ønske inden de sidste 4 kampe. Spillerne udstrålede mest af alt en manglende tro på tingene
og forsøget fra klubbens side med at rette op på indstilling og resultater i de 4 sidste kampe, med den fra Rishøj
indhentede træner Martin Jungsgaard som mulig redningsmand, lykkedes ikke indledningsvis.

De mange bump på vejen har naturligvis sat sine spor, men troen på at holdet kan klare sig fri af nedrykning i foråret
er stadig til stede og vil være det indtil ”Den fede dame” har sunget. Vi arbejder i klubben ufortrødent videre med
ideer og ønsker omkring holdet og vi tror på, at vi i fællesskab kan ændre på den nuværende stilling som bundhold.
Redaktionen vil gerne benytte lejligheden til at takke trænerteamet Martin Lindholdt og Jacob Jørgensen for de
mange år med sportslig succes i FA200, først som vigtige spillere på førsteholdet, senere assistenttræner og
cheftræner. Afgangen som trænerteam ændrer ikke på jeres indvirkning for klubbens udvikling. Tak for indsatsen til
jer begge.
2. senior, fortalt af Lasse Frølund Jørgensen.
FA 2000 2. senior startede 2015 med et nyt trænerteam i Lasse Frølund og Jacob Stensdal og med ambitionen om
at spille med i toppen af serie 1. Spillere og trænere mødte motiverede op til opstarten i de kolde vintermåneder,
som bød på en masse løb rundt om anlægget på Frederiksberg kombineret med endnu mere fodbold på banerne.
Det var en dedikeret flok, hvor ordet "enhed" var i højsæde. Alle var enige om at det var enheden der skulle gøre at
holdet kunne blande sig i topstriden.
Efter nogle gode træningskampe var alle klar til at tage hul på sæsonen ude mod Kastrup. Det viste sig at blive en
kamp der var definerende for 2. senior i resten forårssæsonen. Kampen blev spillet i et forfærdeligt stormvejr og
Kastrup kunne gå sejrrigt fra opgøret 1-0, i en kamp, hvor FA 2000 kunne have scoret 5-6 mål, men for alvor
manglede skarphed. I næste kamp skulle holdet rejse sig i en kamp mod GVI på Jens Jessens Vej, hvor flere ting gik
galt op til kampstart. Et sent afbud lørdag morgen gjorde, at 2. senior stillede med 13 mand. Det kan man i og for
sig sagtens, men 10 minutter før kampstart måtte Filip meddele, at han var for skadet til at stå i mål i kampen.
Rasmus "Ralle" Sørensen måtte tage over, til trods for ingen erfaring på positionen. At holdet skulle være en enhed
blev nu endnu mere vigtigt, og efter en fejlfri kamp af Ralle i mål, vandt FA 2000 opgøret 1-0 i en kamp, hvor man
virkelig kunne se, at der blev kæmpet som en enhed.
Næste kamp var ude mod Vanløse, hvor 2. senior vandt flot 3-1. Der var tro på, at vi trods den dårlige start kunne
spille med i toppen. De næste to kampe spolerede forårssæsonens mål, da man hjemme tabte 2-3 til AB Tårnby og
derefter et meget fortjent nederlag på 6-2 til de senere oprykkere fra Frem. De sidste tre kampe gav 3 sejre og 2
nederlag og 2. senior sluttede sæsonen på en skuffende 5. plads.
Til trods for den skuffende placering var der bred enighed i truppen om, at vi var på rette vej. Igennem hele foråret
blev der arbejdet hårdt på at skabe en stærk holdfølelse, og samtlige kampe, trods nederlag, viste at der var lagt
gode grundsten i fundamentet. Efter sæsonen blev der taget afsked med assistenttræner Jacob Stensdal, som efter
fantastisk arbejde med truppen, havde valgt at rykke teltpløkkerne op og rejse til Indonesien.
I den korte sommerpause blev Peter Madsen valgt til at tage over efter Jacob som spillende assistenttræner, og der
var dermed styr på trænerteamet inden efterårssæsonen. Op til sæsonstart kom flere nye spillere til, hvilket var
med til at give en fornyende energi i et allerede velsmurt fundament. Målet var klart: rækken skulle vindes!
Sæsonen startede med en stærk 6-2 sejr hjemme mod oprykkerne fra Husum BK, og blev efterfulgt af to sikre sejre
mod Vanløse og Brønshøj. Herefter fulgte sæsonens første pointtab da vi ude mod Bk. Union måtte nøjes med 2-2,
i en kamp hvor vi var bagud 2-0 ved pausen. Næste kamp var hjemme mod nedrykkerne fra KS fra B.1908, hvor vi
for alvor skulle se, om vi kunne stå distancen. I første halvleg stod der B.1908 på det meste, og de kunne gå til pause
med en fortjent 1-0 føring. Kampbilledet ændrede sig dog drastisk efter pausen, og der stod FA 2000 på det hele.
Det lykkedes dog først at få den forløsende udligning i overtiden, og vi kunne gå fra kampen med 1 point - og endda
mene, at vi fortjente mere. Trods pointtab i to kampe i træk var vi stadig nummer 1 i rækken, en position vi holdte
ved, da vi vandt 3-1 i rivalopgøret mod naboerne fra FB.
Vi formåede til gengæld efter 3-3 hjemme mod Hvidovre at servere postionen som rækkens duks til GVI og der var
derfor dømt spænding da vi i næste runde skulle spille topopgør ude mod førerholdet. Holdet var enige om, at GVI

kun havde 1. pladsen på lånt tid, og efter en fremragende sejr på 2-0, var vi tilbage på toppen. De resterende tre
kampe bød på to sejre og et nederlag, og 2. senior kunne poppe champagnen og fejre at målet var nået: rækken
blev vundet!
3. senior, fortalt af Redaktionen
3. senior har i sæsonen 2015 været på mange gode “ture” sammen og selv når det har set værst ud, så klarede de
skærene alligevel. Lad os starte med at holdet, igennem mange år er kendt som “ungsenior”, næppe i dag ville blive
genkendt som dette hold. Truppen i foråret under ledelse af Nicolai Baldorf og Emil Bergmann har båret rundt på
en gennemsnitsalder på godt 28 år, stærkt holdt oppe af Vikingen, Salaten, Bermuda, Sønksen, Dilfen, Borgen og
AP, som alle har trappet ned fra 2. senior. Garneret med en Nordmand og en svensker på kun 27 år, tilsat nogle
hængepartier fra årgang 91, så er der vel ikke så meget ungsenior over dette hold, ej heller spillet i foråret. Men til
trods for mange små bump på fodboldvejen, så klarede holdet skærene og en fin 6. plads i serie 2, med 4 sejre 3
uafgjorte og 4 nederlag i foråret og det var ikke mindst på grund af det gode sammenhold, som Baldorf / Bergmann
succesfuldt bibeholdte i truppen.
Efteråret startede på samme vis, men i september lykkedes det at lande en aftale med selveste Martin Fugmann,
som gerne ville give det en chance i efteråret og på sigt ville kunne udbygges til noget mere end bare 3. senior.
Ind kom et hav af de tidligere U 19 spillere fra foråret og “Vupti” så var der “ungsenior over holdet igen. Uafgjorte
kampe blev til enten sejre eller nederlag, men det lykkedes at ende på en acceptabel 5. plads og sæsonen reddet
frem til Gallafesten. Spændende bliver det at følge dette “nye ungsenior” under meget kompetent ledelse de næste
mange år.
Tak til Nicolai “Salaten” Baldorf, Emil Bergmann og Martin Fugmann for et flot stykke arbejde med vores 3. senior.
Det var ikke gået uden jer.
4. senior, fortalt af Claus Grønhøj Andersen – Talenternes hold:
Året 2015 var for senior 4 - Talenternes hold var både nat og dag. I forårssæsonen skabte vi gode resultater og havde
det ikke været fordi CSC 2 blev tildelt point efter sidste spillerunde havde der stået et trofæ i skabet, men vi tog til
takke med en 2. plads. Desværre mistede vi intet mindre end 8 spillere der tog på udveksling og der blev derfor ikke
spillet med i toppen af tabellen i efteråret. Vi ser nu fremad og håber på næste sæson igen at kunne blande os i
toppen af serie 3, med den forventede tilgang af nye og gamle spillere.
5. senior, fortalt af Michael Rasch
Vi havde en meget skidt opstart, hvor vi tabte samtlige træningskampe, der var dog stadigvæk en tro på at vi på
træningsbanen, kunne få vendt denne nedtur til noget positivt.
Dette resulterede i at vi på 5. Senior havde et super flot forår, hvor vi slutter som nr. 5 i en meget svær pulje med
19 point for 11 kampe, og blev i serie.3.
Det sidste halvår startede med troen på at vi kunne etablere os i toppen af Serie.3. Holdet var til det, der var mange
gode spillere, med et højt niveau, der blev lavet en aftale med klubben, om at vores hjemmekampe skulle spilles på
kunstgræs, da vi grundet flere futsal spillere, havde en fordel på det jævne underlag.
Vi blev dog gentagne gange ramt af, at nogle af de bærende kræfter, ikke var til rådighed i vores kampe. Da vores
trænings tid ligeledes blev ændret, valgte flere spillere at sige tak for denne gang, hvilket ikke gjorde det nemmere,
at sætte hold til weekendens kampe. Dem der blev, valgte i stedet at tage arbejdshandskerne på og kæmpe en vis
legemsdel ud af bukserne, det viste sig desværre ikke at være nok, så vi skal en tur ned i serie.4.

Det var også i dette halvår at Peter D. T. Hansen valgte at stoppe som assistenttræner. Peter har været en kæmpe
gevinst for holdet, hvor han med et kæmpe engagement samt godt humør, har skabt en god atmosfære, ”han spiller
stadigvæk på holdet”.
Selvom vi har mistet mange spillere, har vi stadigvæk en god trup, med mange af de gamle samt en masse nye
drenge, der er klar til at kæmpe for de blå og hvide farver. Vi glæder os til kommende sæson, der skydes i gang med
vinterturneringen, her skal den nye assistenttræner Henrik Poulsen (Heino) sammen med Michael Rasch (Rasta)
finde de bedst egnet til dette års trup.
6. senior, fortalt af Rasmus “Rapper” Holm
Året 2015 har været noget af en karruseltur for 6. senior. Forårssæsonen i serie 5 bød næsten udelukkende på sejre,
fremragende fodbold og perlemål på stribe, hvilket også endte med at betyde oprykning til serie 4 og et brag af en
oprykningsfest, der varede til langt ud på natten.
Desværre levede efterårssæsonen i serie 4 ikke op til forventningerne, og således er 6. senior nu atter at finde i serie
5, hvor vi så småt er gået i gang med forberedelserne til igen at kunne blande os i topstriden. Årets spiller (og
topscorer) for 6. senior 2015 blev yderst velfortjent Søren Svinth Aagaard. Vi ser frem til et spændende fodboldår
2016.
7. senior, fortalt af Rasmus Morten Hansen og Thue Thuesen: ”Årets gang for Bæsterne”.
Endnu en gang har FA2000's 7. senior haft et hamrende intenst år. Det har budt på oprykningsspænding,
nedrykningsdrama, et hav af skader, men samtidig et fantastisk højt humør.
Forårs-fight for livet.
Året startede med en interessant tilgang af spillere. En håndfuld CBS'ere foretrak bæsterne frem for
købmandsskolens fodboldhold, hvilket gav anledning til forstærkning i alle kæder - undtagen på målmandsposten,
hvor vi er mere end overlegne. Som følge af forstærkningerne havde vi en fornuftig sæsonoptakt i foråret.
Men ak! Da turneringen startede var den manglende kynisme tydelig. Med alt for mange uafgjorte, endte vi med en
skæbnekamp mod KB i sidste runde. Samtidig med at de øvrige kampe flaskede sig, lykkedes det os at hive en 1-0
sejr i hus på Frederiksberg Idrætspark. Overlevelse!
Det fantastiske efterår.
Et blandet forår skulle slettes fra erindringen. Som konsekvens af de mange uafgjorte kampe, foretog vi en
systemændring. Det betød at vi havde 13 points efter de første fem kampe. Stemningen i truppen var høj og troen
på egne evner større end nogen sinde.
Denne start førte til, at vi faktisk var med i oprykningsdysten indtil næstsidste spillerunde. Desværre tabte vi i høj
grad momentum og med bare et point i de sidste fem kampe, blev det ikke til oprykningsfest.
Selvom foråret bød på bundgys og efterårets topplacering aldrig blev en realitet, var 2015 et godt år. Der har været
stor tilgang af gode holdkammerater, der passer godt ind i Bæsternes ånd.
Efterhånden som alderen presser på, sker der forfærdelige ting, der gør det svært at bruge den tid på fodbold som
man gerne vil (herunder skader og familieliv). Derfor har vi valgt at gå af som trænerteam og give depechen videre
til Flammen og Stendeli. Først og fremmest vil vi gerne takke for et godt samarbejde med Jan.
Derudover vil vi takke alle bæsterne for tilliden og opbakningen.
Godt 2016 - Wouf!!!!

8. senior, fortalt af Christoffer Sisbo
Efter at have afsluttet vores debut-år i FA2000 med en nedrykning til serie 4 i efteråret 2014, havde vi i vores andet
år i klubben noget at revanchere. Vi fik over vinteren tilknyttet en del nye, dygtige spillere, så vi gik en til
forårssæsonen med en klar målsætning om at vende tilbage til serie 3 hurtigst muligt.
Forårets kampe viste et hold, der havde fået mere styr på spilkonceptet og generelt var blevet spillere mere
sammen, hvilket, sammen med den bredere trup, gjorde, at der var markante forbedringer at spore. Niveauet var
naturligvis også blevet en tand lavere, da det nu hed serie 4.
Ikke desto mindre stod holdet efter forårssæsonens 11 kampe tilbage med 28 point, en målscore på 59-19 og en
solid førsteplads med oprykning til serie 3 som følge. Holdets målsætning var altså blevet indfriet på overbevisende
facon, hvilket naturligvis satte forventningen op frem mod efterårssæsonen, der igen bød på serie 3-bold.
Sommeren bød igen på et par flotte spille-signinger, så på papiret så truppen ud til at være stærkere end nogensinde
tidligere. Samtidig var drengene topmotiverede over endnu engang at skulle bide skeer med serie 3 og denne gang
vise, at de nu var blevet et langt bedre fodboldhold, end sidst den stop på serie 3.
Opturen fra foråret fortsatte da langt hen ad vejen også i efteråret, hvor man efter sæsonens 11 kampe havde
skrabet 24 point sammen med en målscore på 43-15, hvilket rakte til en andenplads. To af de tre nederlag, holdet
løb ind i, var dog fuldstændig unødvendige, så på trods en efterårssæson, der uden tvivl var mere end godkendt, er
der stadig rigeligt med ting, som kan forbedres fremadrettet.
Alt i alt var 2015 dog et super godt år for FA-holdet med rødder i det sydsjællandske, og vi ser frem til et 2016, der
forhåbentlig byder på ligeså mange succesoplevelser som det forgangne år.
9. senior, fortalt af Daniel K. Munch Andersen
Højt at flyve, lidt dybt at falde – sådan kan man godt beskrive sæsonen ano 2015 for FA’s 9. senior.
Året startede vanen tro med iskolde januar-træninger, der dog var krydret med brandvarm energi og masser af lyst
til bold efter den lange vinterpause. Den frygtede bib-test fik også lov at være en vigtig medspiller i opstarten, og
efterhånden kom der også et par gode træningskampe i benene. Traditionen tro bød marts måned på træningstur,
denne gang til den fynske hovedstad/storby Odense. Dette er dog en sandhed med modifikationer, idet vi blev bosat
i en lille by et godt stykke uden for eventyr-staden, og kun takket være hårdtarbejdende spillere og den nærved
liggende efterskole, kunne få varmt mad på tallerkenen – og det er ganske vist :-) Med fyldte energidepoter fik vi i
løbet af weekenden spillede to udemærkede træningskampe mod lokale hold, hvor søndagens kamp nok mest vil
blive husket for et stk. dobbelt hattrick signeret af Mr. Sundgaard krydret med fynske linjevogtere, der havde en
meget stille dag på kontoret. Kombinerer man det sportslige med lidt teambuilding, et drys sightseeing og masser
af (skraldede)snacks, så får man et rigtig godt fællesskab – et fællesskab der kunne bygges resultater på, hvilket lige
præcis var det vi fik.
På trods af (nogen vil måske mene på grund af) en rokering i trænerstaben, blev der nemlig i foråret 2015 hevet
point hjem som aldrig set før. Efter 11 kampe stod der 31 point på kontoen og +30 i målscore. Det næsten rene bord
rakte til en sikker 1. plads, champagne til drengene og lufttur til trænerstaben  Belønningen for den meget flotte
sæson lå dog mest i æren, idet oprykning stadig ikke blev en realitet, da 2. senior desværre ikke formåede at sikre
sig oprykning fra serie 1.
Efterårssæsonen blev derfor endnu et kapitel i 9. seniors efterhånden lange serie-2 historie. Trods et par nye
spændende signings, blev kapitlet dog ikke det mest velskrevne. Om dette skyldtes manglen på motivation, de
mange skader der resulterede i en smal trup, eller om årsagen snarere skulle findes i et meget sent træningsafbud
meldt i omklædningsrummet el. visse spilleres prioritering af toilettid frem for spilletid skal være usagt.

Sæsonen blev i hvert fald lidt af en godt og blandet pose af sejre, uafgjorte og nederlag. På trods af til tider rigtig
pænt fodbold, var der desværre ikke den samme skarphed som i foråret – hverken foran modstanderens eller eget
mål. Især vil kampen mod Taarnby blive husket som en kamp, der virkelig skulle have givet 3 point, mens vores
sæsonafslutning mod ung drengene fra Fremad Amager helst bare skal glemmes….
På trods af svingende resultater og meget eksperimenterende opstillinger (mere eller mindre ufrivilligt) skal der
stadig lyde en stor tak til hver af spillerne på 9. senior. De er medskyldige I, at vi trænere har nogle at træne, at Jesus
er en del af vores rigtig gode fællesskab, og at det overhovedet er muligt at hive sejre hjem til samlingen. Derudover
giver de os allesammen mulighed for at have visioner, for drømmen om oprykning vil til foråret være så spillevende
som aldrig før! Visionen er derfor klar – ”til foråret vi guldet tar, så serie 2 ikke længere skal holde Jesusholdet fra 9.
senior for nar”.
10. senior, fortalt af Tobias Gammeltoft Jensen
2015 for 10. senior var første år i FA. En klub, der tydeligvis emmer af klubfølelse. Rent sportsligt kunne det stort set
ikke have udspillet sig bedre. Første sæson kastede kun et enkelt nederlag af sig og oprykning til serie 4 på en 2.
plads. Med blod på tanden fortsatte 10. senior ufortrødent i serie 4, der med to nederlag blev vundet på en 1. plads.
Et fantastisk år med fede oplevelser, gode sociale arrangementer og sportslige højdepunkter. Dog med en stor
skuffelse over ikke at skulle spille i serie 3, da holdet føler, de kan gøre sig gældende i højere tabeller.
Vi ser frem til 2016!
11. senior, fortalt af Jan Busk
Efteråret 2015 bød FA 2000 velkommen til endnu et 11 mands seniorhold, som havde forstået og bestået
indmeldelses – testen for at repræsentere vores forening i DBU København. Holdet blev under ledelse af tidligere U
19 spiller i FA 2000 Joussof Maarouf og medansvarlig Sylvester B. Andersen til FA 2000`s 11. senior. Jehanzeb,
Kassem, Rida, Ahmed Nuur, Yahia, Mudassar, Zouhir, Mohammed, Abdisirak, Anas, Ahmad, Peter og Kristoffer blev
de øvrige udvalgte på dette ganske glimrende fodboldhold, som naturligvis startede i serie 5 og blev en flot nr. 2
med 19 point for 8 kampe. Kun et enkelt nederlag til rækkens vindere fra GVI trak ned i en ellers flot præstation.
Efteråret blev både sportsligt og disciplinært bestået og forventningen om oprykning til holdet i foråret 2016 virker
meget realistisk.
7-mands, I, fortalt af Anders Willemoes
Sæsonerne i 2015 endte med at ligne de fleste andre for vores 7-mands-hold.
Det blev hverken fugl eller fisk. I forårssæsonen kunne vi dog sige velkommen tilbage til et par af vores spillere, der
havde brugt nogle måneder i hhv. Asien og Afrika. Vores anfører, August Kiplev, kom tilbage i midten af sæsonen.
I efteråret sluttede vi faktisk som nummer 3, men var alligevel et stykke fra førstepladsen. Til gengæld var det en
sæson hvor vi fik lov til at spille i ganske prominente rammer, da vi fik 2-2 i en kamp på Frederiksberg Stadion. For
første gang blev vi også nødt til at melde afbud til en kamp.
Til sidst sluttede vi sæsonen med 16 point for 9 kampe.
7-mands II, fortalt af Aksel Vester Augsburg
2015 var for 7-mands 2 et år med stødt fremgang, som desværre ikke gav gevinst til sidst. Forårssæsonen var præget
af forskellige længerevarende rejser for flere spillere, og endte med en placering midt i tabellen. Efterårssæsonen
startede skidt trods hjemvendte nøglespillere, men med god holdånd og gode resultater - ikke mindst i de andre
holds indbyrdes kampe - gik det fremad. Med en enkelt kamp tilbage lå FA 2000 på 1. pladsen, men et ærgerligt 42 nederlag mod 2. pladsen betød endnu en sæson i serie 1 og ikke den ønskede oprykning til mesterrækken.
7-mands 2 går nu 2016 i møde med en klar målsætning om oprykning til Københavns bedste 7-mandsrække.

Damesenior 11-mands, fortalt af Lea Dyrting
FA’s dameseniorhold startede året med et skifte på trænerposten. Henrik Hauge var blevet hentet ind som ny mand
bag roret, og han viste sig hurtigt at være rette mand til posten. Året 2015 var desværre præget af få kampe i både
forår og efterår. Damerne fik det bedste ud af sæsonen, der kom flere point på kontoen og spillet gennemgik en
stor opløftning: Damerne er begyndt at spille sammen. Holdet er gennemgået en stor udvikling og endte i efteråret
på en 5. plads i rækken efter mange tætte opgør. Vi håber, at de gode takter kan holdes, og glæder os til at komme
i gang med 2016.
Damesenior, 7-mands, fortalt af Redaktionen
7 Mands Damerne gennemførte 2 meget forskellige turneringer i sæsonen 2015. I foråret spillede “De dejlige tøser”
under kompetent ledelse af Anne Fugmann og med hjælp fra Dorthe Andersen i serie 2 som de plejer. Holdet var
nu mere sammenspillet end tidligere, gode forstærkninger var kommet til og holdet havde pæne tilskuertal, især på
hjemmebane. Der var i det store hele kridtet op til en sæson med enorm optimisme. Holdet gennemførte 7 kampe
og det blev til 3 sejre, 1 deler og 3 af de grimme
Dermed en meget opmuntrende 3. plads, som blev behørigt
fejret ved Erhvervsklubbens store forårsfest.
Uden at blive kontaktet, vedtog DBU København at rykke holdet op i serie 1 og det var desværre ikke en god
beslutning. Trods ihærdige forsøg på at ændre beslutning fra forbund, så hev pigerne op i selv og besluttede at spille
samtlige 9 kampe. Modstanden var alt for stærk (og modspillerne for unge), så i flere tilfælde var holdet chanceløse.
Det gode humør kunne resultaterne heldigvis ikke ændre ved og tanken om “en kold øl i 3. halvleg” gav ofte mere
energi i de afsluttende minutter. Det blev til en plads lige i måsen af nummer næstsidst efter 9 kampe og 3 point,
men sammenholdet og det FAntastiske fællesskab på holdet forblev intakt og de glæder sig allerede til den nye
sæson / 2016 i SERIE 2.
Ungdomsafdelingen, Beretning 2015
2015 blev igen et yderst interessant år for vores klub FA 2000.
Traditionen tro har ungdomsafdelingen igen i år samlet oplevelser fra året, der gik i vores ungdomsberetning.
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 2015 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:





Copenhagen Summer Cup 2015 og Danbolig Niels Hald Cup 2015
Fodboldskole i uge 27 og 31
Målmands akademiet, og Goal Keeper akademiet
Udenlands ture til Portugal og Holland

Igen i år er der sket en udskiftning blandt vores medlemmer, men det sker hvert år. De fleste stopper enten fordi de
mister interessen eller fordi man flytter.
Det giver jo plads til nogle andre drenge og piger, der ofte har ventet længe på at få en plads i en af de tre
fodboldklubber på Frederiksberg, FA, FB og KB.
For de nye medlemmer der er kommet til i 2015, og som ikke kender historien bag Frederiksberg Alliancen FA 2000
så får I den lige her:

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 16. 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 konstaterede vi, at 2013 blev det år hvor FA 2000 ungdom kiggede indad, og konstaterede, at vi var faktisk
rigtig dygtigt til at udvikle fodbold spillere på alle niveauer, og at mange rigtig gode fodboldspillere valgte FA 2000
til at være den klub, som de gerne ville udvikles videre i – og de året var gået bekræftede blot vores målsætning om,
at FA 2000 havde et rigtig godt udviklings miljø for unge fodbold spillere.
I 2014 kunne vi se at arbejdet i 2013 havde båret frugt, idet mange af vores ungdoms hold tog skridtet op af
rangstigen mod de bedste rækker i unionen, og at det store arbejde vores dygtige trænere leverede på banen både
på vores elite hold og på vores øvrige hold, gjorde at vores ungdoms hold dette år klarede sig bedre end nogensinde.
I 2015 – Mission 2015´s sidste år kunne vi så endnu engang konstaterer at den mission som blev udarbejdet i 2010
nået målet – nemlig at vores 2001 årgang, skulle spille i elite ØST, og 2002, og 2003 skulle spille i øverst mulig række
– hvilket faktisk ligeledes blev elite ØST rækkerne for både U13 og U14.
Stor tillykke med arbejde – FA 2000 – det skal vi være stolte af.

I 2016 vil bestyrelsen i FA 2000, sammen med årgangslederne arbejde med den ny plan nemlig Mission 2020, og
arbejde endnu mere på kommunikations delen, så alle medlemmer, forældre, trænere og ledere ved, i hvilken
retning FA 2000 skal bevæge sig hen imod de næste 5 år.
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 862 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 2015 var ingen undtagelse.
Ventelisterne i FA 2000 er ikke blevet mindre i 2015. 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. Igen i 2015 har en af de absolutte største udfordringer igen været baneplads, idet vi i 2015
har haft det største antal hold der har spillet 11-mands fodbold. 3 hold i U14, 4 hold i U15, 1 hold i U16, 2 hold i U17
og 2 hold i U19, og hos pigerne 2 hold i U15 og 1 hold i U17 – altså ikke mindre end 15 11-mands hold i FA 2000
ungdom, det er så flot.
Det giver vores banekoordinator store udfordringer både i træningsplanlægningen men sandelig også i
turneringsplanlægningen.
Men der skal lyde en stor tak til spillere, årgangsledere og trænere for den fantastiske måde I har taklet det på og
får det hele til at lykkedes, til trods for at I til tider har været rigtig mange om at dele en 11-mands bane – stor
tak fra baneudvalget (John Stevns og Carl)
I de små årgange, hvor der spilles 3- og 5-mands fodbold, kræver det desuden mange trænere og holdledere. Det
er dejligt at så mange af jer forældre har 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.
I 2015 har vi haft en del trænere på træner kurser, og dette vil vi fortsætte med, og arbejder i 2016 på at afholde
vores eget B1-kursus, så vi får uddannet endnu flere trænere.
Ny årgang i 2015 var årgang 2011. I foråret 2016 vil FA 2000 starte årgang 2012 op, og samtidig åbne op for yderligere
medlemmer i 2011 årgangen, og der er masser der vil spille, så vi får hurtigt fyldt disse pladser os.
Så kære søskende til medlemmer i FA 2000: Er du født i 2012 og vil med fra starten, så skriv til kontor@fa2000.dk,
at I gerne vil være med, og noter at I har en bror eller søster i FA 2000 – så får du invitation til informationsmøde.

Opstart bliver midt i april med infomøde mandag den 21. marts kl. 18.00, og træning bliver hver lørdag kl. 09-10 på
Nandrupsvej.
For at få lidt tal på udviklingen af medlemstallet i 2015, ser FA ungdom sådan ud pr. 1.1.2016:
Ingen turnerings hold i 2011– men 41 nye FA medlemmer (0)
3 hold i årgang 2010 (3 mands – i alt 52 medlemmer (29)
4 hold i årgang 2009 (3 mands – i alt 59 medlemmer (44)
4 hold i årgang 2008 (3 mands – i alt 54 medlemmer) (54)
4 hold i årgang 2007 (3 mands – i alt 54 medlemmer) (50)
4 hold i årgang 2006 (3 mands – i alt 59 medlemmer) (54)
5 hold i årgang 2005 (5 mands – i alt 54 medlemmer) (54)
3 hold i årgang 2004 (8 mands – i alt 48 medlemmer) (54)
4 hold i årgang 2003 (8 mands – i alt 61 medlemmer) (54)
3 hold i årgang 2002 (11 mands – i alt 59 medlemmer) (54)
2 hold i årgang 2007, 2008 piger (5 mands – i alt 24 medlemmer) (13)
3 hold i årgang 2006, 2005 og 2004 piger i alt 63 medlemmer (45)
2 hold i årgang 2003 Piger 21 medlemmer (20)
2 hold i årgang 2002 Piger 18 medlemmer (24)
2 hold i årgang 2001 Piger 23 medlemmer (26)
2 hold i årgang 2000 Piger 17 medlemmer (23)
2 hold i årgang 1999, 1998 og 1997 Piger – 14 medlemmer (14)
4 hold i årgang 2001 (11 mands – i alt 72 medlemmer) (85)
2 hold i årgang 1999/2000 (11 mands – i alt 50 medlemmer)
2 hold i årgang 1997/1998 (11 mands – i alt 40 medlemmer)
I forhold til 2014 er vi blevet 62 flere medlemmer i FA 2000. Men ud over det har FA 2000 nu fået 2 hold U17, og 2
hold U19, samt 1 U18 pige hold.
Igen i 2015 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 årgangene 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, så 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 2014 er Sarina mandag, onsdag og søndag på Nandrupsvej, 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 når vi holder stævnebold.
Stor tak til dig Sarina for det trofaste stykke arbejde, du igen i 2015 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 (2011) – U9 (2007) har deres gang.
Nandrupsvej er et hyggeligt lille idrætsanlæg, der ligger på en sidevej til Nyelands vej i det Nordlige Frederiksberg. I
sæson 2015 var Nandrupsvej anlægget, hvor årgangene 2005/2006/2007/2008 Piger, og 2006 (forår), 2007, 2008,
2009, 2010 og 2011 drenge holdt til.

I 2015 var der årgang 2006 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.
Derfor var FA 2000 meget glade, da vi fik nyheden om at Frederiksberg kommune og FIU vil omlægge tre af
græsbanerne på Jens Jessens Vej til kunstgræs.
Vi håber på at kommunen kan se vigtigheden i, at dette sker så hurtigt som muligt således, at vores vinterfaciliteter
bliver opgraderet, men også, at der således bliver plads til de mange nye små fodboldspillere, som står på vores
venteliste. Godt tiltag Frederiksberg Kommune og FIU og tak for jeres opbakning til fodbolden på Frederiksberg.
Blot til yderligere information, så vil de 3 gamle kunstgræs baner – nemlig 1, 2 og 3 få nyt kunstgræs i sommeren
2016, så alene det gør, at vores vinter- faciliteter bliver væsentligt forbedret.
Beretninger fra de forskellige årgangsledere.
Hvert år er det en fornøjelse at kunne glæde sig over de entusiasme som vores årgangsledere lægger i at servicere
vores medlemmer, og 2015 var ingen undtagelse. Igen i 2015 har ungdomsbestyrelsen glædet sig over det store
arbejdet I lægger i vores klub og 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
Bindeleddet mellem spillere, forældre og FA 2000

På vores møder i 2015 har vi haft mange spændende dialoger om årgangslederens rolle, og i 2016 vil vi fortsætte
dialogen med jer.
Vi ser frem til mange spændende møder og gode indspil fra jer i 2016.02.07
I 2015 bød vi velkommen til en ny årgangsleder nemlig i 2007, hvor Christina afløste Martin.
Vi vil gerne sige tak til Tanja i 2005, Martin i 2007 og Ida i 2001 for den tid I har været i FA 2000 og det store arbejde
I har gjort for jeres årgang og vores klub.
Tak til alle årgangsledere for jeres store indsats i 2015
U4 – årgang 2011
2011 er ny årgang i 2015 – og alle pladser var fyldt op da vi startede i april måned på Nandrupsvej. Der var stor
opbakning fra forældre, og vi har fået et rigtig godt trænerteam.
Årgangen er kommet godt fra start med masser af børn og stort engagement fra forældrene.
Børnene har siden april måned udviklet sig flot på kort tid, hvilket også viser sig når vi spiller kampe og stævner.
Årgangsleder er Christian, som allerede i efteråret 2014 meldte ud at han også gerne tog rollen som årgangsleder i
2011, da hans datter skulle starter der. 2011 årgangen var med udgangen af 2015 – hele 41 medlemmer.
Årgangentræner hele vinteren i Kedelhallen, og det er de rigtig glade for.

I efteråret har årgangen deltaget i 2 KBU stævner med stor succes.
Tak for en god opstart for årgang 2011
Hilsen Christian – årgangsleder 2011
U5 – årgang 2010
Årgang 2010 har haft en dejlig sæson i 2015.
Spillere, forældre og trænere er ved at finde hinanden.
I april måned kom der nye medlemmer til i årgangen, og implementeringen af disse medlemmer er gået godt.
Årgangen har dog gennem hele sæsonen været presset på træner siden specielt i den nye gruppe – så stor tak til
Peter der har trukket et stort læs.
Der er nu flere forældre der er trukket i træner tøjet, så der er store forventninger til 2016 sæsonen. Det er stadig
Christian i står spidsen for hele årgangen, som årgangs leder.
Der er kommet et rigtig godt kammeratskab på årgangen og forældrene er meget engagement og tilfredse med
træningen. Der er sket store fremskridt hos alle børn siden sommeren 2015.
Denne fremgang skyldes at trænerne planlægger træningen og øvelserne samt sørger for gentagelser af øvelser.
Øvelse gør mester!
Når vi er til stævner kommer fremgangen også frem ved at vi nu vinder flere kampe end vi taber.
Årgangen har deltaget i KBU turneringen med 4 hold, og haft mange gode og spændende kampe, og det ligner nu
næsten fodbold når man står og kigger på dem – og det er jo super.
Hvis der stadig er nogle forældre der brænder for at trække i træner tøjet så henvend jer til Christian – vi har altid
behov for en ekstra hånd.
Hele vinteren spiller årgangen indendørs i Kedelhallen hver lørdag formiddag
Tak for en dejlig sæson, og for at det hele spiller max.
Hilsen
Christian – årgangsleder 2010
U6 – årgang 2009
I 2015 har 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.
Årgangen har deltaget i KBU turneringen med 4 hold, og selvom det til tider har været en udfordring at stille hold,
er humøret højt og i forårs turneringen 2016 har vi igen 4 3-mands hold tilmeldt.
Spillernes niveau er havet gennem 2015, hvilket skyldes fokusering i træningen, hvor der lægges stor 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 2015 i FA 2000 ungdom.
Hilsen
Philip – årgangsleder 2009
U8 – årgang 2008
Årgang 2008 har Jette Kragh som årgangsleder og hun er tæt på at omdøbe denne årgang til 'Super 08' for der er
generelt altid en helt fantastisk stemning i U8 både blandt spillerne, forældrene og ikke mindst trænerne.
Engagementet er stort og sundt hos både store og små, hvilket gør det svært ikke at have lyst til at være en del af.
Der er over 50 drenge i årgangen med pt. 5 trænere. Lasse Pedersen er lige stoppet i årgangen, for at træne U17
og se om de også kan opnå den fine titel med 'Super' foran :o)
Og det er slet ikke så nemt at blive træner i U8, for der stilles krav til at man er engageret, har træner skills og kan
motivere børnene efter DBUs råd om ikke at stå på sidelinjen og gale.
Det er heldigvis noget alle U8 trænerne kan leve op til og der skal lyde en KÆMPE tak til trænerne:
Lars Kragh, Michael Keissner, Nick Sigby-Hansen, Martin Launey og Rene B. Jørgensen for 2015 - FA kan være
meget stolte af at have disse trænere i fold og se frem til at de alle fortsætter i 2016.
Det er en fornøjelse at blive ringet op af forældre fra ydersiden af Amager og indersiden af Storkøbenhavn, fordi
det er rygtes at FA - U8 er en super årgang - og de står i kø for at komme ind.
Og selvom vi måske ikke altid vinder alle kampe, bliver man nu også helt igennem glad, når forældre og trænere
fra andre hold, roser drengene for deres sammenspil og spilforståelse - for 'Super 08' vil ikke være en årgang der
kun spiller effektivt, vi vil også spille så det bliver sjovt for drengene og med mange boldberøringer - og de er rigtig
godt på vej, takket være det helt fantastiske træner-team!
Jette Kragh
Årgangsleder
U9 – årgang 2007
Vores årgang har haft et godt år med masser af god fodbold, godt humør og god kampånd.
I efterårets KBU turnering deltog vi med et A-hold, to B-hold og et C-hold. Vi oplevede både at få tæsk og nogle
flotte sejrer. For at holde drengene i kampform er der også tilmeldt 2 B-hold i DBU´s vinterturnering og vi kan se at
der sker en stor udvikling hos drengene nu mht. overblik og at fordele sig over banen. Generelt kan vi se at drengene
er ved at modne. Der er større spilforståelse og samspil på banen – og det er jo dejligt at se.
Truppen er nu oppe på 56 spillere og vi har ca. 20 spillere på venteliste. Desværre har vi mistet en træner så vi nu
har 7 trænere på årgangen og vi forventer at miste yderligere én. Så vi ønsker flere trænere til årgangen, da det har
fungeret godt med 2 trænere pr. kamphold, hvor de kan deles om at tage med til kamp.
Stor tak til trænere og forældre (der alle opfører sig pænt på sidelinjen) i årgangen
Christina – årgangsleder 2007
U10 – årgang 2006
Årgangen har hele året fungeret godt med et stykke over 50 medlemmer. Årgangen har fået tilknyttet Kristian

Holmlud som ny cheftræner – dette har været med til at give drengene et løft og helt nye former for udfordringer.
2016 vil også betyde at årgang 2006 nu vil træde ind i elitesatsningen, således der komme øget fokus på at
fremelske de unge talenter.
Drengene er flyttet til Jens Jessens vej og er flyttet over til de andre store drenge. Man har kunne mærke, at
drengene er blevet mere selvstændige og vokset meget. Dette har også været tydeligt i udviklingen af deres
spilforståelse. Drengene spiller i højere grad sammen som hold – hvilket er gældende for alle niveauer.
Træningen 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
Kim – årgangsleder 2006
U11 – årgang 2005
Årgang 2005 A-truppen
Vi har hele 2015 trænet med 26 spillere i A-truppen, delt op i hhv. A1 & A2. Vi har været bevidste om den relativt
store spredning i kompetencer, men har ønsket at udvikle flest mulige drenge på samme tid.
Vi har været i den gunstige situation, at vi har haft forskellige trænere, Pablo har været en meget succesfuld træner
i efteråret, hvor Martin var væk. Mikael er stoppet pr 31. december - og de skal begge have en kæmpetak for deres
store indsats!
2015 var på mange måder et succesfyldt år, men mange ture og mange kampe. vi har været i Tyskland og til Halör
cup. Begge steder blev vi matchet på et højt niveau. Foråret 2015 var der 6 weekender i træk med ture – hyggeligt,
om end noget intensivt.
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. I KBU er de efterhånden mere udvikling end
reelle matchninger, da drengene er blevet lidt for dygtige.
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, samt generelt at placere sig hensigtsmæssigt ift. med- og
modspillere – 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 flere spillere videre til A-truppen, siden
niveauopdelingen for godt halvandet år siden.
B-truppen får et travlt forår og sommer, da vi igen i år deltager i førnævnte stævner sammen med årgangens Ahold.

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!
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.
Årgangsleder for 2005 Tanja.
U12 – årgang 2004
2015 har været et år præget af store ændringer, store omstruktureringer men også store fremskridt for 2004årgangen.
2015 med, at A-truppens 30 spillere blev delt i en elitedel og en mere breddeorienteret del.
Der blev lagt vægt på træningsparathed og indstilling og A-truppen trænede gennem hele foråret mere end de
øvrige. Det gav en stor spillemæssig fremgang og holdet leverede ganske gode resultater mod klubber, som vi
normalt ikke måler os med. Bredde A-holdet skulle finde sig selv i en ny kontekst og det lykkedes efter lidt
startbesvær.
I B-truppen mistede vi henover vinteren en træner og efter lidt organisationstumult valgte vi at trække det ene hold
fra turneringsfodbold og kun stille 1 hold af B-truppens knap 20 spillere.
Både elitetræner og bredde-A træner valgte at stoppe af familiære årsager da forårs sæsonen var færdig og der blev
sat et nyt hold på trænerfronten.
Ny A-cheftræner blev Ilija Andonovski med en trænerfortid i KB, sekunderet af Jonas Grum, og Carsten Pedersen,
som indtil sommer var B-trup træner leder nu en B-trup, hvori der er to hold.
Dvs. at bredde A-truppen over sommeren blev slået sammen med B-truppen.
Årgangen havde derfor i efteråret 3 hold, hvilket er mindre end, vi stiler imod; men problemet består i at årgangen
ikke kan skaffe forældretrænere til 4 hold.
Til gengæld har holdene præsteret flot i efteråret og vundet de KBU A-, B-, og C-rækker de deltog i.
Måske var vi sportsligt ikke udfordret nok, men alle hold har til gengæld spillet et væld af træningskampe og deltaget
i stævner såsom Kronborg Cup, Øens Cup og Niels Hald Cup.
Årgangen er i fin fremgang, samarbejdet henover trupperne og med årgangslederen og de øvrige årgange er god.
Målsætningen for 2016 er at bygge på i bredden på alle niveauer symboliseret af, at vi i vinterturneringen deltog
med to hold i A-rækkerne og et hold i B-rækkerne.
Med lidt tilgang og en enkelt forældre mere under fanerne kan vi måske igen stille 4 turneringshold i efteråret 2016.
Tak til trænere, holdledere, spillere og forældre for en god og spændende sæson.
Hilsen fra Henrik - Årgangsleder 2004

U13 – årgang 2003
2015 har været et spændende år på vores årgang.
Vi er i skrivende stund i alt 63 drenge, og vi har en lille håndfuld på venteliste.
Vi startede imidlertid året med betydeligt færre drenge. Vores C-hold led voldsomt under manglende og skiftende
trænere. Det havde den meget naturlige konsekvens, at en del af drengene her opgav ævred og stoppede med at
spille fodbold – i hvert fald hos os. Og holdet var da også meget tæt på at blive nedlagt et par gange.
Det er ikke kun et problem for vores årgang at skaffe trænere til C-/4.-holdene. Desværre er forældreengagementet
ofte ligefrem proportionalt med drengenes kunnen og egne og forældrenes ambitioner. Og da de fleste drenge, der
spiller på C-holdet, bare har lyst til at hygge sig med at spille bold og dyrke det gode kammeratskab, er der meget
langt mellem forældre, der vil bruge al den tid der er nødvendig for at træne et hold to gange om ugen. Ingen kritik
i det, men uden engagerede forældre kan man ikke drive 4 hold i vores aldersgruppe.
I starten af året klarede vi problemet med at træne sammen med årgang 04, som havde det samme problem som
os; ingen trænere. Der var heldigvis en af vores fædre, der tilbød at træne drengene og holdet kom så småt op at
stå igen.
Og da denne far måtte melde fra ved sommerferien pga. øget arbejdspres, var vi så heldige at to andre fædre
trådte til. Og i dag er der 18 drenge på vores C-hold. Dejligt og efter min mening et must for en klub, som vores at
kunne tilbyde træning og godt samvær for disse drenge!
Vores to B-hold ligner stort set sig selv. Samme trænere og aktive fædre omkring holdene. Og enkelte nye drenge.
B-1 havde en rigtig fornem sæson, hvor de vandt de fleste kampe i sommerturneringen. Et resultat der betyder at
holdet er rykket en række op til næste turnering. Godt gået drenge! Og til påske drager de fleste på holdet en tur til
Barcelona, hvor den står på spændende stævne i Costa Brava Cup.
B-2 holdet har også udviklet sig godt. Efter en lidt kedelig turneringsstart, hvor holdet var forkert matchet, fik vi
rettet ind og så kom sejrene også hen ad vejen. B-2 skal ikke til udlandet, men deltager, som B-1 også gør det, i en
række turneringer og stævner her i landet.
A-holdet fik sin debut som elitehold i sommerturneringen, hvor vi blev indplaceret i Elite-Øst. En række som egentlig
passede os godt. Der var et par hold, vi ikke kunne eller skulle måle os med, og de gik da også stort set ubesejret
gennem turneringen. Men de øvrige ca. 8 hold var meget fint på niveau. Vi vandt, vi tabte og vi spillede uafgjort.
Men kunne godt på de gode dage have vundet alle disse kampe.
Til sommer fortsætter vi i Eliterækken, men nu skulle der være luget lidt ud i de allerbedste hold, som er ”rykket
op”.
Det skulle gerne give os en række gode og jævnbyrdige kampe.
For alle vores hold gælder i øvrigt, at de efter sommerferien skal spille med 11 mands på fuld bane. Det vil givetvis
give nogle udfordringer. Men mon ikke vi også klarer dem? A-holdet er begyndt at spille træningskampe her over
vinteren med 11 på holdet. Og det tegner fint når lige drengene har vænnet sig til, at det er et noget anderledes spil
end med 8 på holdet.
Alt i alt er 2003 / U13 godt rustet til et nyt fodbold år. Og heldigvis er der en lang række forældre, der er
engagerede og som støtter aktivt op om holdene – på alle holdene!

Tusind tak for indsatsen trænere, holdledere, assistenter, chauffører og ”heppere”.
Uden jer var der ikke fodbold til vores drenge!
Hilsen
Årgangsleder Paul Børling
U12 – årgang 2002
2015 har været et rigtigt godt og begivenhedsrigt år for årgang 2002.
Først og fremmest var 2015 året hvor vi begyndte at spille 11-mands fodbold, hvilket har krævet en del tilpasning
af spil og trupper. Til vores store tilfredshed har vi været i stand til at fortsætte med tre hold, selvom der nu skal
bruges en del flere spillere, når vi spiller 11-mands.
Vores C-hold har haft udfordringer på trænersiden, men det er blevet løst på bedste vis. Først tog Niels Andersen
en tørn og siden har Cecilia Sørensen taget over med en dejlig seriøs tilgang med god hjælp fra holdleder Theresa
Raahauge. Det er ikke mange klubber, der tilbyder deres c-drenge tre gange ugentlig træning og spillersamtaler!
Pga. de mange gode tiltag er det nu den trup, der har den største tilgang af nye spillere, hvilket er meget flot.
B-truppen måtte igen skifte træner i 2015, men på den glædelige baggrund, at vores populære træner Jens, blev
”fisket” til at være A-træner i årgang 03. I stedet tog Carsten over, og det har han gjort med meget stor energi og
stor fodboldindsigt. Holdet har klaret sig fortrinligt i KBU-turneringens række 1, hvor de også spiller til foråret,
selvom niveauet er meget tæt på Mesterrække-niveau. B-truppen havde desuden stor sportslig succes med en
finaleplads til Vildbjerg Cuppens b-række, hvor det efter en flot turnering blev til et knebent finalenederlag. Der er
ingen tvivl om, at vores b-trup er en af de allerbedste b-trupper i København og mange A-hold kan de også klare!
2015 blev året, hvor A-truppen trådte ind på den store scene i sjællandsk fodbold, da vi for første gang blevet
placeret i Øst 2, den næstbedste af de regionale rækker. Men der er ikke noget ”næstbedst” over vores a-trup og
efter en aldeles imponerende efterårssæson vandt de Øst 2 og skal derfor spille Øst 1, øverst mulige niveau til
foråret. De flotte resultater kommer på baggrund af en særdeles seriøs og hårdtarbejdende tilgang til fodbold fra
drengene, men vigtigst er den meget entusiastiske og kyndige træning de får fra holdets i alt fem trænere med
Christian og Morten i spidsen!
I sommeren var A-truppen på deres hidtil mest eksotiske tur, da de deltog i IberCup i Portugal. Turen var en kæmpe
oplevelse for drengene og bliver i 2016 fulgt op med en tur til verdens største ungdomsstævne, Gothia Cup i Sverige!
Mikkel Andersen – årgangsleder 2002
U15 – årgang 2001
1.holdet
U15 1 har spillet foråret og efteråret i DBU´s Elite Øst 2 række.
Holdet har været rundt på hele Sjælland med Helsingør i nord og Nykøbing Falster i syd.
Ambitionerne i begge sæsoner har været top 5. Resultatet blev til 2 gange i midten af rækken (14 hold).
Det
er
absolut
godkendt
og
vi
har
lært
meget
som
kan
tages
med
videre.
Holdet har dog toppræsteret i pokalturneringen, og har spillet sig frem til kvartfinalen i april hvor Lyngby venter
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U15 1 var med i Holland i efterårsferien og spillede en fin turnering, hvor der var masser af god modstand.
Det blev til en andenplads efter en spændende finale mod Kolding (1-2).
Truppen har gennemgående bestået af 20 spillere og Torben Jørgensen var Cheftræner og Martin Skærbæk
Assistent.
2. holdet
Har Kim Olsen som træner. Det har været en god sæson. De første kampe i eftersæsonen ente med beskedne
nederlag, dog til hold som vi tidligere havde tabt stort til. Efter at fået rette lidt til vandt holdet alt indtil de sidste to
kampe. Holdet i form af Duedal, Julius og især tvillingerne Nørgaard har gjort det godt i sæsonen. Holdet endte som
nummer to i rækken – så alt i alt en god sæson.
Tak til alle spillere, og forældre for støtten til holdet - Hilsen Kim O
3.-4-5. holdet
Christian, Nikolai og Mikkel udgjorde i 2015 træner teamet for 2001 4-5 holdet – til trods for at truppen er stor har
det ofte været meget svært at få de unge mennesker til at deltage i kamp, og der er brugt rigtig mange timer på at
skrive med spillerne op til weekenden når de to hold skulle sættes – så stor tak til de tre trænere med at få dette til
at gå op i en højere enhed.
Ellers er der jo en fantastisk stemning i denne trup, og selvom trænerne styre tingene med vægt på god disciplin så
er der altid plads til et smil og en sjov bemærkning.
Man skal huske på at i U15, U17 og U19 trupperne er det vigtigt at vise ekstra respekt for hinanden idet man lige
om lidt er voksen og på vej ud i det pulveriserende liv, hvor man ikke altid selv kan bestemme hvordan tingene skal
gøres – tænk på det drenge.
Tak for en god sæson, og tak til de forældre der finder vej til kampene – og som støtter op om de unge mennesker
– det vi de takke jeg for senere i livet – og huske tilbage på.
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.
Ida – årgangsleder 2001
U17 – årgang 1999/2000
I efteråret 2015 rykkede ikke mindre end 55 spillere op i U17. Så mange U17 spillere har FA 2000 aldrig tidligere
haft, og med denne nye U17 afdeling lukkes nu hullet mellem ungdom og senior, idet FA 2000 nu har hold hele vejen
fra U4 til U19.
Ny træner i efteråret var Mikkel Madsen, der tidligere har haft FA 2000 2. senior, men som fremover nu skal være
Cheftræner for U17 afdelingen, og lægge strategien for U17 afdelingen sammen med sportscheferne i klubben.
Det bliver spændende at følge disse lovende U17 1 og U17 2 hold fremover.

I efteråret manglede U16 Mesterrække og U17 2 trænere, og vi er glade for at Mikkel og Toni kunne træde til og
træne denne trup. De to trænere havde til tider sine udfordringer med at skulle stille 2 hold gennem efteråret
turneringer, men det lykkedes at klare sig fint gennem turneringen med blot 3 udeblivelser.
Samme trup var med på turen i Holland, suppleret med 6 spillere fra 1. holds truppen.
Som i U15 3+4+5, og U19 2 så er der mange andre interesser for de unge mennesker, og vi prøver at gøre, hvad vi
kan for så mange af disse unge spillere bliver i klubben.
Vi ser frem til et spændende forår for både U17 1. holdet og U16 M. Om vi formår at have et U17 2. hold er endnu
ikke afklaret – det kommer an på antal af spillere som vi råder over
God sæson
Carl
U19 – årgang 1997/1998
Vi er 16 mand i U19-2 truppen, men med arbejde, skole og piger, tøjet er til vask, er det ikke altid at vi ser alle til
træning
Men det gik (fik altid besøg fra U19-1)
Sæsonen gik ok – vi vandt over dem, der var bedre ind os, og tabte så til dem som vi skule have vundet over – men
sådan er fodbold nu engang 
Så en placering midt i vores række er vel godkendt.
Alt i alt en godkendt sæson fra vores side, og der er meget vi fortsat kan arbejde med, men der er dog lidt svært når
man nogle gange kun står med 5-6 spillere til træning.
Jeg ved at det er en svær årgang, der er meget andet som drenge også vil, men vi kører på og har endnu ikke
måtte melde afbud til en kamp, selvom der er andre hold der gør det, holder vi FA fanen højt oppe og komme til
alle kampe. Sådan er vi bare.
2016 kan godt blive en udfordrende sæson, da vi nu pt. Er nede på 14 spillere, der kan og vil spille, men græsset
bliver snart grønt og så komme der vel flere spillere - håber jeg
Tak for en god sæson til jer alle.
Hilsen
Kennie Larsen - Træner/Holdleder og vaskemand
Pigeafdelingen
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.
U15 piger – årgang 2001, 2. holdet
Trænere for 1. holdet Lars Granborg, Christian Holmstrup, Thomas Brønsted og Michael Lundstrøm. Spillertruppen
består af ca. 20 piger – pigerne er tilmeldt DBU turneringerne med et 8 mands hold.
Gruppen har fokus på teknik, spilleglæde, sammenhold og bredde. Alle kan være med, men vi har stadige
ambitioner. De går bare mere på læring, erfaringer og udvikling end resultater. Resultaterne svinger da også fra
solide sejre til gedigne nederlag 
Flere spillere har efterhånden været sammen længe og udgør en god grundstamme i holdet. Træning er fuld af
energi og latter, og der gøres gode tekniske fremskridt.
U17 piger - årgang 2000, 1999 og ældre
Træner: Michael Lundstrøm.
Assistent: Thomas Brønsted
Spillertruppen består af ca. 20 piger. Der kommer jævnligt nye medlemmer, såvel øvede som uøvede. Pigerne spiller
i KBU/SBU turneringer på Mesterrække niveau. Turnerings placeringer er som regel top 2.
Gruppen er præget af spillere, som har spillet fodbold for FA2000 siden den spæde start for pigeafdelingen. Der er
stor loyalitet i gruppen, men samtidig en imødekommenhed som navnlig kommer nye spillere til gode.
Det meste af truppen deltog da også i den årlige tur til Holland, selvom der ikke var en turnering de kunne spille i.
De ville i hvert fald med, så der blev arrangeret to kampe mod det lokale U17 hold.
Vi stræber sportsligt efter bedre og bedre resultater, men i omgivelser som understøtter fastholdelse af pigerne på
holdet. Fodboldtræning og kamp er et frirum, hvor der gås til stålet og plejes sociale relationer på én og samme tid.
I erkendelse heraf, har vi også justeret forventningerne til fremmøde og disciplin, men tilbyder samtidig nogle
afslappede rammer hvor spillerne ønsker at komme.
Vi har både vundet og tabt men er stort set altid gået fra banen med et smil.
En del af truppen vil efter sommerferien 2016 udgøre den første U19 Piger trup i FA2000.

U15 piger – årgang 2000-2001 1. holdet
Trænere for 1. holdet er Torben Schou og 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 7.sæson.
U15 piger – årgang 2000-2001 2. holdet
Trænere for 2. holdet Lars Granborg og Thomas Brøndsted.
Spillertruppen består af ca. 22 piger – pigerne er tilmeldt DBU turneringerne med et 7 mands hold.
Pigerne er meget stabile til træning.
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.
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 en 1. plads i U15. Det er en tur vi meget gerne
vil gentage.
Lillian – afdelingsleder pigerne
FA 2000 medlemmer elsker at tage på ture
Som det fremgår nedenfor så har vi haft næsten 600 afsted på ture, fodboldskole eller akademi træning – så der
sker virkelig noget i FA 2000, og vi har allerede lige så mange ture i pipeline for 2016 – så glæd jer medlemmer:
antal
antal
antal
antal
antal
antal
antal
antal
antal
antal
antal
antal
antal
antal
antal
antal
antal
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102
46
58
21
49
42
32
63
74
11
19
9
11
12
11
19
15
594

2.595,00
700,00
1.250,00
3.700,00
740,00
710,00
450,00
675,00
645,00
590,00
660,00
900,00
1.300,00
300,00
2.400,00
400,00
300,00

Holland, Heino
Øens cup
Goal Akademi
Polen
Vildbjerg
Pinse cup
Malmø
Herlufmagle
Bo hus cup
Århus
Halør cup
Bielefeld
Goal Cup
Pige Cup
Nørhalne
Vejle
TPI

FA i summercamp Heino, Zwolle, Holland 2015
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 2015 havde vi også en stor gruppe på tur – nemlig til Heino Sports Camp i Holland.
Og sikken en tur vi har haft - og igen havde vi masser af pokaler med hjem til FA 2000. 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 2016, hvor turen igen går til Holland, og med en ny rejseleder – men det skal nok gå.
Turen bliver fra onsdag den 19.10 til søndag den 23.10. 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 de mange dejlige oplevelser, både socialt, men ikke mindst de dejlige og fantastiske
sportslige oplevelser I har givet os trænere, forældre og ledere.
Hilsen Carl Christian og øvrige trænere/leder som deltog
Arrangementer
De sociale arrangementer er en del af klublivet, og er en meget væsentlig del af det at være en klub. FA 2000 afholder
mange arrangementer, og det er fordi vi tror på at arrangementer er der hvor vi som klub kan gøre en forskel – så
vores medlemmer 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 2016 lagt billet ind hos DBU, og fået bekræftet at FA 2000 igen i 2016 er vært for fodbold skolen
på Nandrupsvej. Denne gang søgt om fodboldskole i uge 26 og i uge 31 – så igen i 2016 bliver der plads til 96
deltagere.

FA 2000 afholder Målmands Camp i uge 27 på Jens Jessens vej
FA 2000 har nyt tilbud til unge målmænd/piger i sommerferien – Lars er i gang med at planlægge Målmands Camp
i Uge 27 – det bliver tre spændende dage – nemlig mandag til onsdag fra 9-15
Mere info følger på hjemmesiden.
Danbolig Niels Hald Cup 2015
Weekenden 5-6. september dannede Jens Jessens vej igen rammerne for et super elite stævne for årgang 2003,
2004 og 2005.
Over 800 spillere deltog fordelt på 24 hold i 2005, 28 hold i 2004, og 24 i 2003.
I år var det lige før at det hele regnede væk. Specielt om lørdagen fik vi meget regn, men spillerne tog det med godt
humør, og gik til stålet som de plejer. Og begge dage var fyldt med super fodbold og højt humør.
At stævnet har meget høj kvalitet og er eftertragtet at deltage i kan ses af de mange forespørgsler vi allerede har
modtaget på Danbolig Niels Hald Cup 2016
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.
På grund af de ændrede turnerings regler vil stævnet fremover kun være for 8-mands fodbold i U11, U12 og U13 –
med 24-28 hold i hver årgang - i alt 96 hold.
Hvilke klubber der inviteres til dette års stævne tages der endeligt stilling til i marts måned.
Sæson afslutnings fest i oktober måned
Året højdepunkt i ungdomsafdelingen er den store Sæson afslutnings fest i Hal 2 i Frederiksberg Hallen, der altid
afholdes den sidste lørdag i oktober måned.
Det var 16. gang at FA 2000 afholdte denne fest – og som det plejer at være en super fest.
I 2015 var vi igen over 700 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 2015 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

Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Spiller

Piger U9
Piger U9
Piger U10
Piger U10
Piger U11

FORNAVN
Freja
Marguritte
Borre
Julie
Anna Sofie
Frederikke Cajus
Allema

EFTERNAVN
Sylka
Jensen
Boisen
Markussen
Al-Rubei

Årets Flid
Årets Spiller
Årets Fighter
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller

Piger U11
Piger U12
Piger U12
Piger U13
Piger U13
Piger U15 2
Piger U15 2
Piger U15 1
Piger U15 1
Piger U17
Piger U17
U13 A
U13 A
U13 B1
U13 B1
U13 B2
U13 B2
U13 C
U13 C
U12 A
U12 A
U12 B1
U12 B1
U12 B2
U12 B2
U11 A1
U11 A1
U11 A2
U11 A2
U11 B
U11 B
U11 C
U11 C
U10 A
U10 A
U10 B
U10 B
U10 Hvid
U10 Hvid
U10 Sort
U10 Sort
U14 1
U14 1
U14 2
U14 2
U14 3
U14 3
U15 1

Elisabeth Midjord
Amalie Cajus
Selma
Fatima
Therese
Laura Rosende
Marie Grønlund
Ida Tvillinggaard
Mathilde
Anne-Sofie Palmgren
Klaudia
Elias
Sander Bøgvad
Nikolaj
Jonathan
Mads Hededal
Rasmus
Andi
August Johan Hedman
Osvald Gabriel
Haki
Nicolas
Noah Donde
Troels Meier
Sena
Niels
Silas Hollenbo
Alexander Banda
August Due
Theo Theiss
Milas Flintholm
Anton Frederik
Oskar Ryberg
Villiam Asboe
Anton
Matias Holm
Cornelius
Valdemar Kromann
Halfdan Kjær
Hamza
Linus
Younes
Jacob Fruelund
Bertram Weber
Jonas
Karl Emil Holm
Milo Toke Bendix
Nikolaj Kragh

Marstrand
Gehl
Samuelsen
Lotz
Numelin
Kjær
Stasiak
Rusborg
Mikkelsen
Ruzic
Johansen
Oldenskov
Ohlsen
Ademi
Mouritsen
Søe
Bedzeti
Petersen
Feilberg
Pejtersen
Shiralijolphe
Haugaard
Timmermann
Sylka
Jensen
Boisen
Markussen
Sørensen
Reinholdt
Holm
Sakskilde
Bothmann
Bach
Lichtman
Pedersen
Larsen
Gabe
Jensen
Petersen
Messoudi
Færge
Bendali
Dühring
Pedersen
Mesbih
Højer
Campanale
Jeppesen

Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid
Årets Spiller
Årets Flid

U15 1
U15 2
U15 2
U15 3
U15 3
U15 4
U15 4

Theodor Draiby
Magnus
Villiam
Arendt
Lemvigh
Zakriya
Anton
Tobias Teis Aagaard
Aksel

Carlsen
Hansen
Nielsen
Arshad
Lacarrere
Larsen
Brasó

Drenge Talentpokalen for Jens Jessens vej gik i 2015 til Lennie Job Drescher
Pige Talentpokalen for Jens Jessenvej gik i 2015 til Zille Deona Olsen
Pige Talentpokalen for Nandrupsvej gik i 2015 til Astrid Landbo Børresen
Årets målmand på Jens Jessens vej i 2014 blev Frederik Schelbech-Astrup (2002)
Årets Målmand på Jens Jessens vej i 2014 blev Emma-Li Xia Wulff (2004)
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 2015 var for:
Nandrupsvej
Jens Jessens vej
Nandrupsvej
Jens Jessens vej

Tommy Burmeister 2007 (drenge)
Anders Reinholdt 2005 (Drenge)
Jonathan Kure (Piger)
Kristian Syberg (Piger).

Et stort tillykke til alle pokalmodtagere.
Traditionen tror uddelte vi til alle FA´s ungdoms medlemmer en lille årsgave, og det blev igen til en lille statuette til
at sætte på hylden.
Efter pokal seancen – har vi som altid et festligt indslag. I år havde festudvalget fået nogle unge friske drenge til at
komme og lave en opvisning i hvordan man også kan indtage byens mange forhindringer – og hold da op hvor kunne
de springe.
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 2015 sæsonstart en check på 2000 kr. som tak for deres store indsats for FA 2000 i sæson 2014/2015.
Pengene var doneret af en af de fonde som administreret af Aarup & Hvidt. FA 2000 ungdom er meget taknemmelig
for sådan en flot gave til deres trænere. Tak for det.
Vi i ungdomsbestyrelsen takker alle deltagere for denne brav af en fest og betragter denne store opbakning, som et
signal om at FA 2000s ungdom gør et godt og seriøst stykke arbejde, og at vi er på rette spor.
FA Ungdoms Gallafest afholdes i 2016 lørdag den 29.10.

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.
Mikroleder og breddeleder søges til FA ungdom.
Da der er fuld fart på udviklingen i FA ungdom har bestyrelsen besluttet, at der i 2016 skal ansættes en Mikroleder
på Nandrupsvej og en Breddeleder på Jens Jessens vej.
Opgaven for både Mikrolederen og Breddelederen bliver at strukturere udviklingen af fodboldspillere i B- og Ctrupperne, således at der er en ”BLÅ” tråd for træningen fra man starter som fodbold spiller i U4 (3-4 års alderen)
og så til man bliver senior spiller.
Vi forventer at disse personer skal have deres daglige gang på hhv. Nandrupsvej og Jens Jessens vej – med en
arbejdsuge på ca. 10-15 timer.
Så kender du nogen der kunne tænke sig denne opgave eller du har måske selv drømt om at være en del at et
udviklings miljø, så send en mail til carl@fa2000.dk så hører du nærmere om indhold og honorar
Vi glæder os til at høre fra dig.
FA 2000 nyder fortsat sit klub lokale og det bliver flittigt brugt
Det er dejligt at se hvor meget vores klublokale bliver brugt, og lige ledes det tilstødende lokale 4, som flittigt bruges
af vores trænere og årgangsledere til møder med forældre og spillere.
Vores klublokale skaber liv i en klub som FA 2000, og nye tiltag er på vej i 2016, idet det er tankerne at FA 2000
mindst engang om måneden hold klub aften, hvor medlemmer og forældre kan komme forbi og få snak med
bestyrelsen.
Vi nyder lokalet hver eneste dag, og det vil vi også gøre i 2016.
Følg med på ungdoms hjemme siden over nye arrangementer, eller kig efter opslag i klublokalet.
Nye pokalskabe er på vej så vores mange pokaler kan udstilles flot til alles glæde
Vi ses i klub lokalet – og pas nu godt på det 
HUSK – FA 2000 ungdoms hjemmeside
FA ungdommen har sin egen hjemme side hvor du kan holde dig orienteret om det der sker i FA Ungdom. 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
kontor@fa2000.dk.
”Årets du gør en forskel pokal” gik endnu engang til FA ungdom
Det er med stor glæde at FA 2000 ungdom igen har fået tildelt ”Du gør en forskel” pokalen.
FA 2000 ungdom er meget stolte over at denne pokal igen gik til en person der har tilknytning til FA ungdom – nemlig
Kristian Holmlund (Chef træner 2006)
Stort tillykke med prisen, Christian Holmlund
FA 2000 Målmands akademiet
FA2000 har fra starten af 2015 etableret sit eget målmandsakademi, hvor målet er at udvikle og skabe dygtige
målmænd for klubben.
Målmandsakademiet tilbyder fast målmandstræning for alle målmænd på U10 - U17 i klubben en gang om ugen
samt vejleder om målmandsposten for hold, der er yngre end U10.
Målmandstræningen fokuserer på personlig og teknisk udvikling i forhold til den enkeltes individuelle niveau, og det
hold som målmanden er tilknyttet.
FA2000 har ligeledes i 2015 etableret et fast samarbejde med Goalkeeper Academy, som er Danmarks største
målmandsskole, hvor målet er i fællesskab at skabe en stærk faglig målmandskultur i klubben. I 2015 har
Målmandsakademiet sammen med Goalkeeper Academy afholdt målmandstræning for end 60 målmænd fra
forskellige klubber på Sjælland. Målmandsakademiet FA2000 ledes af cheftræner Lars Astrup, og består af et
trænerteam, som alle er professionelle og erfarne trænere, der enten har praktisk erfaring fra højt niveau eller har
en målmandslicensuddannelse fra DBU.
T-licens
FA 2000 fortsætter vores arbejde imod at FA 2000 kunne blive T-licens klub – talentudviklings licens.
I 2015 søgte vi denne licens – men vi trak vores ansøgning tilbage da vi ikke følte at vi havde alting på plads til at
kunne udfylde rollen som T-licens klub.
I 2016 vil arbejde fortsætte, og FA 2000s elite vil udarbejde en manual for arbejde med de bedste talenter i klubben,
men samtidig også med færdiggørelse af den blå udviklings tråd i FA 2000 – så vi bliver klar til at søge licensen i
2017.
Stor tak til både vores sportschef i senior Carsten Broe, og vores sportschef i ungdom Steen Kundby for det enorme
arbejde de har lagt i at få struktureret vores elite afdeling, og god sæson til dem begge.
Fremtiden og FA 2000
Ungdomsafdelingen i FA 2000 er en succes og succesen vil også fortsætte i 2016.
Vi har igen stor fokus på at der skal være mange spændende arrangementer i klubben, på tværs af de mange årgange
– så man ikke kun kender dem som man går på hold med.
I 2016 vil vores fokus være på kommunikation – da det er et af fundamenterne for at vores klub kan bliver endnu
bedre. Vi får mange bøder pga. af dårlig kommunikation, der er mange misforståelser mellem trænerne,
årgangsleder og FA 2000, som vi skal have forbedret. Så 2016 står i kommunikationens tegn.

Vi vil i 2016 fortsætte med at sende vores trænere på både B1 og B2 kurser, så vi får endnu bedre trænere for vores
medlemmer, og der arbejdes også på at vi selv er vært for C-kurser og B1-kurset
I 2016 vil vi også fortsætte med at fokusere på, at der bliver arbejdet endnu mere på stations træning – specielt i
den mindste årgange, og nye tiltage er også på vej så A- B- og C-spillere blandes til træning – så nye kammeratskaber
skabes.
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 udviklingen af og for vores medlemmer skal være både sportslig og socialt forsvarlig, så
alle altid får en positiv kvalitetsoplevelse, 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 på hjemmesiden.
Ny administration i FA 2000
I august måned startede to medarbejdere i FA 2000 – på hver 25 timer, nemlig Jannie og Mads. Men efter blot tre
måneder gav Jannie op, og er ikke længere i FA 2000. Mads derimod har fundet sig godt til rette, og kører derud af
og overtager flere og flere opgaver fra bestyrelsen og årgangslederne.
Vi har store forventninger til 2016, hvor Mads går 5 timer op til 30 timer, og forventes at tage endnu mere over,
hvad angår kontakt til KBU, Materialer, administration af ture, arrangementer og ansvarlig for
turneringsgennemførelsen
Et varm velkomst til Mads – og vi glæder os til arbejde sammen med dig i 2016
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 2016 i FA 2000 er 1800 kr. og 1100 kr. for U16-U19. I 2015 indførte vi et elite tillæg på 300 kr. / halvår,
hvis man spiller på A-holdet i U10-U19. Elite tillægget dækker øget udgifter til trænere og træner assistenter, samt
uddannelse af trænere - Indmeldelsesgebyr for nye medlemmer er i øvrigt 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 2015 vil blive husket for:










Nu over 862 i FA 2000 ungdom, og opstart af årgang 2011 drenge
Et fantastisk elite stævne: Danbolig Niels Hald Cup 2015
Over 200 FA´er deltog i de 3 FA indoor arrangementer
Over 500 medlemmer var på ture ind- og udland i 2015
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 Jessens vej
Vores 1. senior hold ligger på sidste pladsen efter efterårets kampe, og har et hårdt men spændende forår
i sigte i Danmarks serien – men FA ungdom bakker op omkring holdet, og er sikker på at holdet forbliver i
Danmarksserien – trods den nuværende placering – SÅ HUSK at komme til alle deres hjemme kampe på
Frederiksberg Stadion der ligger på lørdage kl. 14.00 – og et stor PØJ PØJ fra FA ungdom – vi glæder og til
at følge jer i foråret og vi tror på jer.

Følgende kan vi i øvrigt alle glæde os til i sæson 2016:











Årgang 2012 bydes velkommen i FA 2000 til april, og flere 2011´er
Copenhagen Summer Cup U13 – søndag den 19. juni kl. 12-18
FA 2000 Grillfest på Nandrupsvej den 22. juni kl. 17
DBU Fodboldskole på Nandrupsvej uge 26 og 31
FA 2000 Målmands Camp på Jens Jessens vej Uge 27, man-ons
Danbolig Niels Hald Cup i 3.-4. september for 72 hold i 2006, 2005 og 2004
FA 2000 udenlandstur til Holland i Efterårsferien
FA Ungdoms Gallafest lørdag den 29. oktober
FA World Cup for årgang 2006 og 2007 søndag den 6. november
FA Indoor Cup søndag den 27. november

Endnu engang tak til alle medlemmer, forældre, trænere og holdledere, samt ikke mindst de sponsorer, der støttede
FA 2000 ungdom i 2015. Og tak til fonden der gav den flotte gave til FA´s ungdomstrænere.
Stor tak til ungdomsbestyrelsen i 2015, 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 2015 og rigtig god sæson 2016……
/Carl Christian Lindgren, Ungdomsformand

FA Ungdom takker vores sponsorer i 2015
Paul Børling Rådgivning
Grønbech Solo / v. Lars Grønbech
El – installatør Feldt Hansen / Helsinge
Glarmester Hans Jensen / Kbh. S.
Safety Låse og Sikring / Frederiksberg
Malerfirmaet Robert Rasmussen A/S / Gentofte
Dan Bolig Niels Hald / Frederiksberg
Deki Sportspræmier / Rødovre
Erhvervsklubben i FA 2000 / Torben Heding Andersen
Schmidts Turisttrafik / Glostrup
Falkene, støtteforening til FA2000
Renards Bageri / for de fantastiske FA boller
MENU / for leverancer af frugt, kildevand og kød
Partner Pension I/S / Farum
Novi Advokater / v. Tanja Blichfeldt Johnsen
FA Ungdom takker enkeltpersoner som støtter os
Erik Nielsen / Årgang 2003
Christian Krabbenhøft / Årgang 2000

