Årsrapport 2016 for FA2000
Formandens beretning for sæsonen, fortalt af Jan Busk:
FA 2000 udsigten anno 2016 har været pletvis glat på både interne og eksterne underlag, stedvis vind fra mange
forskellige positioner, hvor vinden måske har blæst i den forkerte retning, men så sandelig også i den rigtige retning,
alternative forudsigelser der hverken på dagen eller på den lange udsigt har holdt stik og så igen har der været dage,
hvor mange spådomme har gjort vores hverdag til en god dag. FA – hjertet har haft sine op og nedture, blodtrykket
har haft sine udfordringer og kropstemperaturen har svinget fra det rolige leje til det ekstreme niveau og det har i
al sin herlighed været udtryk for, hvordan 2016 har præget vores forening i beslutningsmæssige henseender og
stadier. Foreningens mange afdelinger har været dygtige til at udfordre vores dagligdag og det har været med til at
skabe et kreativt, inspirerende og meget travlt år med mange dialoger, besvarelsesformer og resultater til følge,
som forhåbentlig er til glæde for vores mange medlemmer, forældre, trænere, holdledere, holdansvarlige og ikke
mindst utal af frivillige i og omkring FA 2000.
Må de næste mange sider i årets beretning være både belærende, informative og oplysende i forståelsen af at drive
en amatørklub som FA 2000 og samtidig give dig glæde og indsigt i hvorfor en fodboldklub som vores på så få år kan
være så attraktiv, efterspurgt og respekteret i stort set alle vores gøremål.
Årets formandsberetning skal i sin nye stil prøve at være læseværdig, konkret og så præcis i sin udformning og de
udsagn der er beskrevet undervejs, er udtryk for min holdning og mit syn, som på ingen måde er lig med eller kan
sidstilles med den generelle holdning i FA 2000. Den vil være uden den sædvanlige struktur og forhåbentlig være
mere dybdegående i sin korte version.  God fornøjelse.
Årets Statistikker med interesse: FA 2000 er landets 5. største fodboldforening med godt 1.650 medlemmer, hvor
Brøndby med 2.170 medlemmer topper listen foran B 93, Boldklubben Skjold og KB. Vores pige / dameafdeling
vokser i fuldt flor og er nu med 252 medlemmer registreret til at være den 8. største. I kategorien 0 – 12 årige er vi
stabile med godt 650 medlemmer / 4. plads, 13 – 18 årige med 350 medlemmer / 5.plads og 19-24 årige / 219
medlemmer / 4. plads. I gruppen fra 25 – 59 er vi smuttet ned i top 15 og det samme gør sig gældende i aldersklassen
60 – 100 årige. Hos DBU København rangerer vi som nr. 4 ud af 150 klubber / foreninger. Vores naboklub FB har
også set en markant fremgang, mens KB har en lille tilbagegang. Overordnet set er der flere fodboldspillere der
benytter diverse anlæg på og i Frederiksberg Kommune i 2016 end i 2015.
Status på alle vores turneringshold i både senior og Gubber, kan aflæses i de respektive skrivelser, som de fleste af
holdene har indleveret og med 12 stk. 11 mands – hold / senior, 9 stk. 7 mands – hold senior og 6 gubbehold, så
skulle der være lidt læsestof til eftermiddagskaffen.
En stor tak til de mange holdansvarlige på hvert af egne hold, som bruger masser af tid, energi og ikke mindst kræfter
på at dyrke deres fritidsinteresse sammen med mange af deres kollegaer, venner og familie. Læg dertil en masse
engagerede kvinder samt en enkelt hane i vores hastigt stigende Fodbold – Fitness – tilbud hver mandag og onsdag
aften samt styrkerums – teamet hver mandag og onsdag eftermiddag, så skulle der være mulighed for mange flere
at dyrke idræt i FA 2000 i årene fremover.
DBU København er en nødvendig samarbejdspartner og personalet på Østerbro arbejder på højtryk for at
tilfredsstille de mange klubbers behov. FA 2000 har i 2016 haft et glimrende samarbejde med Jan Kristensen og hans
medarbejdere, Martin, Brian, Dan, Ken, Kristian og Kenneth for i bedste stil at løse opgaverne omkring afvikling af
kampe på Frederiksberg. Der er selvsagt kampe som overlapper træningstider som igen giver ekstra arbejde på de
interne linjer hos vores administrative medarbejdere, men som helhed er året gået som forventet. Dog må det være
et diskussionsemne i det kommende år med henblik på fristen for at flytte kampe og udgifterne i forbindelse med
ditto, når det drejer sig om foreninger med mange hold.
Ligeledes må det også forventes, at DBU København i samarbejde med Dommerklubben KFD, fremover ligestiller
antallet af foreninger / hold og kampe med antallet af de aktive dommere som dømmer, det være sig på både

hverdage og i weekender. Foreningerne opfordres til at bestille dommere til alle kampe via dommerklubben og
derfor er det skuffende, at især 7 mands – holdene, hos både damer og herrer, ofte oplever udeblivelser med kort
varsel til deres kampe og tvinges til selv at dømme kampene for at undgå ærgerlige nederlag. I FA 2000 sender vi
tilbud ud til alle vores medlemmer om at støtte dommerklubben og tænke i dommerbaner, så vi må også forvente
at der gøres det samme i andre foreninger. Alternativt kan der tænkes i at rekruttere fra uddannelses – institutioner,
hvor pengene kan være små og indtægterne som dommer kan være et godt supplement.
På stævnesiden har FA 2000 atter udmærket sig som en dygtig vært, ikke mindst ved årets Dan Bolig Niels Hald Elite
Cup for årgangene 2004, 2005 og 2006. Et utal af dygtige spillere fra hele Danmark, der samles i første weekend af
september og imponerer med deres flotte fodboldspil i turneringen der i dag fremstår som de uofficielle
danmarksmesterskaber i 8 – mands fodbold. Godt gået af vores ungdomsafdeling og alle de frivillige ledere.
Årets FA Cup var den 28. udgave og blev afholdt den første lørdag i august. Turneringen vil blive husket for, at KB
for første gang i historien ikke formåede at stille med et seniorhold til turneringen og hvor afbud først blev
konstateret 5 minutter før deres første kamp i turneringen. Uanstændig og arrogant opførsel fra Københavns
Boldklub over for turneringens ledelse. FB, VLI, CBS, Damsø og FA 2000 havde heldigvis overskud og glæde til endnu
en gang, på tværs af foreningerne, at have en god aften i selskab med hinanden. Læg så dertil både interne
indendørsstævner i de kolde vintermåneder, World Cup stævnet i juni samt adskillige weekendstævner i DBU
København – regi, så er der aktiviteter året rundt.
Fester skal der være i FA 2000 og traditionen tro, blev 2016 benyttet til at afholde endnu flere end i 2015.
Fællesspisningen i maj måned i Frederiksberghallens Restaurations lokaler med Champions League fodbold –
semifinale på storskærm og gratis mad betalt til alle deltagerne af FA 2000, var endnu et kæmpe tilløbsstykke.
Erhvervsklubbens sommerarrangement i juni måned efter turneringens –slut, var trods 1. seniors kedelige
nedrykning en fin oplevelse, med rekordmange deltagere fra både de åbne seniorhold hos herrerne og damerne
samt Vip `er og selvfølgelig Erhvervsklubbens medlemmer.
Diverse afslutningsarrangementer for U 15 – U 17 holdene blev gennemført med stor succes for første gang i vores
egne klublokaler og så må vi naturligvis ikke glemme de 2 store årsarrangementer: Ungdommens kæmpe Gallafest
lørdag d. 29. oktober i Hal 2 / Frederiksberghallerne, blev i år delt op i spillere / forældre fra Nandrupsvej, som i de
tidlige eftermiddagstimer både blev bespist med Brunch og efterfølgende fik overrakt års - medaljer samt pokaler
til de dygtigste udøvere i 2016, hvor de lidt ” ældre” ungdoms - spillere med deres familie fra Jens Jessens Vej så
overtog hal 2 fra kl. 16.00 – 21.00 med års - medaljer, buffet og underholdning.
Årets Gallafest for de voksne blev afholdt lørdag d. 5. november i Frederiksberghallens Restaurations Lokaler med
hjælp fra FA 2000`s eget klublokale, da tilmeldingen var rekordstor med 220 deltagere. Den sædvanlige fest –
skabelon med buffet og kaffe / chokoladekage, overrækkelse af diverse gaver / pokaler og efterfølgende dans til live
– musik blev overholdt til medlemmernes store glæde. Årets FA 2000 pokaler blev uddelt til henholdsvis U 19
cheftræner Kenneth Langstrup Pedersen, som modtog ”Du gør en forskel” pokalen for sit altid optimistiske syn på
at være træner og spille fodbold i FA 2000.
Årets FA 2000 pokal blev for første gang uddelt til en ansvarlig for eget hold, Daniel Munch Andersen, der udover at
være en stor del af FA 2000`s serie 2 hold og en utrættelig inspirator for mange af vores egne hold, altid påskønner
og deltager i de mange tiltag, der altid tilbydes medlemmerne i FA 2000.De stående ovationer ville naturligvis ingen
ende tage fra denne aften, da Daniels eget hold var mødt talstærkt op for at feste.
Vi må ej heller forglemme, at Formand for Erhvervsklubben, Torben Heding Andersen, fyldte 70 år lørdag d. 2. juli
og inviterede i den forbindelse det meste af Frederiksberg / Storkøbenhavn til en flot Brunch – fest i
Frederiksberghallens Festlokaler med festlige taler og den ypperste sangoplevelse fra professionelle operasangere.
Alt sammen foregik det indendørs, da Torben ikke blev begavet med det bedste vejr denne eftermiddag. Torben
havde valgt at samtlige gaver skulle indbetales på en jubilæumskonto i FA 2000 til senere og effektivt brug. Af hjertet
tak for denne store donation, som vil blive afsløret på årets FA 2000 – Generalforsamling d. 23. marts.

I 2013 indgik FA 2000 en samarbejdsaftale med Frederiksberg Idræts Union om at overtage styring, logistik og
betaling af vaskeriet i Frederiksberghallerne. En af fordelene ved dette samarbejde, var at FA 2000 logistisk
nemmere kunne foretage vask af spille og træningstøj fra vores mange elite - hold, som var tilknyttet ordningen
samt tilbyde vores egne hold den samme økonomisk fordelagtige ordning. Det betød også et, troede vi, glædeligt
samarbejde med Jobcenter Frederiksberg om ansættelse af en fast ugentlig vaskedame og hvad vi mente var et Win
– Win projekt for både FA 2000 og jobcenteret. Hvad der skulle være et godt projekt, blev desværre til en kedelig
fagforeningssag, da medarbejderen var fraværende på grund af ”sygdom” i det meste af et halvt år og som sådan
fordoblede vores vaskeudgifter. Et på papiret godt projekt endte som en skidt sag, hvor jobcenter Frederiksberg
viste store mangler udi samarbejdet og forståelsens kunst for udførslen af arbejdet og hvor sårbare vi som forening
er, når den ansatte part udebliver.
Vaskerummets funktion blev til gengæld et godt tiltag for de sportsklubber, der har sin daglige gang i
Frederiksberghallen samt Restauranten tilbydes muligheden for at benytte vaskerummet. FA 2000 står for indkøb
og vedligeholdelse af vaskerum, hvor de 3 vaskemaskiner og 6 tørretumblere livligt drejer rundt og som bliver
ugentligt benyttet af Restauranten, Københavns Håndbold og FIF, når FA 2000 `s vaskeansvarlige ikke selv bruger
vaskerummet. Til info vasker FA 2000 kamptøj for U – Eliteholdene, trænings og kamptøj for U 17 og U 19 (3 – 4
gange ugentligt) samt for vores 3 åbne seniorhold tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og i weekenden. Til disse
vaskeopgaver har vi 5 – 6 ”medarbejdere / medlemmer ”, som ufortrødent sørger for at udføre den meget store
service FA 2000 tilbyder vores fodboldhold. Tak til Lara, Anne F., Louise og Thea samt diverse ferieafløsere. Uden jer
kan vi ikke træne og spille i rent tøj, for vi skal ikke glemme, at fodbold er en helårs – sport. 
I 2016 havde vi et fortrinligt samarbejde med firmaer, der kunne se det fornuftige i en forening som FA 2000 med
over 1.600 medlemmer og potentielt over 4.000 ”kunder” forældrene iberegnet.
Netværk FA 2000 udmærkede sig med samarbejde med Schmidts Turisttrafik i Glostrup, Dan Bolig Niels Halds
butikker på Frederiksberg / Smalle Gade, Godthåbsvej og Gammel Kongevej, Vin 121 på Peter Bangs Vej 121 v/
Janus, Vilsby og Langstrup tømrerforretning, Cafe Lindevang, DK Hjemmeservice ved Morten og Christian Fredericia
på Rolighedsvej, Restaurant Hercegovina på Mørk Hansens Vej, Deki A/S, JB Konsulentfirma og ikke mindst til vores
2 lokalaviser med Pia Tappe, Bo Børresen og Finn Edvard som kontaktpersoner.
Falkene havde endvidere et godt samarbejde med Meny / Domus Vista medarbejderne Christian Slagter, Flemming
Øl og vand, Martin Grønt, Jesper Meny – Chef, Thomas Frys, Carsten Pølse og alle de andre ansatte der har hjulpet
til, når vi ikke kunne finde dem vi skulle snakke med. Ligeledes skal der gå en tak til Windsor Fisk, KuhreFysio,
Elgiganten /Big, Frederiksberghallens Restaurant, Jupiter Cykler v / Stig Jensen, Flügger Farvehandel / Jydeholmen,
Søren Skifter Slips v/ Jan Porsborg, Dennung Sølvsmedie, Renard bageri, Adidas, Select, Deki Pokaler A/S og ikke
mindst FA Sport v/ Frank Andreasen. Tak for jeres støtte til vores mange tiltag.
Erhvervsklubben / Klub 2000 er blevet et år ældre og det medførte et glædeligt comeback til John Madsen / JM
Entreprise, som på glimrende vis supplerede Torben Heding Andersen / Advokatfirmaet Arup og Hvidt, Malermester
Jan Velling, Steen Dennung / Sølvsmedie, IT – Eksperten John Stevns Henriksen, Jørgen Kofoed APS v / Flemming
Kofoed, Begravelsesfirmaet Islands Brygge v/ Allan Nielsen, P.B. Auto v/ Peter Bærntsen, Group – Solution v/
Michael Andersen, Vognmand Nikolaj Sømoe, Jego ejendomme v/ Ole Risch, Arkitekt Paul Børling Frederiksen,
Entreprenør Tommy Juul Nielsen og de menige medlemmer Michael Christiansen, Henrik Theil, Arne Vangdrup,
Jørgen Glenthøj, Ivan ”Nanok” Skernbo, Claus Bjerg, Peter Møller Pedersen og Jan Busk.
Støttegruppen Falkene har en enorm værdi for FA 2000. Holdet består stadig af HR – Chef Hanne Andersen, Kiosk –
assistent Vibeke ”Viv” Larsen, Grill- Bill 1 Rene Gaunning, Grill Bill 2 Benny Hansen, Grill – assistent Birgitte Nor
Nielsen, servicemedarbejder Martin G. Larsen, Entre - ansvarlig Carsten Pedersen og Indkøber med mere Jan Busk.
Skulle vi være ude for afbud på Frederiksberg Stadion, så er vi glade for ”Falkenes Vikarbureau”, som i 2016 bestod
bland andet af Anne Fugmann, Margit Fugmann, Tina Hansen med flere. Udover at skabe glæde for tilskuerne ved
kampene på Stadion, hvor du kan spise både FA – Frankfurteren, FA – Bøfsandwichen med masser af tilbehør, kolde

øl og sodavand samt dejlig kaffe og Lumumba, så er Falkene også ansvarlig for salg af FA 2000 merchandise, køb af
FA 2000 målaktier med mulighed for at vinde store præmier 2 gange årligt, FA 2000 tipskonkurrence i både forår og
efterår, ansvarlig for Boldpiger og bolddrenge til 1. holdets hjemmekampe, stadionspeaker, opsætning af
kampplakater i butikkerne på Frederiksberg og mange andre ugentlige opgaver. Overskuddet fra alle disse tiltag,
doneres retur til FA 2000`s 1. senior og ofte også tilskud til ungdomsafdelingen. Falkene er frivillige, så støt deres
tiltag i respekt for det store arbejde der udføres.
Hovedbestyrelsen afholdte 8 HB – møder samt 1 stk. Generalforsamling og 1 stk. revisormøde i 2016. Et på mange
måder turbulent år, hvor FA 2000 ledelsen havde mange ideer til hvordan fremtiden sportsligt kunne se ud. Vi havde
fastansatte sportslige ledere i både ungdoms – og seniorafdelingen, som gerne skulle vise os vejen og guide os i
strategierne for at vores delmål kunne opnås. At det ikke lige gik som vi havde håbet på for 1. senior ved de fleste,
men til gengæld lykkedes vores U – Elitehold at rykke ind i Elite – turneringerne. Vi havde også Mads Lindboe, som
vores administrative koordinator på kontoret til at hjælpe ledelsen i det daglige og sådan var der mange rigtige
tiltag. Men det blev ikke rigtig til det helt store hurra for sæsonen 2016.
Mange af vores møder i bestyrelsen, blev derfor rettet ind på, hvordan vi skulle tackle denne ”modgang” og revidere
vores tilgang til at drive FA 2000. Afholdelse af dagsmøde med DBU –København – konsulent Hans Wixø som
inspirator blev arrangeret i februar i Kedelhallen, nye emner til jobbene som breddeleder på både Nandrupsvej og
Jens Jessens Vej skulle effektueres, Eliteudviklingen på vores ungdomshold skulle også opgraderes i samarbejde med
trænerne og de sportslig ansvarlige samt tiltag i vores støt stigende pigeafdeling og integration af flygtninge i
samarbejde med Frederiksberg kommune var prioriterede emner. Oveni alle disse punkter, klarede bestyrelsen også
et fornemt økonomisk resultat og dedikerede sig også til flere opgaver uden for vores egen lille andedam. John
Stevns Henriksen har udover at være en travl Senior / Gubbe – repræsentant haft mange gode kampe med det
administrative set up Aktiv Frederiksberg – Booking via kommunen og FIU, Carl Christian Lindgren har taget de hårde
kampe i Fodboldudvalget, Kennie Larsen er stadig U 19 træner, Lillian Wester – Andersen deltager flittigt i det meget
spændende projekt Fodbold – Fitness og er møde - Doodle - ansvarlig, Jan Busk sidder med i Brugergruppen /
Frederiksberghallerne og er fast medlem på andet år i Idrætsudvalget / FIU og Henrik Theil er økonomisk direktør
for samtlige anlæg på Frederiksberg gennem sit virke i FIU `s bestyrelse.
Hjertet til FA 2000 sidder det rigtige sted på disse 6 bestyrelsesmedlemmer og jeg vil gerne sige et stort tak til jer
alle for et givtigt samarbejde i 2016 og med håbet om at vi lykkes med vores mange beslutninger i 2017.
FA 2000 har nydt godt af samarbejdet med personalet i Frederiksberghallerne i 2016. Flemming Brøndsholm har
enten husket mere eller glemt mindre og det har vi profiteret af, Michael Nielsen, Jan Larsen, Ole og Jesper giver
altid gerne en hånd med, Tina Olin har bestemt smilt mere i 2016 og Karina har tjek på det meste til gavn for FA
2000`s mange hold. Vi skal også være glade for at de finder alle vores bolde og materialer, når nu trænerne har
”glemt” det i omklædningsrummene.
En stor tak til Gitte Feilbo, som er stoppet i 2017, for altid at være os venlig stemt med at udfærdige kontrakter til
vores ansatte, sørge for chip til vores holdansvarlige og være behjælpelig med både Mads Lindboe og Laila Urbak i
vores administration. Nyd dit nye otium. 
Hanne Andersen og Henrik Løndahl har været fast inventar på kontoret i mange år og gjort mange opgaver i FA 2000
nemmere. Henrik har fundet nye udfordringer fra 2017, så tak til dig for mange gode timer, men heldigvis bliver
Hanne Andersen på det, der måske nu skal beskrives som ”Tøsekontoret” med direktør Søren Burchall ved roret.
Når Søren i samarbejde med FIU – Formand Michael Christiansen kæmper for sporten ved utallige møder i
kommunen og andre gode steder, så kommer det os alle til gode og der skal lyde en stor tak til jer begge. Ligeledes
byder vi velkommen til både Mia og Dorthe i jeres nye stillinger og vi håber på et givtigt samarbejde.
Fremtiden på Frederiksberg som fodboldforening kan måske se lys ud.  På den positive side, bliver anlægget på
Jens Jessens Vej omdannet til udelukkende at bestå af kunstgræsbaner og arbejdet forventes afsluttet senest
sommeren 2018. I og med at arbejdet med at flytte al græsset påbegyndes i uge 43 / 2017, så vil der naturligvis

være udfordringer i foråret 2018, hvor kampe på græs ikke kan afvikles. Der må og skal nytænkning til i forbindelse
med anvendelsen af fodboldbanerne på Frederiksberg. Banetid til ikke eksisterende hold, firmaer uden for
bygrænsen, der køber sig til træningstid og yderligere får tildelt træningstid i ”Prime Time ”, træningstid til
turneringshold, der med nedsat kontingent kun spiller kampe og ikke har brug for træningstid, er bare nogle få af
de elementer der gør, at ventelisterne til fodboldsøgende forældre ikke bliver mindre og bestemt ikke stemmer
overens med kommunens 25-50-75 plan. Som øverste myndighed bør FIU tage del i ansvaret for at fagudvalg får
regelsæt og retningslinjer. Det har længe været en parodi med masser af orale slagsmål og en god løsning kunne
være styring af person, der ikke har sin daglige gang i en forening. Året 2017 vil bringe mange oplevelser af forskellig
art til vores forening og vi er klar. Jeg tror stadig på, at retfærdigheden sker fyldest til dem, der gør det godt og kan
igen kun bede om tålmodighed.
Det nye år vil give de 3 nye ansatte i ungdomsafdelingen, Elitekonsulent for U 12 – U 19 Henrik Jensen,
Breddekonsulent på JJV Michael Skjold – Hansen og ansvarlig på Nandrupsvej Casper Kaare Hansen, i samarbejde
med den nye ungdomsbestyrelse, administrativ medarbejder Laila Urbak, Steen Kundby og alle trænerne, gyldne
muligheder for at samle FA 2000 igen og guide os i nye og rigtige retninger, hvor udvikling af egen avl / spillere
kombineret med færre spillere udefra, skal kunne se frem til at spille på vores bedste hold som senior. Vores
pigeafdeling skal også opgraderes i sit helt eget tempo i takt med udviklingen under DBU København og det ser
ganske fornuftigt ud allerede nu. Say a little prayer and your dreams will take you there synger et kendt Boy band
og iblandet vores sædvanlige hårde arbejde, så vil vi komme langt.
Sørg nu for at få en god sæson 2017 og husk at tænke i løsninger, tænk belønning uden at straffe og vis glæden ved
at repræsentere FA 2000 i træning, i kamp og til stævner.
FA 2000 vil altid have ja – hatten på og strække sig langt for at alle skal have det lige godt i vores forening. Ny som
gammel skal bære dette i minde og i samarbejdets ånd spørge sig selv, hvad kan jeg gøre for FA 2000 og ikke kun
hvad kan FA 2000 gøre for mig. Alene gør få en forskel, hvor mange i enighed er stærke.
Afrundende bemærkninger fra John Stevns Henriksen om senior/gubbe og IT-arbejdet.
Året 2016 har været et hektisk år med mange udfordringer, først og fremmest eksemplificeret med 1. seniors
nedrykning til Københavnsserien. Carsten Broe, træner for 1. senior, valgte at stoppe, og pegede på mulige emner
som afløser. Efter få gode samtaler var trænerpakken på plads, så vi kunne præsentere Tim Ilsø og Peer F. Hansen
som henholdsvis chef og assistent træner. Ind til nu har de til fulde indfriet forventningerne med vores øjeblikkelige
1. plads efter første halvsæson. Førnævnte Carsten Broe blev efter sommer fritaget for sine opgaver i
seniorafdelingen, for at kunne bruge sine kræfter på primært at være sportslig udvikler for ungdommen. Tak til
Carsten for hans flerårige arbejde i seniorafdelingen. I Carstens fravær trådte Steen Kundby til og hjalp med arbejdet
omkring 1. senior, specielt spillerforhandlingerne, op til sæsonstart i Københavns serien. Tak til Steen for indsatsen.
For 2. seniors vedkommende har der ikke været de store udfordringer, et forventet og uproblematisk skifte på
assistenttræner posten fra Peter Madsen til Simon Samsøe forløb eksemplarisk. Det blev da også til endnu en
topplacering for Lasse Frølunds tropper.
Der måtte et par neglebidende timer til før vi kunne se Martin Fugmanns 3. senior overleve i serie 2. Der havde
gennem hele året været store udfordringer med en meget omskiftelig spillertrup, og en i Nicolai Baldorf
langtidsskadet spillende assistenttræner.
Dameafdeling har oplevet tilgang af et ”nyt” hold, da det tidligere 7-mands oldgirls valgte at spille i den almindelige
senior række, og allerede viste deres kvaliteter med en flot oprykning til række 1 efter forårsturneringen.
På det administrative område har der også været bump på vejen i 2016, Mads Lindboe vores mangearmede
administrative blæksprutte blev tilbudt nye udfordringer, han ikke kunne sige nej til. Mads har været en stor hjælp
for undertegnede, specielt med arbejdet omkring kamp-planlægning og kampflytninger, et arbejder der kan være
noget af en tidsrøver. Tak til Mads for samarbejdet. Vi fik pr 1. november ansat Laila Urbak, der på det rent

administrative område er kommet godt i gang. Vi mangler dog at få introduceret Laila til de mere sportslige aspekter
af hendes arbejde, men er så småt på vej. Der skal fra seniorafdelingen lyde et velkommen til Laila, som jeg er sikker
på vil blive os en god støtte.
Arbejdet med IT systemer, brochurer, kampprogrammer og andre former for materiale er forløbet uden de store
udfordringer. Sidste års introduktion af vores Facebook side, skabte endnu en platform for formidling af vores klubs
aktiviteter, og har virkelig indfriet forventningerne.
Vi er som klub omgivet af en del IT platforme som vi benytter os af. Frederiksberg kommune og Idrætsunionen
introducerede et nyt system til bookning af idrætsfaciliteter gående under navnet "Aktiv Frederiksberg". Systemet
har stadig ikke vist sit fulde potentiale, men det kommer forhåbentlig når systemet bliver ”voksent”. Fra DBU’s side
har vi haft stor glæde af det administrative system ”Klub Office” specielt på området omkring spillere og
spillercertifikater. Det virker også som om alle efterhånden er blevet gode til at bruge DBU’s mobiltelefon
applikation og ”Kampklar” til indrapportering af holdopstillinger og resultater.
Arbejdet med vores lukkede hold bød desværre på en enkelt ærgerlig oplevelse, da vores 4. senior ikke længere var
i stand til at holde sammen på holdet. Vi blev dog hurtigt klar til at lukke hullet, da rigtig mange, og gode,
fodboldspillere gerne vil spille i FA 2000. På det organisatoriske plan har vi opdelt samarbejdet mellem 11mands og
7-mands hold. Møderne med holdlederne er derfor blevet væsentlig mere effektive og relevante. En form vi vil
fortsætte med fremover.
Arbejdet med senior/gubbe afdelingen vil altid være et teamwork, og uden særdeles god støtte fra formand Jan
Busk, ungdoms formand Carl Christian Lindgren og kasserer Henrik Theil var det ikke gået. Tak til de herrer!
DS/KS holdet i 2016, fortalt af Redaktionen, hvem det så end er…
Optakten til forårets 13 kampe i Danmarksserien kreds 1 kunne vel næppe have været ringere end det vores 1.
senior skulle udføre. De første 13 kampe i efteråret 2015 havde kun udmøntet sig i rekordringe 7 point, som var
opnået i turneringens første 7 kampe og hvor højdepunktet var 1. halvleg i hjemmekampen mod Ledøje Smørum,
hvor vi førte 3 – 0 og slap igennem “måleøjet” med en 3 – 2 sejr.
Dernæst fulgte 6 nederlag og resten er kedelig historie. FA 2000’ sportsligt ansvarlige, Carsten Broe, sprang til,
fremkom med en plan for foråret 2016 og hvor den nye assistenttræner Peer F. Hansen skulle hjælpe til i den
udstrækning som hans arbejde tillod. I flere af træningskampene var der positive takter og lidt smil hos de positive
“tifosis” kunne skimtes. Desværre blev det ikke overført til ret mange point i turneringen, hvor FA 2000 kun
formåede at få uafgjort i 3 af de første 11 kampe og ingen sejre, før det hele var afgjort og den første historiske
nedrykning var en realitet. At vi så sluttede med 2 sejre over henholdsvis Avedøre og Allerød betød lidt på
selvtillidskontoen og en 13. plads som slutresultat og Københavnsserien ventede i efteråret.
Nyt trænerteam i form af Tim Ilsø og Peer F. Hansen samt en del nye og gamle spillere skulle være med til at stoppe
“pointblødningen” og trods den korte opstart i sommerferien, var der godt med optimisme hos alle i og omkring FA
2000`s 1. senior. Det var 4 år siden vi sidste besøgte Københavnsserien og her rykkede vi op i første forsøg.
Gentagelse – ja tak – og første forhindring var gæsterne fra NB Bornholm.
93 minutter senere havde vi ikke alene spillet en god kamp, stort set skabt alle de chancer vi skulle, men kun formået
at score 1 mål og da Bornholmerne viste eksemplarisk udnyttelsesgrad og scorede på deres 2 halve chancer, så
måtte vi måbende og uforstående inkassere et nederlag i første kamp.
Heldigvis skulle de næste 5 kampe vise, at vi dels spillede pænt fodbold, kom i gang med at score, stadig brændte
et utal af chancer, men vi vandt 4 kampe og kun en sen udligning af B 93 forhindrede 5 på stribe. Så kom der lidt
modgang mod Frem og en unødvendig lille sejr over Rønne, for så helt at kollapse i midtuge opgøret mod
lokalrivalerne fra FB. Det gik efterfølgende ud over Husum samt et godt spillende KB – hold for så igen at kollapse
en fredag aften mod Skjold.

Der kunne skrives store journaler omkring vores enorme forskel på top- og bundniveau for 1. senior og ikke mange
havde troet at vi skulle ende på 1. pladsen efter de 13 kampe. Sidste match var nemlig ude mod rækkens mest
stabile tophold BK Union og minsandten om de ikke “snød” os igen. På en vanskelig græsbane i et sandt uvejr
lykkedes det “drengene” at vinde 3 – 1 og dermed passere Union og da Rønne kun formåede at spille uafgjort i den
udsatte kamp mod FB, så overvintrer vi på 1. pladsen inden forårets 13 spændende kampe.
2. senior, fortalt af Lasse Frølund Jørgensen.
2. seniors serie 1 pulje er bygget således op, at man i efterårssæsonen kun spiller om nedrykning, og i forårssæsonen
spilles der om både op- og nedrykning. Forårssæsonen kigger man derfor altid frem til med mere spænding, da vi
har forventning om at spille med i toppen af rækken hver sæson. Da sæsonen var få kampe gammel, blev det klart
for os, at 1. senior ville få svært ved at redde sig i Danmarksserien, og en eventuel nedrykning ville også sætte en
stopper for 2. seniors mulige oprykning. Sæsonen var for vores vedkommende meget op og ned, men efter en 4-0
sejr i sidste kamp mod Hvidovre endte vi på en godkendt 2. plads efter B93. Denne sidste kamp endte også som
forårets højdepunkt. Paradoksalt nok for sæsonen, så blev Kenn Christensen topscorer med 4 mål. Kenn spiller i
øvrigt i midterforsvaret...
Til efterårssæsonen skulle der findes en ny assistenttræner, da Peter Madsen ikke længere havde tid til at varetage
opgaven, og valget faldt på Simon Samsøe, som kom fra et cheftrænerjob for ØKFs 1. senior. Da vi blev nummer 2 i
forårssæsonen, besluttede vi os for, at målet for efterårssæsonen var at komme i top 2. Efter at have fået 1 point i
de første 2 kampe, var vi fra start sat efter i forhold til topstriden, men herefter fulgte en stribe på 5 sejre, og vi var
dermed tilbage. De sidste 4 kampe gav 7 point, hvilket var nok til endnu en 2. plads, á point med Hvidovre som
vandt. For 2. halvsæson i streg blev sæsonens højdepunkt kampen mod Hvidovre, hvor vi vinder 2-0, i en kamp hvor
vi leverer fantastisk som hold og taktisk. Sæsonens topscorer blev i denne halvsæson en sprudlende Tobias Barbosa,
som endte med 10 mål i 10 kampe.
3. senior, fortalt af Martin Fugmann
Sæsonen 2016 har for 3. seniors vedkommende været lidt turbulent, holdet var rimelig ungt og der har været meget
stor udskiftning af spillere, både af de spillere som var etableret på holdet og af ny tilkommende, så forårs sæsonens klare mål var at få samlet en stabil gruppe af spillere som kunne klare at spille os op i den øverste del af
serie 2.
Holdet, som er en lille rugestation for 2. senior, har den fornemme opgave at gøre de af første års seniorerne som
har talent, klar til at spille senior bold på et godt niveau. Forårssæsonen startede lidt svingende, da holdet lige skulle
spilles sammen, men da spillerne var rystet lidt sammen, begyndte spillet at fungere og der blev vundet lidt flere
kampe end der blev tabt.
Konceptet med offensiv fodbold begyndte at give en god optimisme, og mange af de unge spillere begyndte at
blomstre og tage ansvar, hertil må man rose de ældre spillere for at være helt fantastiske til at tage imod de unge
og nye spillere, både på banen og udenfor. Sammenholdet og spillet gik op i en højere enhed, foråret gav en pæn 4.
plads og var godkendt.
I løbet af forårssæsonen sendte vi så nogle spillere op på 2. holdet, så de kunne vænne sig lidt til et højere niveau
inden efteråret skulle starte. Dette betød, at vi til efterårssæsonen igen skulle finde nye spillere og rykke lidt rundt
på pladserne. Vi fik nogle unge nye spillere op, men at skulle starte med at gå direkte ind på holdet og kunne gøre
en forskel kan være svært. Og i og med at vi fik mange skader hos de etablerede spillere, blev der krævet meget af
de unge. Vores spil var meget svingende i løbet af efterårssæsonen, ikke at det var de unges skyld, men det var
svært at få stabilitet ind på holdet på grund af de mange skader og fordi man måtte rokere meget rundt på alle
pladser. Holdet kom derfor i en noget uvant situation, nemlig en mulig nedrykning til serie 3., som først blev
afværget i sidste spille runde, til alles store jubel. En spændende afslutning, som vi kan håber giver lidt hår på brystet
og en positiv virkning i tilgangen til den nye sæson i 2017.

Tak til Lasse fra 2. senior for et godt samarbejde i sæsonen 2016 og håber at både 1. og 2. senior holder øje med
spillere fra 3. holdet, så vi kan levere spillere af egen avl hele tiden. Sidst, som rosinen i pølseenden, vil jeg takke
min assistent træner Nicolaj Baldorf for hans indsats som desværre kun blev på bænken og ikke på banen grundet
et ødelagt korsbånd. Glæder mig til at se dig igen klar på banen så det ikke kun er på bænken at vi nyder godt af din
fodbold viden.
Klubben skal afslutningsvis også have en tak med på vejen for at give os den service som holdet får, både med
tøjvask og gode baneforhold og ikke mindst den opmærksomhed som gør at unge som ældre føler sig værdsat. Så
tak for en spændende sæson der i min erindring vil stå som noget helt specielt, nemlig at det var første gang jeg har
været med i et nedryknings spil i min 16- årige træner karriere.
5. senior, fortalt af Christoffer Jaeger Johansen
De to halvsæsoner i 2016 bød på en masse nyt på 5. senior. Efter en meget jævn forårssæson, hvor der var meget
at juble over, tog Rasta i sommeren den beslutning at stoppe på holdet og dermed overdrage sine trænergerninger
til Henrik Poulsen og Christoffer Jæger. Med tilgang af flere nye kræfter og et nyt trænerteam ved roret, skulle serie
4 veksles med serie 3.
Sæsonen startede ganske fint, og det lå i kortene at 5. senior skulle spille med i toppen, hvor specielt sejr mod HB,
var en af de kampe som meget nemt kunne være gået den forkerte vej, men endte godt. Humøret var højt, og håbet
levede.
Efter 5 runder så det ud til at FB skulle løbe med rækkens 1. plads, og specielt efter 5. senior selv tabte til FB, var der
intet der lignede oprykning. FB fik dog gummiben, hvilket i den sidste ende betød at 5. senior selv kunne vælge om
oprykningen skulle i hus, ved at vinde sidste kamp. Sejren kom i hus, og oprykningen var en kendsgerning efter en
sikker 4-0 sejr.
Efter et år der gik op og ned, blev bøtten vendt, og det lover godt for fremtiden, med nye kræfter og et nyt
trænerteam.
Årets spiller: Christoffer Jæger
Sæsonens fighter: Anders Bordinggaard
Topscorer: Anders Bordinggaard (5 mål i 5 kampe)
6. senior, fortalt af Rasmus “Rapper” Holm
Året 2016 har budt på lidt af hvert for 6. senior. Vi har både sagt farvel til etablerede profiler, hilst gamle kendinge
velkommen igen og set nye ansigter. Som altid har vi vægtet det polerede fodboldspil højt, og selv om det ikke hver
eneste gang har givet det ønskede point-afkast, holder vi hovedet højt og ser frem mod de udfordringer og
oplevelser 2017 måtte have at byde på.
7. senior, fortalt af Rasmus Morten Hansen og Thue Thuesen: ”Årets gang for Bæsterne”.
Traditionen tro begyndte året med en fodboldtur til Riga, hvor Bæsterne stolt viste den blå trikot frem for udlandet.
Dette udmundede sig i et nederlag på straffespark, efter den ordinære kamp endte 1-1. Det afgørende spark blev
brændt på fornemste vis, af Bæsternes egen keeper. Dette betød selvfølgelig penge i bødekassen og lidt lækkert til
ganen!
Forårssæsonen bød på overlevelse i absolut sidste spillerunde, hvorfor Bæsterne nok en gang kunne se frem til serie
4 bold i efterårsturneringen – eller det troede vi.
I et forsøg på at styrke klubbens profil, takkede Bæsterne ja til en frivillig tur i serie 5, da det ville hjælpe klubben og
Bæsternes trænerstab så en fordel i at holdet kunne tage en halv sæson i den lavere serie, med flere stamspillere
på udlandsophold og et stop fra den faste profil og anfører.

Til Bæsterne store overraskelse fik Bæsterne kort før sæsonstart en melding om, at holdet skulle fortsætte i serie 4
pulje 13. Dette kom meget bag på truppen og da kampprogrammet først blev kendt en uge før sæsonstart betød
det, at Bæsterne måtte kæmpe for at stille hold i sæsonens første fire kampe. Sågar måtte holdet for første gang i
dets eksistens melde afbud til en kamp. Dette viste sig at blive fatalt for Bæsternes overlevelse i serie 4, da de fire
første kampe tilfældigvis var mod de fire direkte konkurrenter om nedrykningspladserne. Bæsterne endte sæsonen
med en, desværre, fortjent nedrykning til serie 5 og en pointhøst, som var pinligt ringe.
Oven på nedrykningen valgte den ellers succesfulde trænerstab, at trække stikket som ansvarlige for Bæsterne.
Dette har resulteret i at de nye frontmænd for Bæsterne hedder Andreas Roesen (aka Blomsten) og Christian Bang.
Bæsterne ser frem til år 2017, med en ny udfordring i serie 5, og ikke mindst endnu en tur til Riga.
Wouf….
8. senior, fortalt af Casper Mikkelsen - En sæson der gik langt over forventning
Sæsonen startede vanskeligt ud med flere nøglespillere, som enten stoppede eller blev skadet og en ny spillende
træner.
Med en ekstremt smal trup var der pres på fra start, men med et kanon sammenhold og spillere, der kæmpede for
hver en bold fik vi nogle gode tætte sejre i starten af sæsonen.
Vi begyndte at vinde uge efter uge og selvtilliden var i top, hvilket var med til at vi vandt en masse tætte kampe, kun
afbrudt af et stort nederlag til Østerbro.
Vi slutter sæsonen med et enkelt nederlag og ellers lutter sejre og en 1. plads i Serie 3.
En fremragende sæson, som vi alle på senior 8 er meget stolte af og håber at kunne gentage igen.
9. senior, fortalt af Daniel K. Munch Andersen
Hvor vi i år 2015 startede med at flyve højt for derefter at falde ret så dybt, blev 2016 et nærmest omvendt dejavu,
for selvom det startede dybt, så kom guldet flyvende hjem til FA’s 9. senior igen!
Kalenderen viste januar, julemaden havde efterhånden lagt sig, de flade bolde pumpet op og arbejdshandskerne
trukket på. Jo vist – 9. senior stod atter på spring til at tage fat, nu på det 7 år i FA. ”Same procedure” lyder en
gammel frase og ja, opstarten 2016 stod som alle de andre år på iskold bold, masser af dampende ånde og ikke
mindst den så folkekære 15:15, der smukt blev akkompagneret af Bip-testen (som debutant Tó sejrede i på
smukkeste vis).
Efter lidt træningskampe på eget græs blev år 2016 året, hvor købstaden Næstved (blandt de lokale bare Nævver)
skulle have et lille trænings-visit. De storsnuede Tesla-drenge fra Frederiksberg sendte familien Gummesen på
gaden, og så stod den ellers på tøjkæde, menneskepyramide, Fifa, gåtur i et stk. meget søvnig gågade – og nå ja, så
blev der naturligvis også fokuseret på den kommende sæson med både træning, taktisk oplæg og et par fine
træningskampe.
Styrket på flere parametre kunne vi derfor tage hul på den nye sæson, og det startede da også ganske godt. I hvert
fald indtil vi i anden kamp måtte bide i den sure tørfisk og lade de rutinerede Færringe løbe med en sikker sejr. FAskuden kom dog tilbage på ret kurs med fine sejre, indtil der i maj-juni var dømt hedebølge i hele det ganske danske
land. Kombinerer man det med store mængder afbud, en stegepande af en bane og blot en knivspids vind får man
en syngende Jægersborsk lussing, som vi bare lader ligge og simre for sig selv. Foråret blev derfor aldrig som ”de
gode gamle dage”, dengang hvor der stod 31 point på kontoen, +30 i score og hvor store aggressive christianitter
bare måtte bøje sig i fodboldstøvet for selv de aller laveste FA-drenge. Nej – en sølle 4. plads var hvad det kunne

blive til, hvorfor motivationen for at gøre det bedre, da sommeren gik på hæld og efterårssæsonen gik i gang, på
ingen måder fejlede noget.
Efter grundig scoutning, blev der gjort enkelte nye signings, og så var der ellers dømt FA’sk mål-maskine i allerbedste
stil. 9 point og en score på 16-0 efter 3 kampe var bestemt godkendt. Sejsstimen fortsatte og hvor vi i det forsømte
forår til tider led nogle dumme pointtab, var der ikke meget slinger i FA-valsen – godt symboliseret med en flot 3-1
sejr på udebane i topkampen mod Husum-drengene og deres meget højtråbende 12-mand.
En sådan 12-13 mand, muligvis sponsoreret af de lokale beværtninger, havde Fremad Amager også anskaffet sig til
lejligheden. De var på ingen måder begejstrede for Jesus-drengene fra Frederiksberg, dog forståeligt nok, når nu
deres ønske om vand til øl ikke blev opfyldt. Tændingen var stor og dommeren måske ikke helt modig nok til at
træde i karakter i de dødende minutter, hvorfor topstriden pludselig var helt åben igen. Dog var selv samme Amarrikanske hold årsag til, at vi i sæsonens sidste kamp mod Valby selv kunne afgøre, hvor guldet skulle hen.
På trods af diverse forsøg på at sabotere guldmaskineriet, med et omklædningsrum uden gulvvarme og manglende
papir på toilettet, kunne 9. senior i sidste ende trække sig sejrrigt ud af mudderkampen som Champeones til stor
glæde for de mange medrejsende fans, der efterfølgende bød på stadion-pøller, kage og pagne.
De stolte trænere fik den obligatoriske lufttur, blev grebet igen og kunne sammen med resten af truppen lade sig
hylde som puljevindere anno 2016 – STÆRKT gået gutter!
Spændende er det nu hvad fremtiden vil bringe; om klubben til foråret hedder FA, Volvox – eller hvad med Barcelona
el. Bayern – det ville vel heller ikke være så ringe? Uanset valget, så tak til hver og en jer, FA’s raske svende – en stor
fornøjelse har det været, at vi i fællesskab har fået maskineriet til at spinde. Håbet er derfor, at vores gode fællesskab
og sportslige niveau må bestå, og så må vi lade Gud lede os, hvor det er bedst at gå. Tak for år 2016!
10. senior, fortalt af Mikkel Kany
Fodboldmæssigt har 2016 været et blandet år, vi har oplevet både op- og nedture og spillet har været præget af
mange skader. Vi fik dog lov til at prøve kræfter med Serie 3 i efterårssæsonen og følte at det var der vi hørte
hjemme. Socialt har vi arrangeret en masse udenfor banen og holdets sammenhold er kun blevet bedre.
11. senior, fortalt af William og Jonas
Her kommer et kort referat af vores første sæson i FA2000. Efter en svær start mod nogle rigtig dygtige
modstandere, fandt vi rytmen og er ubesejrede i de seneste 6 kampe. (1 uafgjort og 5 sejre). Dette betød at vi
sluttede nummer 4 i serie 4. Ikke godt nok, men en fortrinlig første sæson. Vi mener vi har niveau til mere.
Generelt har det været tilfredsstillende både for os, og for mine spillere at skifte FB ud med FA2000. Der er mere
tillid fra klubben her, og også bedre kemi mellem trænere/holdledere og bestyrelse. Dette gør det nemt at hjælpe
hinanden, samt løse eventuelle problemer.
12. senior, fortalt af Esben Bidstrup
Vores hold består af spillere der tidligere har boet i Albertslund, men som i dag bor inde i byen. De fleste af spillerne
er i alderen 30+. En stor del af spillerne har spillet i FA nogle år og føler sig som fast inventar i klubben. Vi er glade
for det samarbejde der er opstået på tværs af seniorholdene, old boys og ledelsen, samt den gode stemning der er
når man møder hinanden på anlægget. Det gode samarbejde er blandt andet kommet til udtryk ved at vi har "lånt"
spillere ud til andre hold og fået hjælp fra andre hold.
Sportsligt startede vi sæsonen med to nederlag og det blev ret hurtigt tydeligt at vi manglede en ordentlig
organisation på banen. I de efterfølgende kampe havde vi stort fokus på at stå ordentligt på banen, vi vidste at vi
havde de offensive kvaliteter til at skabe chancer og score mål. Efter at vores træner, Rasmus Petersen, fik lavet de
nødvendige taktiske justeringer, tabte vi derfra kun én kamp af de otte der var tilbage.
Vi endte dermed på en hæderlig 3. plads og fik ikke mindst en stor portion optimisme for den nye sæson.

Til slut vil vi fremhæve vores træner, Rasmus Petersen, for hans evige opportunisme og flotte mandskabspleje,
anfører, Claus Harup, for hans ukuelige tro på holdets og egne egenskaber samt vores målscorer, Morten Kurt, der
bare bomber der ud af.
7-mands, I, fortalt af Marcus Selvig Jensen
En sjov idé blev hurtigt til virkelighed, da vi besluttede at starte et 7 mands hold i FA2000. Hurtigt fik vi ringet rundt
på kryds og tværs og skrabet spillere nok sammen, til at kunne oprette holdet. Vi mødtes til første træning 3 dage
før sæsonstart, så vi haltede lidt efter i forhold til, at lære hinanden at kende rent fodboldmæssigt.
I takt med sæsonen skred frem, begyndte det at gå i den rigtige retning og vi endte med, at få leveret et acceptabelt
resultat med en delt 3. plads i det samlede regnskab. Det vigtigste ved efterårssæsonen for os, var at lære hinanden
kende, både på og uden for banen og det er i den grad lykkedes.
Næste sæson er det førstepladsen der venter.
7-mands II, fortalt af Aksel Vester Augsburg
2015 sluttede af med en uventet oprykning til mesterrækken for 7-mands 2, efter at have endt som bedste 3'er i de
to serie 1-puljer.
Vi gik ind i 2016 med ambitionen om at holde os oven vande i Københavns bedste række, men efter et par kampe
så det allerede skidt ud. Efter taktiske ændringer gik det bedre, men stadig ikke godt nok, så vi måtte på visit i serie
1 igen i efteråret.
Returen til serie 1 endte ikke i samme succes som 2015, og vi vender derfor tilbage til serie 2 - en række, som det er
længe siden, vi sidst har besøgt. 2016 var en stor skuffelse med to nedrykninger på et år, men 7-mands 2 ser fremad
og spiller videre efter endnu en oprykning til serie 1!
7-mands III, fortalt af Jens Søndergaard Pedersen
Vi startede sæsonen som et helt nyt hold bestående af gamle venner der gerne ville i gang med at spille fodbold
igen. Det har således hele tiden været målet at holdet skulle være socialt, men vi er samtidig også ret kompetitive,
så vi er gået ind til alle kampe for at vinde.
I kraft af lidt rust i starten af foråret var der nogle svingende præstationer og vi mistede desværre muligheden for
oprykning, anden halvdel var lidt det samme og vi måtte sande at der var 3 hold i toppen af vores pulje som bare
var bedre end resten. Det blev således heller ikke til oprykning der, men vi har fortsat et mål om at komme opad i
rækkerne.
Vi har egentlig været meget tilfredse med vores træningstid og sted, som passer godt til os da vi kommer fra mange
dele af byen, hvorfor Nandrupsvej er et godt geografisk midterpunkt.
Det har ligeledes været en fornøjelse at være tilknyttet FA2000, da der altid er styr på tingene fra klubbens side og
rigtig fine faciliteter. Ligeledes har vi kun ros og tak til dig Jan og i lige så høj grad John, da i begge har været meget
behjælpsomme og lynhurtige til at svare når der har opstået spørgsmål.
Sammenlagt bliver konklusionen at det har været et meget tilfredsstillende år på alle punkter, med en lille
undtagelse på det sportslige.
7-mands V, fortalt af Rasmus Klitgaard
Sæsonen var vores første og forløb ganske godt i serie 2. Vi undgik nedrykning i første halvår og var marginaler fra
at klare oprykning i sidste halvsæson her inden vinter.
Vi glæder os til næste sæson og satser på også at deltage i 7-mands pokalturneringen.

Ellers er alt fint fra vores side. De eneste klager vi har, er til dommer-fremmødet, men det ved vi jo, at det er svært
at gardere sig imod. Så det er en forudsætning vi lever med.
7-mands VI, fortalt af Adam Burns
Vi kom 10 drenge til FA 2000 fra Frederiksberg Boldklub. Vi fik en fantastisk modtagelse og følte os med det samme
hjemme i klubben. Der var en super god atmosfære mellem klubben og spillerne. Vi fik helt nye spillersæt og bolde,
hvilket var med til at optimere både træning og motivation. Vi blev nummer 3 i vores pulje, så alt i alt et super
fodbold
år.
Damesenior 11-mands, fortalt af Lea Dyrting
FA´s damesenior fik i starten af 2016 tilgang af flere dygtige spillere. Især forsvaret blev styrket. Holdet har dog
formået at bevare en stor holdånd og kammeratskab. Spillet har også forbedret sig. Efteråret 2016 bød især på
mange flotte kampe og i en tæt pulje endte det med en 8. plads – 2 point fra 5. pladsen. Sæsonen bød desværre
også på skader til vigtige spillere på holdet, men genoptræningen har fået fuld skrue, og vi forventer derfor at se
nogle velkendte ansigter retur på banen i 2017.
Damesenior, 7-mands 1, fortalt af Anne Fugmann
Som sædvanlig “landede” nogle svære modstandere i Annes pulje i foråret 2016 og det udløste nogle vanvittige
målrige kampe, som desværre var med forkert fortegn. Dog må man aldrig afskrive disse tøser, som i kamp 5
formåede at vinde med hele 5 – 2 over et “Kongeligt Hospital” på udebane og igen få troen på egne evner. Delmålet
om ikke at blive nr. sjok blev opnået med endnu en uafgjort og en 7. plads ud af 9 hold.
Efteråret blev fuldt op med flotte 10 point i 9 kampe, hvor sejren på 17 – 0 over BK Lokomotiv, hvor Dorthe Andersen
scorede 10 kasser og 3 – 2 sejren i femte opgør over ubesejrede Sønderbro Fight bør fremhæves. Godt comeback
af Annes blande “bolsjepiger” og endnu en 7. plads ud af 10 hold.
Damesenior 7-mands 2, fortalt af Jette Kragh:
Vores Oldgirls hold havde bedt om mere udfordring og flyttede over i seniorrækken / serie 2. Det skal nævnes, at
det var en klog beslutning, for dels blev modstanderne yngre og dygtigere og dels fik “Jettes “ stjerner den udfordring
de ønskede. Forårets turnering bestod af 8 kampe og da de 6 af dem blev vundet sikkert, så resulterede det
minsandten i en oprykning til 7M serie 1 fra efteråret.
Her blev modstanden endnu dygtigere og selv Jette måtte erkende, at truppen måske var for smal, når programmet
var for hårdt eller spillerne ikke nåede at blive deres skader kvit i tide. Det startede ellers FAntastisk med 10 point i
de første 4 kampe, men endte så med 3 nederlag på stribe og 4. plads i første forsøg. Ingen tvivl om at vi kan være
med i toppen af denne række og med lidt mere stabilitet i truppen, så ser det godt ud i 2017.
Lidt om Gubbernes sæson, fortalt af redaktionen
Torben Heding Andersen var ene - ansvarlig for Grand Old Master – holdet og det blev da noget af en udfordrende
sæson. Ikke alene skulle de spille 16 kampe, men de skulle så sandelig også kæmpe for overhovedet at kunne stille
spillere nok til holdet. Det resulterede i mange pudsigheder hen over sæsonen og sluttelig blev placeringen da også
nr. 9 ud af lige så mange mulige. Årets højdepunkt kom d. 4. maj, hvor sejren på 2 – 0 over Lyngby Boldklub ikke
alene var den eneste sejr, men også den eneste gang at der var clean sheet.
Michael Andersen, Bjørn Kristensen og John Sørensen var medansvarlige for at Super Masters fik en hæderlig sæson
og sluttede på 3. pladsen med 39 point i 22 kampe.
Byt Bjørn ud med Benny Hansen og så har du de ansvarlige for Masters. Her var der stor spænding om slutresultatet
i årets turnering og det blev til en flot 2. plads med 37 point for 16 kampe, kun 1 point efter rækkevinderne fra
Fremad Amager, der også var bedst i indbyrdes opgør mod FA 2000.

Super Veteran blev styret med kølig hånd af Jan Porsborg og fik en forrygende start i foråret. 10 kampe / 22 point
og 1. pladsen. Det blev belønnet af DBU København med at holdet blev glemt ved indplaceringen til efterårets
turnering. 
En skandale af de store dimensioner blev dog afværget af FA 2000 `s ansvarlige for senior / gubber og Porsborgs
gæve gutter blev genplaceret i efterårsturneringen. OM det så tog sin tid at komme efter det miskmask af Unionen
vides ikke, men 5. pladsen og 13 point i 10 kampe kan gøres bedre i 2017.
Casper Seidenberg arvede veteran - holdet og skulle i løbet af opstarten få rigeligt at se til. Heldigvis kom der god
hjælp fra Christian Hüttel og Ricky Christensen og på fin vis fik de sammen klaret en ok sæson med 23 point i 26
kampe og en 12. plads ud af 14 som slutpunkt.
Ricky hjalp også til hos Oldboys i selskab med Brian Julius Risby Juliusman Brain Risbyman, når han ikke var til
numerolog. De har på mange måder efterlevet klubbens forventninger om spillere og har igennem året forbedret
sig flot. Det har nu resulteret i en fin sæson med smag for mere og til trods for en uheldig start i Dragør, hvor holdet
var uden skyld i nederlag, så kickstartede det en super – serie af kampe, der endte med flotte 38 point i 17 kampe
og en sikker 1. plads – 10 point foran nummer 2.
Trods alt tak til alle jer holdansvarlige, der igennem 2016 har muntret sig med at sætte hold, skaffe spillere og sørge
for at kontingent – aftaler blev overholdt.
Tak ligeledes til Jens Sørensen for at opfordre så mange som muligt til at træne med og for at inspirere ”nye ” spillere
til vores Gubbeafdeling.
Ungdomsafdelingen
Tænk så blev det januar 2017, og igen er det tid for årgangslederne og ungdomsformanden at skrive årsberetning of året, der
er gået. Endnu en sæson er gået i vores klub, og mange spændende ting er sket i det forgangne år.
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 2016 også et rigtig begivenhedsrigt år for FA 2000, med afholdelse af de traditionelle
arrangementer, men hvor nye ansigter også kom til.
For at give jer et ind blik i hvad I kan læse om i beretningen i år, så kommer det her:







Mission 2015 lykkedes, og FA 2000 har nu mange hold i øst rækkerne
Ny person i FA 2000 administrationen, og tre nye medarbejder på udviklingssiden
Danbolig Niels Hald Cup 2016 kommer vi ikke uden om 
FA 2000 tager i mod flygtninge børn
Nye årgange i FA ungdom 2012 og 2013
Gallefest nu for Nandrupsvej, Jens Jessens Vej og de unge mennesker i U16 og U17

Hvert eneste år siger vi farvel til mange medlemmer i FA 2000 af en eller anden årsag, men der står mange på spring der gerne
vil spille fodbold, og specielt i FA 2000. Det er mig en fornøjelse at byde velkommen til de mange nye medlemmer, men også
sige tak og måske på gensyn til de mange som valgte at sige tak for denne gang i FA 2000.
Til de mange nye medlemmer, og også til dem som måske ikke ved så meget om Frederiksberg Alliancen FA 2000, så blev
klubben stiftet i år 2000 og er en sammenslutning af Boldklubben Dalgas, FKIF (Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening)
og B 1972.
Beretningen i år er den 17. i rækken, og vi håber, at I vil læse beretningen med interesse og nikke genkendende til alle de
spændende og dejlige oplevelser, vi har haft med hinanden i året, der er gået og måske fortælle andre kammerater, der ikke er
medlem af FA 2000, hvilken fantastisk fodboldklub FA 2000 er.

Visionerne
Som i alle de øvrige beretninger vil vi gerne for de nye medlemmers skyld, men så sandelig også for vores øvrige medlemmer,
genopfriske et par ord, som vi altid har med i beretningen.
”Når man skal drive en ungdomsafdeling i en fremadrettet klub, er det nødvendigt med visioner. Visionen er ledestjernen for
det arbejde, der udføres i dagligdagen af trænere og ledere i klubben.
I en tidligere introduktionsfolder fra Ungdomsafdelingen brugte vi en sætning, der var hentet frit erindret fra Peter Plys:
Da Peter Plys en dag møder Grislingen, spørger Grislingen Peter:
”Hvor skal du hen?”
”Det ved jeg ikke” – svarer Peter – og så gik de derhen…..
Sætningen illustrerer, at hvis alle veje er lige gode, er det ligegyldigt, hvor man går hen.
Sådan er det i Peter Plys, men sådan er det ikke for FA 2000 Ungdom.
Vi bliver nødt til at vide i hvilken retning, vi ønsker at bevæge os og så få hele Ungdomsafdelingen til at trække i samme retning.
Alle veje er nemlig ikke lige gode, og fordi en vej er god for én klub er den nødvendigvis ikke god for en anden…
”Den der går i andres fodspor, kommer aldrig foran.”
I mange år har vi skrevet at FA 2000 skal være kendt for højt kvalificeret udvikling af fodboldspillere og mennesker med
udgangspunkt i, at alle bliver vindere – også bredden.
I 2013 kunne vi konstatere at 2013 blev det år hvor FA 2000 ungdom kunne kigge indad, og konstatere at vi er dygtige til at
udvikle fodboldspillere på alle niveauer, og at mange rigtig god fodboldspillere har valgt FA 2000 til at være den klub som de
gerne vil udvikles videre i – og det bekræfter vores målsætning og at vi er kendt for at have et rigtig godt udviklings miljø for
unge fodbold spillere.
Kigger vi tilbage på 2014 så må vi sande at vores ungdomshold har taget skridtet op af rangstigen, og at vores dygtige trænere
bare har leveret varen, både på vores elitehold og på vores øvrige hold. Alle de mange timer de har været på træningsbanen
har båret frugt, og vores ungdomshold har aldrig klaret sig bedre. Så kære trænere i FA 2000 klap jer selv på skulderen – I har
gjort et forrygende stykke arbejde for vores medlemmer – tak for det.
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.
I beretningen fra 2015 skrev vi at bestyrelsen i FA 2000 i 2016, sammen med årgangslederne ville 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.
Arbejdet er i fuld gang, og med en udvidet ungdomsbestyrelse, og nye udvalg i ungdomsafdelingen, samt ansættelse af
udviklingskonsulenter der skal arbejde målrettet med udviklings arbejdet på Nandrupsvej og Jens Jessens vej for bredden, og
med ansættelse af elite konsulent – så ligger der en ny Mission 2020 klar ultimo juni.
Forberedelsen til sæsonen
Fodbolden holder aldrig pause – det er ikke som i gamle dage, hvor man gearede ned efter sæsonen, og først startede op igen
i februar måned. Fodbolden i FA 2000 holder ikke pause – fra november til april er der mange aktiviteter; vinterboldturnering,
træningslejre, FA Indoor, forældremøder, møder om ture. En ting er dog sikkert (selvom vi snart får mere plads) så lukkes
græsbanerne og vi må alle træne på mindre plads fra 1/11 til 15/4.
Hele året igennem er der spændende arrangementer for vores medlemmer, og med nu over 900 medlemmer i FA 2000 så er
der fuld fart på hele året for vores trænere, årgangsledere, og ungdomsbestyrelsen.
Sæson efter sæson kommer der nye aktiviteter til, nye stævner popper op, og FA 2000 er ofte med hvor det sker. Så hele tiden
udvikler FA 2000 sig, og år 2016 var ingen undtagelse.

Ventelisterne i FA 2000 er ikke blevet mindre i 2015. Men vi har nu fået styr på hvornår den som gerne vil ind i vores klub har
henvendt sig så man kommer ind i den rigtige rækkefølge.
For lige at gøre det helt klar hvilke retningslinjer administrationen arbejder med får I lige en status fra ungdomsbestyrelsen.
Ønsker man at spille fodbold i FA 2000 – skriver man til kontor@fa2000.dk med sit ønske. Man sender følgende data:
Fødselsdag, Fulde navn, Adresse, Post og by, samt e-mail og mobil til far eller mor eller til begge. Hvis man har spillet i en anden
klub tidligere, så vil vi også gerne høre om det, og evt. niveau, så når man kommer ind, kan komme på det rigtige hold.
I nogle tilfældet mangler vi en forældre træner, og hvis det er tilfældet – så kan det være at der er en mulighed for at komme
ind før ventelisten. Hvad forældre træner rollen betyder, vil vi fortælle via en samtale med forældre træneren. Det er vores
udviklingskonsulent i samråd med ungdomsformanden der vurdere om forælderen har det der skal til for at være træner i vores
klub – FA 2000.
Har man en søskende der spiller fodbold i FA 2000 så kommer man ligeledes ind uden om ventelisten.
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 de sidste par år har vi i FA 2000 haft 54 medlemmer idet det passer godt med den udvikling der skal ske i de enkelte årgange.
Vi har også set at der desværre er mange der ikke træner ret meget og det er vi meget kede af, da en af vores store udfordringer
er at FA 2000 hvert år får flere og flere hold der skal spille 11-mands fodbold, og det giver vores udfordringer med at vi mangler
spillere til at have tre 11 mands hold i respektive årgangen der spiller 11-mands fodbold.
Vi går derfor med tankerne om at åbne op for yderligere medlemmer i de små årgange så vi kommer op på 60-66 spillere i hver
årgang. Men vi vil lige se tiden an her i foråret og prøve det af i et par årgange.
Unge assistent trænere fra egne rækker - uddannelse
I mange af de små årgange, hvor der spilles 3- og 5-mands fodbold, kræver det 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.
I 2015 startede vi med at tage unge assistent trænere ind for vores egne hold, og det var så stor en succes at vi i 2016 har øget
antallet af unge trænere helt utroligt. Disse unge trænere kommer en til to gange om ugen, og nogle er også med ude til
kampene, hvis det passer ind i deres egne trænings pas.
Det er meget vigtigt, at vi alle tager godt imod disse unge trænere, og hjælper dem i det daglige arbejde med træningen –
udtalelser som ”på min søns hold er der kun en voksen, og to unge trænere der ikke har nogen træner uddannelser” – kan vi
desværre ikke rigtig bruge til noget.
De unge trænere vi blive tilbud kurser når de har været i FA 2000 i nogle år, og vil videre med deres træner karriere, og så skal
de også på kursus. Vi vil selv afholde kurser internt i den kommende sæson 2017.
Gennem hele FA 2000 eksistens har vores målsætning i FA 2000 været at tilbyde vores medlemmer kvalificeret træning helt
ned til den yngste årgang. Det er i de yngste årgange, at den grundlæggende forståelse for fodbold dannes, og hvor det er yderst
vigtigt, at der arbejdes med koordination og bevægelse.
Fra U5-U11 er det primært forældre der er trænere for vores hold, og med beslutningen fra 2011 om at tilbyde målrettede
forældre trænerkurser internt i FA 2000 har vi i 2016 afholdt enkelte kurser, men med ansættelse af to nye udviklings
konsulenter vil vores mange trænere blive tilbudt kurser i 2017.
Nye årgange i 2016
Hvert år i april startes ny årgang og i 2016 var vi nået til årgang 2012. Og der var stor tilslutning fra starten af og holdet blev
hurtigt fuldt op, og der blev også fra starten af tilknyttet en årgangsleder – nemlig René.

Endnu en Ny årgang i 2016 var årgang 2013. I foråret 2016 fik vi en henvendelse fra Mads om vi ikke kunne starte 2013 årgangen
op også for så var han frisk. Så 10 årgangs 2013 spillere startede op, og ved udgangen af 2016 var de 17 spillere. Vi vil åbne op
for yderligere 3 spillere henover februar og marts, og yderligere 10-15 stk. når græsset bliver grønt.
Nye årgange i 2017
Med opstart af 2013 i 2016, så er årgang 2014 så heldige at deres årgang startes op ét år før planlagt.
Der er allerede mange der er skrevet op, så er der søskende i 2014 årgangen der vil med fra starten, så skriv til
kontor@fa2000.dk.
Opstart bliver midt i april med infomøde mandag den 20. marts kl. 18.00, og træning bliver hver lørdag kl. 09-10 på Nandrupsvej.
For at få lidt tal på udviklingen af medlemstallet i 2016, ser FA ungdom sådan ud pr. 1.1.2017 – lille fremgang:
Ingen turnerings hold i årgang 2013 – men 13 antal nye medlemmer (0)
2 hold i årgang U5 - 2012 (3 mands – i alt 17 medlemmer (0)
4 hold i årgang U6 - 2011 (3 mands – i alt 30 medlemmer (20)
4 hold i årgang 2010 (3 mands – i alt 52 medlemmer (52)
4 hold i årgang 2009 (3 mands – i alt 64 medlemmer (59)
4 hold i årgang 2008 (3 mands – i alt 60 medlemmer) (54)
4 hold i årgang 2007 (3 mands – i alt 57 medlemmer) (54)
4 hold i årgang 2006 (3 mands – i alt 59 medlemmer) (59)
4 hold i årgang 2005 (5 mands – i alt 56 medlemmer) (54)
4 hold i årgang 2004 (8 mands – i alt 49 medlemmer) (49)
3 hold i årgang 2003 (11 mands – i alt 45 medlemmer) (61)
2 hold i årgang 2002 (11 mands – i alt 59 medlemmer) (59)
2 hold i årgang 2007, 2008 piger (5 mands, i alt 24 medlemmer) (24)
3 hold i årgang 2006, 2005 og 2004 piger, i alt 63 medlemmer (63)
2 hold i årgang 2003 Piger 21 medlemmer (21)
2 hold i årgang 2002 Piger 18 medlemmer (18)
2 hold i årgang 2001 Piger 23 medlemmer (23)
2 hold i årgang 2000 Piger 17 medlemmer (17)
2 hold i årgang 1999, 1998 og 1997 Piger – 17 medlemmer (14)
1 hold i årgang U16 - 2002/2001 (11 mands – i alt 85 medlemmer) (85)
2 hold i årgang U17 – 2001/2000 (11 mands – i alt 60 medlemmer) (60)
2 hold i årgang U19 – 1999/1998 (11 mands – i alt 34 medlemmer) (40)
Det er lidt flere end sidste år. Det er interessant at FA 2000 har hold i U15-U19, samt fastholder at have U16 og U18 pigehold.
For lige at vende tilbage til ventelisterne igen, og måtte vi lukke for tilgang i de flere af de yngste årgange meget tidligt i den
sæson 2016 og kun tage nye medlemmer ind, når der meldes et medlem ud. Men som tidligere skrevet så arbejder vi på at der
bliver plads til flere medlemmer i FA 2000 i 2017.
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.
Nandrupsvej er jo, hvis der er nogen, der ikke ved det, stedet, hvor U4 (2013) – U10 (2007) har deres gang. Nandrupsvej er et
hyggeligt lille idrætsanlæg, der ligger på en sidevej til Nyelands vej i det Nordlige Frederiksberg. I sæson 2016 var Nandrupsvej
anlægget, hvor årgangene 2005/2006/2007/2008/2009 og 2010 Piger, og 2007-2013 drenge holdt til.
I 2016 besluttede vi at U10 – 2007 årgangen skulle blive på Nandrupsvej endnu en sæson, da erfaringerne fra 2006 årgangens
rykning til Jens Jessens vej ikke var helt god.
Det er endnu ikke besluttet om årgang 2007 skal på JJ efter sommerferien, idet byggeriet af 5 nye kunstgræsbaner på JJ går i
gang til november 2017, og derfor vil vi få store udfordringer med yderligere 80 medlemmers flytning til JJ. Men nu får vi se.
FA 2000 ser enormt positiv på at der kommer 5 nye kunstgræs baner på JJ, således at vores hold får på JJ får forbedret deres
vinter-faciliteter, og at vi dermed også kan åbne op for nye medlemmer i FA 2000.

Beretninger fra de forskellige årgangsledere.
I 2016 har ungdomsbestyrelsen igen kunne glæde sig over, det store arbejdet vores årgangsledere har lagt i FA ungdom.
De primære opgaver for en årgangsleder er:






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

I 2016 har vi fortsat vores gode samarbejde med alle vores årgangsledere, og i 2016 er det bare blevet endnu bedre, med mange
spændende møder og gode indspil fra de forskellige årgangsledere. I kommer med så mange gode og spændende initiativer –
så fortsæt med det. Vi er stadig langt fra den målsætning vi har, og det er selvfølgelig kommunikation til vores medlemmer, og
med hinanden, så der ikke opstår misforståelser.
I 2016 bød vi velkommen til følgende nye årgangsledere:
2013 Mahmoud, 2012 René, 2011, Kenneth, 2008 Lars og 2005 Gitte, og samtidig vil vi gerne sige tak til Tanja 2005, Jette 2008,
og Christian 2011 (der dog bliver i 2010 som årgangsleder) for den tid I har været i FA 2000 og det store arbejde I har gjort for
vores klub.
FA 2000 og FA’s Ungdomsbestyrelse vil sige tak til jer alle for det store arbejde, I har ydet i 2016 for FA 2000.
U3 – årgang 2013
2013 er ny årgang i 2016 – og startede dermed et år før planlagt. Begrundelse for at vi valgte at sige ja til opstart af årgang 2013,
da Mads henvendte sig, var den succes som både Kastrup og B1908 har haft med opstart af baby fodbold.
Mads og Sine, hjulpet af to unge trænere Agnes og Ellen har flittigt trænet siden april 2016, og det bliver spændende at følge
denne årgangs udvikling. Med Mahmoud som årgangsleder, og et godt træner team ser det rigtigt god ud for det videre forløb
i 2017.
I april måned tages nye medlemmer ind i årgangen, såfremt der kommer én forældre træner mere. Og der er masser på
ventelisten – så nu skal vi bare have fundet nogle flere trænere
Hele vinteren spiller årgangen indendørs i Kedel hallen
Tak til Mads og Sine, samt Agnes og Ellen, og Mahmoud for en god sæson
Carl
U4 – årgang 2012
2012 er også en ny årgang i 2016. Allerede i 2015 begyndte henvendelserne på opstart i FA 2000 at vælte ind, og derfor var
holdet på forhånd fyldt da vi startede i april måned. René påtog sig rollen som årgangsleder, og har fået styr på medlemmer og
trænere. Truppen haft hjælp af to unge trænere Oscar og Frederik. Disse to er ny flyttet til årgang 2008, og to nye er startet
nemlig William og Lasse.
I truppen er også Agnes og Patricia, der er ved at blive lært op til at skulle træner årgang 2014, når denne startes op i april.
Holdet har spillet et par stævner i løbet af efteråret, med stor succes.
I april måned tages nye medlemmer ind i årgangen, såfremt der kommer én forældre træner mere. Og der er masser på
ventelisten – så nu skal vi bare have fundet nogle flere trænere
Hele vinteren spiller årgangen indendørs i Kedel hallen - Tak til alle forældre trænerne, de fire ungtrænere, samt René.
Carl

U5 – årgang 2011
Med et stabilt antal spillere på omkring 50 drenge er vi gået igennem 2016 med 2 hold af 25 spillere.
Vi har deltaget i KBU turneringen for U6 med 2 hold og her har vores spillere udviklet sig meget igennem året og har haft
nogle rigtig gode kampdage hvor humøret har været højt og forældrene har hygget sig med kaffe fra termokanden.
Vi har desuden deltaget i AB Tårnby cup og Dragør cup hvor der blev uddelt flotte pokaler til drengene og igen blev der
kæmpet og hygget i stor stil.
Til træning har vi haft et godt fremmøde af spillere både i starten af året hvor den stod på indendørstræning i Kedelhallen og
udendørs på Nandrupsvej hvor drengen har nydt godt af det hyggelige anlæg.
Nu ser vi frem mod et spændende 2017 hvor vi med stor sandsynlighed vil sige farvel til nogle spillere men til gengæld får
tilgang af nye som skal indlemmes i vores trup.
Årgang 2011 har nu været samlet i 2 år og man kan mærke på drengene at de er begyndt at kende hinanden rigtig godt og de
ikke mere behøver voksen indblanding for at finde en bold og begynde en fodboldkamp!
De bedste hilsner og tak til forældre trænere og ung trænerne Thor og Markus
Årgangsleder - Kenneth
U6 – årgang 2010
2010 årgangen har haft en rigtig god sæson. Årgangen har en god træner stab, og der trænes godt i årgangen. I efteråret gennem
gik årgangens trænere sammen med 2011 et kursusforløb ledet af Casper Kåre Hansen med fokus på udviklingen i netop de
små årgange.
Kurset løb over 6 uger med afsluttende weekend kursus. Kurset har betydet mere fokus fra trænernes side, og da Casper
fortsætter som udviklingskonsulent i FA 2000 så glæder alle sig til at arbejde med det nye ting som udsprang af kurset med
Casper.
Årgangen tager løbende nye medlemmer ind når der er plads. Årgangen har haft 4 turneringshold med i efteråret og det er gået
rigtigt godt i alle stævner
Tak til de mange trænere, og til de unge trænere der Thor og Marcus der har været med i efterårets træning.
Årgangsleder - Christian
U 8 – årgang 2009
Det har været en spændende og udfordrende sæson, hvor vi desværre i foråret måtte sige farvel til to dygtige forældre trænere,
da de ikke helt forstod tankerne bag ungdoms træning vores klub, specielt i de små årgange, hvor niveau deling først rigtig
kommer på tale i U10.
Heldigvis var der enig i den resterende træner trup, og med et par nye trænere så er årgangen tilbage på sporet og har haft en
god efterårs sæson.
Det er god stemning i årgangen, og vi ser gode fremskridt i træningen.
Carl
U9 – årgang 2008
Med over 50 drenge i U9 er der fart på denne årgang og der er skruet godt op for koncentrationen til træningen og vi giver den
gas to gange om ugen.
Mandagene er alle stort set alle drenge til træning, fredag eftermiddage er noget mere tyndt befolket desværre.

På trænersiden har vi desværre måtte sige farvel til 3 trænere, men heldigvis også goddag til to nye og der skal lyde en stor tak
til Martin, Rene og Hassan. 2016 var også året hvor Jette valgte at stoppe som årgangsleder, for at arbejde med fremtidens
fodboldudvikling i et nyt udvalg i DBU også tak til Jette for hendes indsats.
I 2016 har årgang 2008 for alvor knækket koden til 5-mands fodbold og godt at se, at vi sportsligt kan være med mod nogle af
de bedste i vores årgang. Vi har i efteråret bl.a. haft en del kampe mod KBs Talent hold, hvor der bliver spillet gode tætte kampe
og FA kommer ofte ud som sejrsherre.
Vi har to gange været afsted til Øens hold cup på Fyn og det har været en stor succes.
Sportsligt spillede vi mod nogle hold vi normalt ikke spiller imod og det er rart at se, at vi kunne matche på alle niveauer. Socialt
har turene været fantastiske. Drengene har hygget og leget en hel weekend på tværs af hold og lært hinanden at kende på en
helt anden måde – og det samme har forældrene.
Vi skal helt sikkert på flere ture i 2017 og være med til at skabe de bedste minder for drengene.
Vi ser alle frem til et nyt og spændende fodbold år her i 2017.
Årgangsleder Lars
U10 – årgang 2007
I 2016 har vi haft lige så mange glade fodbolddrenge som sidste år. Knap 60 spillere på årgangen og nærmere 30 på venteliste.
Da drengene blev U10 efter sommerferien var der tid til niveauinddeling - i en stor A-trup og en stor B-trup. Til vores A1 hold
har vi fået Kim Olsen som træner. Kim har været en rigtig god inspirationskilde for vores forældretrænere og trænergruppen
blev enige i at Kims øvelser og indhold i træningen skal bruges på tværs af vores trupper, således at vi sikrer at alle drenge har
styr på det basale, og at motorikken udvikles.
Vi har sagt farvel til to trænere, Henrik Laier i foråret og Tommy Burmeister Madsen i efteråret. Dem skylder vi stort tak for en
super indsats. Til gengæld har vi fået en ny forældretræner, Steffen Wulff, som med stort engagement, fine pædagogiske evner
og god fodboldindsigt har taget initiativ til træningskampe mod andre klubber for vores mest urutinerede spillere i B-truppen.
Steffen har også stået for ”Pokemon Run” i Frederiksberg Have og indendørstræning i Kedelhallen i de kolde måneder.
Herunder et par kommentarer knyttet til trupperne fra vores trænere.
Kim Olsen, A-truppen: ”Gældende fra sommer 16, vi starter med brask og bram, alt fungerer, vi slår hold som aldrig er slået før.
I træningen kan man nærmest fra gang til gang se fremskridt, selv de nye ting som motoriske øvelser, ser ud til at de syntes er
sjovt. Drengene skal roses for at tage godt imod alt det nye og gå på med hovedet holdt højt. En årgang der gør FA2000 stolt.
Det er også tydeligt at drengene har taget træningen seriøst, da man kan se en betydelig stigning i deres tekniske og taktiske
niveau.”
Steffen Wulff, B-truppen: ”Jeg kan sige uden at blinke at næsten alle drengene fra B har rykket sig på den ene eller anden
måde. Vi har trænet B og C sammen det meste af tiden, de gange hvor vi har delt dem op kan det tydeligt mærkes at
konkurrencen stiger hos B spillerne. Vi fra B har deltaget i alle de stævner vi har kunne få fingrene i om det er i Lyngby eller
Greve.
Vi har 2-3 spillere som er klar til at rykke op til 1. Holdet. Vi har nogle gode børn med nogle gode forældre. De havde bagt da vi
skulle til stævne i Vanløse. Vi har 2-3 spillere som er klar til at rykke op til 1. Holdet. Vi har nogle gode børn med nogle gode
forældre.
Vi har afholdt to træningslejre i Herlufmagle - med stor succes. Godt for fællesskabet og det at fastholde og udvikle venskaber
på tværs af A- og B-trup.
Alt i alt har det været en fin udvikling af spillerne i 2016 og vi glæder os til nye udfordringer og mange sjove fodboldoplevelser
i 2017. Stor tak til trænere og forældre (der alle opfører sig pænt på sidelinjen) i årgangen.
Christina – årgangsleder 2007

U11 – årgang 2006
Vi har haft et super år med drengene i 2016. Den fodboldmæssige udvikling har været høj og engagementet samt intensiteten
opadgående.
Til såvel træning, som i kamp har vi været vidne til store fremskridt både individuelt, men i særdeleshed som hold. Det har
været en stor fornøjelse at opleve drengenes fodboldmæssige udvikling. Rent sportsligt er der et stykke vej til de bedste hold i
vores respektive trupper/niveauer, men vi er på vej.
Årgangen har nydt godt af, at der er fundet en trænerstruktur, hvor årgangens 3 hold hver har 2 faste trænere, samt
hjælpetrænere. Desværre har vi med udgangen af 2016 måtte sige farvel til 1. holdets cheftræner, Kristian Holmlund.
Tak for denne gang, Kristian.
Vi har også haft et par større ture til blandt andet Brønderslev, Øens Hold Cup, Halør og Malmø, hvor sammenholdet og de
sociale relationer blandt drengene blev udbygget og forstærket.
Dette er værdier, vi gerne vil arbejde videre med i 2017 for hele årgangen.
Stor tak til trænere og forældre i årgangen
Årgangsledelsen 2006
U12 – årgang 2005
For eliteholdet har det været en rigtig god sæson med mange sejre, samt en god placering i rækken. Truppen har i mange år
haft Martin Sørensen som træner, men fik i efteråret Morten Børkop som ny cheftræner. Det bliver spændende at følge dette
holds udvikling.
Stor tak til Martin for de mange år som træner for dette hold.
For årgang 2005 breddetruppen har denne sæson været stabil for nogle hold, og ønske om mere sportslig udvikling for andre
hold.
2. og 3. holdet har haft en stabil sæson rent sportsligt. 4 unge trænere fordelt på de to hold, og med Anders Reinholdt ved
rorpinden er der skabt en stabil træning, og der er en flot udvikling i drengenes sportslige præstationer.
4. holdet har desværre ikke mærket noget til sportslig udvikling, da de har savnet en træner som har kompetencer på det
tekniske niveau. De har desværre haft en sæson, hvor de har mærke til store nederlag ved hver kamp. Dette har også gjort til
at forældre træner Lars Nikolajsen til tider har følt sig utilstrækkelig, og savnet en sparringspartner, som besidder disse
kompetencer. Vi ser derfor frem til at den nye udviklingskonsulent Michael Skjold kommer ned og hjælper Lars.
Årgangsleder - Gitte
U13 – årgang 2004
For årgang 2004 har 2016 været et år med stabil sportslig udvikling og en bedre og bedre konsolidering af samarbejdet mellem
trupperne.
Vi har cirka 50 spillere i årgangen, som spiller på 3 stk. 8- mands hold – og trupperne består af 13-17 spillere.
Vi har fået en jævn tilgang, men har også måttet konstatere, at vi ind imellem mister spillere – mest af sociale grunde såsom at
deres skolekammerater spiller i en anden klub eller at de gerne vil prøve sig af på højere plan end, hvor de er placeret i FA.
Hver trup har 2 trænere tilknyttet, og med undtagelse af det bedste hold, hvor en ekstern træner er ansat til at udvikle holdet
fra midten af 2016, er der tale om forældre-trænere med en god trænererfaring og pædagogisk forståelse i bagagen.
Sportsligt set blev 2016 første gang, det bedste hold blev indplaceret i Elite Øst-rækken i efteråret. Det blev til en 3 plads, hvilket
må siges at være tilfredsstillende – de blev til klare nederlag til de to bedste hold, men også klare sejre over bundholdene.

Det næstbedste hold har spillet i række 1 og haft en lignende oplevelse – hvor det også blev til en 3.plads. Vort 3-bedste hold
har spillet i række 3, hvilket desværre viste sig at være et niveau for højt, men holdet har revancheret grundigt i
vinterturneringen og vi har nu skabt en mere slagkraftig trup, som ikke er så afhængig af få spillere. Specielt, hvis der kommer
en udmelding på et højere niveau og en spiller rykkes op, er det som regel det laveste hold, der ”holder for”.
Alle hold har deltaget i weekendturnering- og enkelt-dagsstævner. Eliteholdet har været i Nr. Halne, og naturligvis deltaget i
vores egen Niels Hald Cup, men også NOVI Summer Cup og et elitestævne i Brøndby Strand og Øens Cup.
Det samme gælder det næstbedste hold, som to gange var til Øens Cup og deltog i et en-dagsstævne på Vestsjælland.
Vort 3.bedste hold har fået et fint samarbejde med FA’s 2004-piger og træner ind imellem sammen og her gælder det, at det
sociale er i højsædet - mere end 3-4 gange ugentlig træning og kampe hver weekend.
For 2017 håber vi at kunne lægge yderligere på niveauet – eventuelt med lidt tilgang udefra til alle trupper – vi står foran at
skulle spille 11-mands fodbold fra efteråret, og det kræver i hvert fald 15 mand i hver trup, og gerne 18.
Som så mange andre afdelinger er vi konstant presset på banetider, og vi har prøvet at holde balancen i, hvorvidt vi har plads
til så mange spillere under de nuværende forudsætninger.
Så vi glæder os meget til at der kommer flere kunstbaner på anlægget i 2018.
Årgangsleder - Henrik Kristensen
U14 – årgang 2003
I 2016 var vi ungdomsafdelingens største drengeårgang. Nogle vil nok mene, at det ikke er noget at stræbe efter, når man ser
på de forholdsvis begrænsede baneforhold vi har. Men vi var en del der trods alt syntes, at vi skulle tilbyde så mange drenge
som muligt at komme ud at røre sig i den friske luft, nyde kammeratskabet og få spillet noget fodbold - også selvom man ikke
hørte til de allerbedste. Og som en af de få af de større årgange kunne vi da også mønstre 4 hold; et A-hold, 2 B-hold og et Chold, som alle fik mulighed for både at træne og spille kampe.
Desværre har vi stadig yderst pressede baneforhold. Vi har netop taget hul på en ny banefordeling, hvor vi i lighed med de tre
andre hold omkring os og pigerne, kun har begrænset træningstid. Det gælder om at udnytte de muligheder optimalt og jeg
ved at trænerne gør et kæmpearbejde for at tilrettelægge træningen så godt som muligt – også ved at tilbyde ekstra træning
og træningskampe.
De ca. 15 drenge på C-holdet gik entusiastisk til biddet i 2016. Desværre kunne de ikke stille hold til alle kampe og hvor de
kunne, rendte de ind i nederlag. Thomas og Erfan ydede en fantastisk indsats og var meget afholdte. Desværre måtte begge
meddele, at de pga. deres erhvervsarbejde ikke havde mulighed for at fortsætte i 2017. Og da ingen andre forældre meldte sig,
måtte vi tage det tunge skridt at nedlægge holdet i december. Øv det er årets største skuffelse!
For B- og A-holdene bød 2016 på introduktionen til 11-mands bold. Og det er noget af en omstilling at gå fra 8 til 11 på banen.
Af samme grund havde klubben valgt at skifte ud på trænerposten på A-holdet. Mads trådte til og han har efter lidt naturlige
begyndervanskeligheder fået holdet til at spille rigtig pænt – i eliterækken, hvor vi fortsætter i år. Mads gjorde det faktisk så
godt, at han blev valgt som årets træner i FA 2000!
Holdet har været udsat for store forandringer. En stor håndfuld spillere har forladt os i 2016, men vi har heldigvis fået stor
tilgang udefra – ikke mindst fra Vestia, hvorfra vi også har fået Rasmus som kompetent hjælpetræner. En af de talentfulde
drenge der forlod os i ’16 var Sebastian, hvis far derfor også har valgt at stoppe som holdleder. Tak til Carsten – og
velkommen til Christa, der har taget over.
B-holdene klarede sig også rigtig pænt i 2016. Her er ikke skiftet på trænerposterne, men på B-2 er Lasse nu steppet op foran
Lars, der pt har travlt med sit arbejde. Begge er dog stadig til rådighed og det er alle drengene helt sikkert rigtig glade for.
Finn tegner stadig på bedste vis B-1holdet. Sammen med Benjamin styrer de og sikrer at holdet udvikler sig rigtig flot. Og
Rene har kørt på med fantastisk ekstratræning en gang om ugen sommer og vinter.

Vi har sagt farvel (og mange tak) til Erik som holdleder, men er glade for at Ulrik har lovet at give en hånd i det nye år.
B-holdene fortsætter, ligesom A-holdet, i samme rækker som de spillede i 2016.
Til alle tre hold skal lyde et stort held og lykke på banerne i 2017.
Og en stor tak til alle trænere og aktive forældre uden hvem det slet ikke kan lade sig gøre at have så velkørende og
velfungerende hold som vi har!
Årgangsleder - Paul Børling
U15 Øst
I efteråret fik holdet nye trænere, nemlig Per og Michael. Holdet har været trænet i mange år af Morten og Christian, og har
gjort det rigtigt godt.
Nye trænere betyder nye måder at træne på og det var der måske mange der ikke lige var klar til, hvilket gjorde det lidt svært
for Per og Michael at skabe resultater.
Når man bliver U15 spiller så lægges der vægt på at man selv tager initiativ til træning, og at man nu skal vise at man gerne vil
være med hvor det sner, således at man gennem sin udvikling i U125, U17 og U19 gøres klar til at spille hvor det er sjovt, nemlig
på de bedste hold i FA 2000.
Holdet går ind i den nye sæson med Christian Tobias Falk som ny cheftræner, og vi håber at der igen kommer spilleglæde i
truppen, så vi kan finde de gode takter frem igen fra U14 Øst tiden 
Vi glæder os til at følge holdet, og holdet træner pt. sammen med U16 Øst.
Carl
U15 2
Holdet gik ind i efter året med Carsten Sauer som træner, men nogle uheldige omstændigheder gjorde at Carsten desværre trak
sig som træner, og holdet stod uden træner. Heldigvis kunne Christian Krabbe træde til og fik gennemført efterårs turneringen
med stor hjælp fra Ken Fabricius på holdleder fronten.
Samtidig havde truppen den udfordring at der også skulle stilles et U15 3 hold, og der er i efteråret sendt mange SMS´er og FB
meddelelser ud, for at kunne stille 2 hold men det lykkedes med fælles hjælp og derfor endnu engang tak til Teresa, Ken og
Krabbe for deres tålmodighed og fastholdenhed.
Ny træner for U15 2 er Kristian, der sammen med Ken og Teresa er godt i gang med at skabe en god og stabil trup, og der ser
rigtig godt ud nu.
Carl
U16 Øst
Cheftræner for U16 Øst er Martin, og holdet består primært at 2002 spillere fra forårets U14 2. hold, suppleret med de 4-6
spillere fra forårets U15 Øst hold der ikke blev udtaget til U17 Øst.
Efteråret var en stor udfordring for holdet, da det primært er spillere fra årgang 2001 man møder i de andre klubber – men der
er blevet spillet godt fodbold, trods mange nederlag.
Martin forsætter med godt humør udviklingen af dette hold, og vi ser frem til et positiv forår for holdet der fortsætter i Øst 2
rækken.
Carl

U17 – årgang 2001/2000
For U17-1 var målet for første del af sæsonen at få spillet de nye U17 (årgang 2001) sammen med de ældre U17 (2000).
En lidt sløj overdragelse fra U15 i løbet af foråret (kun få spillere var med oppe og træne med U17), resulterede i, at holdet
den første måneds tid var opdelt i yngste og ældste spillere, og derfor ikke agerede som en enhed, og som følge af det
leverede knap så prægende resultater.
Vi ændrede vores fokus, så i stedet for at udvikle spillerne rent fodboldmæssigt, så skulle vi udvikle dem socialt og til at agere
som en samlet enhed. Det tog lidt tid og kræfter, men var det hele værd.
Målet for U17-1 i efteråret var en top seks placering i Elite ØST 2 (i gamle dage 3. divisionen), men efter en skidt start på
turneringen så formåede holdet at spille sig i top 3, og derved sikrede sig oprykning til Elite ØST 1 (2. divisionen) i sidste
spillerunde.
Et stort tillykke med det fra trænere, ledere og FA 2000 – godt gået drenge.
Holdet består pt. af 22 spillere, og der er en knald god stemning på holdet. Vi har et rigtig højt fremmøde (20+ til næsten hver
træning), og drengene vil gerne presse sig selv og hinanden, for at sikre en god præstation i foråret.
Vinteren byder på mange træningskampe på forskellige niveauer, så holdet er klar til foråret spændende deltagelse i Elite ØST
1.
Tak for et super efterår
Jacob Rasmussen, Chef træner U17-1

For U17-2 startede sæson i efteråret 2016, da truppen i foråret spillede U16.
Træner for U17-2 er Lasse Berg, og assisteres at en ung træner fra U19, Benjamin. De gør det rigtig godt begge to, og U17-2 har
haft et forrygende efterår med masser at tryk på i kampene, men også med perioder hvor trænings indsatsen ikke var helt
tilfredsstillende.
I august måned blev truppen suppleret med nogle 2001ére fra Krabbes trup, og de blev hurtigt rigtig godt integreret i den gamle
trup, og pludselig gik det bare derud af.
Truppen vandt rækken, og skal i foråret 2017 spille i U17 Dr 2.
Tak til Lasse og Benjamin for jeres store indsats i 2016
Carl
U19 – årgang 1997/1998
Vi var ikke mange der startede op efter juleferien, men med list og klem kom vi dog igennem vores vinterens træningskampe.
Da det blev lidt lysere i vejret begyndte spillerne at komme til træning, hvilket resulterede i en rigtig god forårssæson.
Lidt af det hele fra drengenes side, så et godkendt forår fra min side.
Efter sommer ferien kom de drenge, der havde været på efterskole tilbage, og pludselig var truppen oppe på 18 mands – super
fedt.
Efterårsturneringen startede super godt for os og vi vandt vores kampe, og lå til at blive nr. 1 før de sidste to kampe
Ude mod Skovshoved spillede vi en super fed kamp, hvor alt kørte for os, men det var desværre ikke nok så det ender med at
vi taber med 3-4.

Vi kan nu godt se at det ikke kan blive til en 1. plads i turneringen, men den sidste kamp skal vindes da det er mod FB. Men FB
spillede godt og vinder fortjent med 2-0, og vi slutter på en flot 2. plads – som vi alligevel var meget stolte af.
Her i det nye år (2017) er der igen kommet lidt flere spille til, så jeg tror at det bliver et godt forår for U19-2.
Det bliver min sidste sæson som træner for mine drenge – årgang 1998, som jeg har fulgt i mange, mange år, men som nu er
blevet voksne, og skal spille senior fodbold fra efteråret 2017.
Tak drenge for alle de mange år, og tak for alle de fede oplevelser I har givet hinanden og mig, og hold nu fast i fodbolden – vi
skal nok finde en super løsning for jer alle sammen inden I går på sommerferie
Mange hilsener fra
Kennie U19-2
Pigeafdelingen
U7/U8 – Pigeårgang 2009/2010
Pigeårgangen 2009/2010 trænes af Christian Sabroe med hjælp fra ungdomstrænerne Catrine Bjaldbye og Laura Løndam.
Årgangene startede op efter sommerferien med 5 piger. Der er nu 13 glade piger på holdet – og vi træner en gang om ugen.
U9 – Pigeårgang 2008
Pigeårgangen 2008 trænes af Thomas Larsen, Liv Gish og Rikke Strandgaard, med hjælp fra ungdomstrænerne Louise WesterAndersen, Thea Granborg og Mitta Hageførst på året og Liva Regild og Mathilde Numelin sidst på året.
I begyndelsen af 2016 havde årgangen kun 10 piger, men i takt med at foråret kom, kom flere til. Og efter sommerferien nåede
vi helt op på 30 spillere, hvoraf nogle er fra årgang 2009. Så efterårets træning har stabilt ligget på 20-25 fremmødte spillere –
hvilken fornøjelse, selvom pladsen pludselig var trang.
Vi startede året med en del indendørsstævner, men havde desværre meget svært ved at spille op med modstanderne, så det
gav nogle nederlag. I den udendørs forårsturnering, begyndte det dog at gå lidt bedre, selvom vi stadig tabte en del kampe.
Men pigernes gejst og sammenhold gjorde det fornøjeligt at være en del af. Fangelege og hvad de ellers fandt på holdt humøret
oppe. Forårssæsonen blev sluttet af med en gang Beach Soccer på Amager Strand.
I løbet af efteråret begyndte træningsindsatsen og den begyndende erfaring med kampsituationer at bære frugt. Pigerne
begyndte langsomt at finde hinanden på banen, score mange mål og vinde deres kampe.
Og det er ikke kun sammenholdet blandt vores piger der er godt, en del af vores fædre har brugt tiden, mens pigerne trænede,
til selv at spille lidt bold på asfaltbanen på Nandrupsvej. Og generelt har vi nogle gode forældre, der bakker op om vores frivillige
arbejde.
Til årsafslutningen havde vi fornøjelsen af at udnævne Sille Thoren Lilliedal Nielsen som årets spiller for hendes målinstinkt,
spilforståelse og drive på banen og Lea Maarbjerg blev årets flid for næsten altid at være til træning, hendes store udvikling og
flid på banen.
Vi sluttede årets træning af med en lille nissehueturnering efterfulgt af æbleskiver og varm kakao.
U10 – Pigeårgang 2007
Pigeårgangen 2007 trænes af Mikal Overgård og Claus Borre Larsen med hjælp fra ungdomstrænerne Mathias Bech-Albertsen.
Der er ca. 25 piger på holdet – og der er venteliste for at komme på holdet. Pigerne har deltaget i KBU turnering, vinterbold og
et par indendørsturneringer i efteråret/vinteren – det har været sjovt.
U11 – Pigeårgang 2006
Pigeårgangen 2008 trænes af Thomas Larsen og Rikke Strandgaard (indtil sommerferien), med hjælp fra ungdomstrænerne
Karla Fredberg, Kathrine Biegel Frost, Zille Deona Olsen og Gabi Hauerbach Henriksen.

Vi træner mandag og onsdag på Nandrupsvej, og er efter efterårsferien også kommet gang med en ekstra træning i weekenden.
Vi har året igennem haft ca. 25 piger på holdet. Der er kommet flere nye og dygtige piger til i løbet af året, men vi har også
måtte sige farvel til nogle undervejs.
Vi startede året med en del indendørsstævner, hvor vi trods manglende indendørstræning alligevel formåede at få en
finaleplads og et par semifinalepladser.
Samtidig med inde stævnerne deltog vi med et hold i Vinterbold. I forårssæsonen havde vi både et A og et C hold. Det gav
mulighed for at få god kamptræning for vores nyere piger. Samtidig begyndte vi at spille 8-mands træningskampe for at
forberede os på efterårets turnering.
I løbet af foråret var vi også til Danmarks Sjoveste Pige Fodbold Træningslejr i Hørsholm og Pinse Cup i Nykøbing Falster. Begge
steder blev det til en masse sejre og igen en finaleplads. Forårssæsonen blev sluttet af med en gang Beach soccer på Amager
Strand.
I løbet af efteråret begyndte vi for alvor på 8-mands kampene. Efter en lidt blandet start til opvarmningsstævnerne i august
kom der virkelig styr på spillet, da turneringen startede. Det blev til 5 sejre og et enkelt nederlag i efterårets 6 kampe.
Vinterbolden er også kommet fint i gang med en sejr og to uafgjorte.
Til årsafslutningen havde vi fornøjelsen af at udnævne Freja Brandenborg Boeck som årets spiller for hendes gode spilforståelse,
fight og vilje til sejr, og Victoria Cordt Gyldenkærne blev årets flid for næsten altid at være til træning, hendes store udvikling,
fight og løbepensum på banen.
U12 piger – årgang 2005
Trænere for årgang 2005 er Jonatan Friis og Bjarte Michel Jensen.
Årgang 2005 er rigtig stærke og nyder både træning og kamp. I 2017 vil pigerne spille i en drengerække for at prøve kræfter
med det. Pigerne har deltaget i KBU turnering, vinterbold og et par indendørsturneringer i efteråret/vinteren – det har været
sjovt og de har bundet det meste.
U12 piger – årgang 2004
Trænerne for denne årgang er Kristian Syberg, Tommy Wilsdahl og Michael Nielsen. Spillertruppen består af ca. 20 piger – men
vil meget gerne være flere.
Truppen klarer sig rigtigt fint i turneringen og til stævner og er blevet forstærket med flere gode fodboldspillere fra andre
klubber. Der er stor social aktivitet mellem pigerne og vi tager bl.a. sammen på træningslejre. I efterårsferien var vi i England
på en fantastisk tur. Vi er ofte boldpiger ved 1. holdets kampe på stadion.
Pigerne er meget stabile til træning.
U14 piger – årgang 2003 / U16 2. holdet – årgang 2001/2002
Trænerne for denne årgang er Håkan Vigre og Frederik Møller. Spillertruppen består af ca. 20 piger.
Truppen er en samling af piger årgang 2001-2003. De klarer sig rigtigt fint i turneringen og til stævner og er blevet forstærket
med flere gode fodboldspillere fra andre klubber.
Pigerne er meget stabile til træning.
U16 piger – årgang 2000-2001 1. holdet
Trænere for U16 1. holdet er Torben Schou og Emad Al-For.
Spillertruppen består af ca. 24 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 8.sæson, men der er kommet
en del dygtige spillere til fra andre klubber.

U18 piger - årgang 2000, 1999 og 1998.
Trænere Niels Birket Andersen.
Spillertruppen består af 20 piger og vi oplever fortsat en jævn medlemsfremgang i denne del af pigeafdelingen.
Pigerne spiller i KBU/SBU turneringer: U18 8-mands. Vi har både vundet og tabt men er stort set altid gået fra banen med et
smil.
Generelt:
Vi har i løbet af arbejdet for at styrke pigeafdelingen og samarbejdet mellem trænerne og på tværs af årgangene. Vi vil fortsat
gerne have den positive fremgang vi har oplevet siden vi startede.
Lillian – afdelingsleder pigerne
FA 2000 medlemmer elsker at tage på ture
Som det fremgår nedenfor så har vi haft 695 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 2017 – så glæd jer medlemmer:
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15
105
117
14
25
51
70
74
31
17
14
14
36
85
27
695

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

England, Piger
Øens cup
Goal Akademi
Düsseldorf
Vildbjerg
Pinse cup
Herlufmagle
Bo hus cup
Brønderslev
Halør cup
Osnabruck
Costa Brava
Pige Cup
Nørhalne
Vejen

FA i summercamp Heino, Zwolle, Holland 2017
I FA 2000 er det efterhånden blevet en tradition at FA 2000 tager af sted på en udenlandstur i efterårsferien, sidste år var der
desværre ikke tilslutning nok, men i 2017 ser det ud til at der er opbakning til en ny tur, så derfor er turudvalget i gang med at
planlægge en tur til Summer Camp Heino i efterårsferien 2017, hvor det sociale er i fokus og hvor drenge og piger, bredde og
elite, samt forskellige årgange tager på tur sammen – og det absolutte bedste sted at tage hen er til Heino Sports Camp i Holland.
Og sikken en tur vi havde i 2015 med over 100 deltagere, og med pandekager hver aften, og masser af socialt samvær. Så skynd
dig at spørge din træner og ikke også din årgang skal have et hold med – turen er for årgang 2007 og opefter.
Referat fra tidligere ture til Holland finder I på FA 2000s ungdoms hjemme siden under drenge/rejser
Arrangementer
De sociale arrangementer er en del af klublivet, og er en meget væsentlig del af det at være en klub. FA 2000 afholder mange
arrangementer, og det er fordi vi tror på at arrangementer er der hvor vi som klub kan gøre en forskel – så jeres barn oplever
noget helt unikt – nemlig at knytte venskaber på tværs at køn, alder, hold og fodboldmæssigt niveau.
Der er derfor vigtigt at I forældre bakker op omkring vores sociale arrangementer – da det er vigtigt for jeres børn at være med
til disse arrangementer, og vigtigt for vores klub.

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 2016 måtte arrangementet igen aflyses pga. vejrudsigten lovede regn, og så aflyser vi, men vi står klar i gen i 2017, hvis vejret
arter sig til fest.
Grillfest 2017 afholdes onsdag den 21. juni kl. 18.00 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 2016 den store glæde at være vært for DBUs fodboldskole. Traditionen tro afholdes den i uge 27 og i uge
31. Steen var igen fodboldskoleleder, og med Kristian Holmlund som sportslig leder denne gang – 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 2001 til 2006, 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 vil også i 2017 afholde fodboldskole på Nandrupsvej og igen i uge 26 og 31.
Og så tidligere år vil der være plads til 96 deltagere.
NOVI Summer Cup 2016 og 2017
Søndag den sidste weekend inden sommerferien afholdte NOVI Summer Cup for U12 årgangen (2004) Pga. af et par
misforståelser omkring datoen så lykkedes det dog at samle 9 hold til en lille hyggelig turnering en søndag eftermiddag.
De 9 hold fik spillet masser af kampe, og det vindende hold kunne gå på sommerferien med noget af en Pokal i overstørrelse –
tillykke med det.
I 2017 afholder vi igen NOVI Summer Cup og denne gang er Cuppen fremrykket en uge, så den ikke konflikter med sommerferie
ugen.
Det er igen U12 altså årgang 2005, der skal samle 16 hold til denne Cup, og datoen er altså søndag den 18. juni fra kl. 12-18.
Så kom og se masser af fodbold på allerhøjeste niveau
Danbolig Niels Hald Cup 2016
Weekenden 3-4. september dannede Jens Jessens vej igen rammerne til et super elite stævne for årgang 2006, 2005 og 2004.
Over 800 spillere deltog fordelt på 24 hold i 2005, 24 hold i 2004, og 20 i 2006.
Igen i år var der fodbold på højeste niveau, og derfor fik FA holdene kamp til stregen. I år havde FA 2000 hele to hold med i med
i A-finale spillet – nemlig i U12, hvor FA 2000 fik en flot 3. plads.
For U11 og U13 var det en hård nyser, men en god udfordring. I U13 blev holdet nummer 2 i B-rækken – tillykke med det.
Alle resultater finder man på FA´s hjemme side under ungdom.
Tak til Danbolig, Nordisk Film, Sportmaster og Erhvervsklubben for deres støtte til stævnet.
Danbolig Niels Hald Cup 2017 afholdes 2.-3. september fra kl. 9-18 begge dage. I 2017 vil der som i 2016 udelukkende blive
spillet 8-mands fodbold. Årgangene er 2007, 2006 og 2005 – med 24 hold i hver årgang - i alt 72-84 hold.
Hvilke klubber der inviteres denne gang, tages der endelig stilling til i marts måned.

Sæsonafslutnings fest i oktober måned
Året højdepunkt i ungdomsafdelingen er den store afslutningsfest 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 hvilken gang.
I 2016 havde vi valgt at lave to arrangementer - brunch buffet om formiddagen for dem som hører til på Nandrupsvej og et
eftermiddagsarrangement med middags buffet for dem som hører til på Jens Jessens vej – og det var en rigtig god beslutning
Om formiddagen var tilmeldt lidt over 400 og det samme om eftermiddagen. Programmet var stort set det samme til begge
arrangementer:
Ved begge arrangementer fejrede vi at 2016 var endnu et stort FA år og den store tilslutning skyldes helt klart at vi i 2016 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:
Fornavn

Efternavn

Title

Sille Thoren Lilliedal

Nielsen

Årets Spiller - Piger U9

Lea

Maarbjerg

Årets Flid- Piger U9

Chelzy

Manalo

Årets Flid 2016 - Piger U10

Luna Lagerbon

Bruun

Årets Spiller 2016 - Piger U10

Astrid

Børresen

Årets Spiller 2016 - Piger U12

Solveig

Venset

Årets Flid 2016 - Piger U12

Freja Brandenborg

Boeck

Årets Spiller - Piger U11

Viktoria Cordt

Gyldenkærne

Årets Flid - Piger U11

Rosemarie Lindskov

Koch

Årets Spiller - Piger U13 1

Frida

Syberg

Årets Flid - Piger U13 1

Johanna A.

Barfoed-Høj

Årets Spiller - Piger U13 2

Anna

Grandborg

Årets Flid - Piger U13 2

Frida

Nielsen

Årets Spiller - Piger U14

Signe Dalgaard

Brøndsted

Årets Flid- Piger U14

Gjenana

Sylken

Årets Spiller - Piger U16 1

Clara

Engmark

Årets Flid - Piger U16 1

Ellen Maagard

Bjaldby

Årets Flid - Piger U16 2

Agnes Tarp

Gram-Hansen

Årets Spiller - Piger U16 2

Catrine Maagard

Bjaldby

Årets Spiller - Piger U18

Zara Torrild

Paag

Årets Flid - Piger U18

Mathilde

Numelin

Årets Målmand 2016 - U16

Ella Preisler

Larsen

Årets Målmand 2016 - U12

William

Vesterbirk

Årets Målmand 2016 - U13

Christian Levy

Rasmussen

Året Målmand 2016 - U11

Mads Van Der

Loo

Året Målmand 2016 - U12

Jeppe Lisberg

Garly

Årets Talent 2016 - Jens Jessensvej

Daniel

Dengaky

Årets Målmands træner 2016

Mads

Fabricius

Året Drenge træner 2016 - Jens Jessensvej

Lars

Kragh

Årets Drenge træner 2016 - Nandrupsvej

Michael
Liv

Nielsen
Gish

Årets Pige træner 2016 - Jens Jessensvej
Årets Pige træner 2016 - Nandrupsvej

Idris

Raheem

Årets Spiller 2016 - U13 ØST

Adam

Toldam

Årets Flid 2016 - U13 ØST

Mads August

Jensen

Årets Spiller 2016 - U13 2

Linus
Julien

Lundtoft
Rohrdanz

Årets Flid 2016 - U13 2

Amin

Errifi

Årets Flid 2016 - U13 3

Niels

Haugaard

Årets Flid 2016 - U12 1

Noah Malik Faty

Danielsson

Årets Spiller 2016 - U12 1

Saed

Hoseini

Årets Spiller 2016 - U12 2

Jakob Baastrup
Ilijas

Graae
Chtioui

Årets Flid 2016 - U12 2
Årets Spiller 2016 - U12 3

Malte Stouman

Kjær

Årets Flid 2016 - U12 3

Hasanen Abdelamir
Mattis Tynell

Qahwaji
Dragsted

Årets Spiller 2016 - U12 4

Noah S.

Melcher

Årets Spiller 2016 - U11 1

Mathias Holm

Larsen

Årets Flid 2016 - U11 1

William
Oliver

Vårlid
Mikkelsen

Årets Spiller 2016 - U11 2
Årets Flid 2016 - U11 2

Hjalte

Toldam

Årets Spiller 2016 - U11 3

Albert

Henriksen

Årets Flid 2016 - U11 3

Villads Antoniades
Theodor

Barfoed-Høj
Knudsen

Årets Spiller 2016 - U10 1

Hubert

Bloch

Årets Spiller 2016 - U10 B2

Isamu Azegami

Lomholt

Årets Flid 2016 - U10 B2

Louis Kirkeby

Moe

Årets Spiller 2016 - U10 B1

Christian Seliger

Carlsen

Årets Flid 2016 - U10 B1

Gustav Tolnov

Andersen

Årets Spiller 2016 - U10 C

Mathias

Juncker

Årets Flid 2016 - U10 C

William R.

Peitersen

Årets Spiller 2016 - U14 ØST 2

Oskar B.

Anderson

Årets Flid 2016 - U14 ØST 2

Micki

Kongstad

Årets Spiller 2016 - U14 B1

Nicolaj

Ruzic

Årets Flid 2016 - U14 B1

Thomas N.

Heide-Burns

Årets Spiller 2016 - U14 B2

Årets Spiller 2016 - U13 3

Årets Flid 2016 - U12 4

Årets Flid 2016 - U10 1

Emil

Skovgaard

Årets Flid 2016 - U14 B2

Anton H.

Frederiksen

Årets Spiller 2016 - U14 C

Morten S.

Schnedler-Sørensen

Årets Flid 2016 - U14 C

Lauritz Bech

Andersen

Årets Spiller 2016 - U15 ØST

Jakob

Kronbøl

Årets Flid 2016 - U15 ØST

Thor

Kyhl

Årets Spiller 2016 - U15 2

Jonas

Mesbih

Årets Flid 2016 - U15 2

Philip

Fabricius

Årets Spiller 2016 - U15 3

William Z. T.

Jakobsen

Årets Flid 2016 - U15 3

Kasper

Danielsen

Årets Spiller 2016 - U16 ØST

Daniel

Kristensen

Årets Flid 2016 - U16 ØST

Wujud Kawa

Hosayin

Årets Spiller 2016 - U17 2

Marco V A

Rodriquez

Årets Flid 2016 - U17 2

Valdemar

Remmer

Årets Spiller 2016 - U17 ØST

Tom Schmidt

Hansen

Årets Flid 2016 - U17 ØST

Jeppe Liisberg

Garly

Årets Spiller 2016 - U19 ØST

Oscar Fich

Hansen

Årets Flid 2016 - U19 ØST

Oskar Andreas

Graversen

Årets Spiller 2016 - U19 2

Filip

Sønderskov

Årets Flid 2016 - U19 2

Talentpokalen gik i 2016 til Jeppe Liisberg Garly U17
Årets målmænd i drenge afdelingen i 2016 blev William Vesterbirk, Mads Van Der Loo og Christian Levy Rasmussen.
Årets Målmænd i pigeafdelingen i 2016 blev Mathilde Numelin og Ella Preisler Larsen.
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 2016 var for Nandrupsvej Lars Kragh 2008 (drenge), og på Jens Jessens vej Mads Fabricius 2003
(Drenge). Årets pige træner på Nandrupsvej blev Liv Gish (Piger) og på Jens Jessens vej Michael Nielsen (Piger).
I 2016 indfører endnu en pokal – nemlig årets Målmands træner – og valget er faldet på Daniel Dengaky.
Et stort tillykke til alle pokalmodtagere.
Igen i år havde vi valgt at alle FA´s ungdoms medlemmer skulle have en lille årsgave, og det blev igen til en lille statuette. Er der
nogle der endnu ikke har fået så kom og få en.
Derefter spillede Jacob op med masser at lyd og lys, og der var masser af piger og drenge på dansegulvet.
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 70 ungdomstrænere, der havde været med fra
2016 sæsonstart en check på 2000 kr. som tak for deres store indsats for FA 2000 i sæson 2016.
Da FA 2000 har været meget længe om at få de korrekte data frem så lader legaterne desværre vente på sig, men vi håber de
snart lander hos respektive.

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 2017 lørdag den 28.10. kl. 11-15 og 17-21.
FA 2000 – Huer, tasker, spillersæt m.m.
Når man cykler sig en tur på Frederiksberg, er det fantastisk at se hvor mange unge mennesker der har en FA taske på skulderen,
eller et blåt/sort FA 2000 træningssæt på.
Vores medlemmer er med til at FA 2000 hver eneste dag lyser op i bybilledet, 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.
FA 2000 har netop underskrevet en kontrakt med SPORTSMASTER som fremover vil levere vores flotte tøj kollektion. Vi glæder
os til samarbejdet med SPORTSMASTER, men vil også benytte lejligheden til at takke FA Sport ved Frank Andreasen, for mange
gode år og top service fra hans side.
En stor tak til dig Jan Busk for det store arbejde du har gjort for FA Ungdom.
Farvel til Carsten Broe og god dag til Henrik Jensen
I foråret 2016 har Carsten Broe været tilknyttet som sportskonsulent i FA 2000 ungdom.
Carsten har gennem de sidste tre år hjulpet Steen og de mange trænere i elite afdelingen med de sportslige udfordringer, og
Carsten har været med til at coache både spillere og trænere i FA ungdom.
Carsten stoppede efter efterårssæsonen, og er nu I Herlev og arbejder med deres 2. div. hold. Vi skal hermed takke Carsten for
det store arbejde han har lagt i FA ungdom og ønske ham held og lykke i sit nye job hos Herlev.
Vi kan så med glæde meddele jer at FA 2000 ungdom pr. 15. januar har ansat Henrik Jensen, som elite konsulent, og skal i
samarbejde med Steen Kundby, trænerne og bestyrelsen udforme vores strategi for eliteholdene i FA 2000.
Vi ser frem til samarbejdet, og byder Henrik velkommen i FA 2000 ungdom.
2 nye udviklingskonsulenter er startet i FA ungdom.
Gennem de sidste par år har vi søgt efter en mikroleder til Nandrupsvej og en breddeleder til Jens Jessens vej.
Det er derfor en stor glæde at kunne præsentere to nye ansigter i FA 2000 ungdom, nemlig Casper Kåre Hansen, der vil arbejde
som udviklingskonsulent på Nandrupsvej og Michael Skjold Hansen der vil arbejde som udviklingskonsulent for bredden på Jens
Jessens vej.
Opgaven for Casper og Michael bliver at strukturere udviklingen af fodboldspillere i B- og C-trupperne, 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 U19 spiller.
Casper og Michael vil få deres daglige gang på hhv. Nandrupsvej og Jens Jessens vej – med en arbejdsuge på ca. 10 timer.
Allerede nu er de godt i gang med at holde møder med årgangsledere og trænere, så tag godt imod dem derude.
Velkommen til er Casper og Michael – vi gælder os til at arbejde sammen med jer og gøre Fa 2000 til en endnu bedre klub at
udvikle sig som fodbold spiller i.

2016 Eliteafdelingen
Det har vi et godt år for alle vores 1 hold i ungdommen.
I forårsturneringen spillede U17 og U19 sig i Øst rækkerne og endvidere blev vores U16 og indplaceret i Øst rækken. Alle de
andre 1 hold spiller allerede i Øst rækkerne.
Efterårssæson blev således først gang at alle 1 holdene spiller i Øst rækkerne. Det er vi meget glade og stolte af i klubben.
Vi arbejder nu med, at fastholde vores sportslige niveau både med spillerne, med også med udvikling af vores trænerstab og
organisation.
Det tager lang tid at skabe en god kultur men vi er godt i gang.
Vi fik også for første gang i klubbens (korte) historie et hold i 2 div. da U17 rykkede op via en 3 plads i Øst rækken.
Henrik Jensen er vores nye Elite Konsulent, og jeg glæder mig til at samarbejde og udvikle vores afdeling sammen med ham.
Vi ses på banerne.
Sportschef – Steen Kundby
FA 2000 nyder fortsat sit klublokale 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 2017.
Følg med på ungdoms hjemme siden over nye arrangementer, eller kig efter opslag i klublokalet.
Det er helt utroligt hvor mange pokaler vores hold kommer hjem med, og det er vi rigtig stolte af. Så vi har gang i nye pokalskabe
så de 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.
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 etablerede i 2015 et fast samarbejdet med Goalkeeper Academy, som er Danmarks største målmandsskole, hvor målet
er i fællesskab at skabe en stærk faglig målmandskultur i klubben.
I 2016 afholdte FA 2000 Goalkeeper Akademi med stor succes, og i 2017 vil vi forsætte det gode samarbejde, dog med den
fantastiske aftalte af vores egne målmænd kan deltage gratis i GOA 2017.
SÅ KÆRE FA 2000 – Målmænd – tag nu og benyt jer af tilbuddet – det kommer måske ikke igen i 2018 – så på med handskerne
og deltag i GOA 2017 når I nu får det tilbudt gratis.
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.
Hilsen
Lars Astrup – leder af FA 2000 Målmands akademiet
Fremtiden og FA 2000
Ungdomsafdelingen i FA 2000 er en succes og succesen vil også fortsætte i 2017.
Vi har igen stor fokus på at der skal være mange spændende arrangementer i klubben, på tværs af de mange årgange – så man
ikke kun kender dem som man går på hold med.
Som i 2016 vil ungdomsbestyrelsen også i 2017 fokusere på kommunikation, og ungdomsbestyrelsen har nedsat et
kommunikationsudvalg der vil arbejde på at kommunikationen til medlemmer og forældre, samt trænere bliver endnu bedre –
da det er et af fundamenterne for at vores klub kan blive endnu bedre. Vi får mange bøder pga. af dårlig kommunikation, der
er mange misforståelser mellem trænerne, årgangslederne og administrationen, som vi skal have forbedret. Så 2017 vil atter
stå i kommunikationens tegn.
I 2016 sendte vi rigtig mange trænere på kurser, både B1 og B2. Og i 2017 vil dette fortsætte, så vi får endnu bedre trænere for
vores medlemmer, og der arbejdes også på at vi endnu engang selv er vært for C-kurser og B1-kurset
Endnu et fokusområde i 2017 er samarbejdet mellem eliteafdelingen og breddeafdelingen, specielt med fokus på samarbejdet
mellem 1 og 2 holdene, og 2 og 3 holdene. Det har ikke været godt nok i 2016, så derfor vil der være stor fokus på det i 2017.
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 bevist om at medlemsudviklingen skal være både
Sportslig & Socialt forsvarlig
så alle altid får en god oplevelse når de kommer i FA 2000.

For at spillere og interesserede medlemmer har mulighed for at se hvilken fodboldudvikling man skal i gennem fra man starter
som U5, og til U12, så har FA Ungdom udarbejdet materialet der hedder 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.
Ny administrator i FA 2000
Med udgangen af september måned måtte vi desværre sige farvel til vores administrator Mads, der havde søgt nye
udfordringer.
En stor tak til Mads for hans tid i FA 2000, og vi ønsker ham held og lykke i fremtiden.
Men allerede få dage ind i oktober måned kunne vi underskrive en aftale med Laila, som 1. november startede som ny
administrator i FA 2000.
Laila aner intet om fodbold – men hun er skarp til administration, og det er det FA 2000 har brug for – så vi har store
forventninger til at Laila får styr på alle de administrative ting, så skal det med fodbolden nok komme.
Vi byder Laila velkommen i FA 2000, og hun er allerede i gang med at lave nye rutiner for mange af de daglige ting der sker i FA
2000.
Laila møder tidligt ind- så der er mulig for forældre at hente velkomstpakke og bestilt tøj på kontoret fra kl. 07.30.
Tag godt imod Laila, alle sammen.
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 2017 i FA 2000 er 1800 kr. og 1100 kr. for U17-U19. Elite tillægget fastholdes i 2017 på 300 kr. / halvår,
hvis man spiller på A-holdet i U11-U19. Elite tillægget dækker øget udgifter til trænere og træner assistenter, tøjpakker
m.m. Indmeldings gebyr for nye medlemmer er på 500 kr.
 at FA 2000 har en sjæl, som man ikke finder i mange andre klubber. Vær stolte af den og vær med til at passe på den
og udvikle den.
Til slut vil vi lige ridse de væsentligste punkter op, som sæson 2016 vil blive husket for:










Nu over 900 i FA 2000 ungdom, og opstart af årgang 2012 og 2013 drenge samt 2009 og 2010 pige hold
Et fantastisk elite stævne: Danbolig Niels Hald Cup 2016
Over 200 FA´er deltog i de 3 FA-indoor arrangementer
Næsten 700 medlemmer var på camps og ture ind- og udland i 2016
DBU Fodboldskole på Nandrupsvej uge 27 og 31
Goalkeeper akademi, samt målmands Camps
En utrolig afslutningsfest med ikke mindre end 800 deltagere
Masser af arrangementer i FA 2000s klublokalet på Jens Jessens vej
Vores 1. seniorhold ligger på 1. pladsen i Københavns serien efter et forrygende efterår, og har store muligheder for
at vende tilbage til Danmarks serien – så alle vi i FA ungdom forventes at bakke op omkring holdet, og så holdet kan
vende tilbage i Danmarksserien – HUSK at komme til alle 1. holdets hjemme kampe på Frederiksberg Stadion (lørdage
kl. 13.45), hver gang I har mulighed for det og bak klubbens bedste seniorhold op.

Dette kan vi glæde os til i sæson 2017:








Årgang 2014 bydes velkommen i FA 2000 til april, og flere 2012´er og 2013ér
NOVI Cup 2017 – søndag den 18. 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 25, lørdag og søn
Danbolig Niels Hald Cup i 2.-3. september for 72 hold i 2007, 2006 og 2005
FA 2000 udenlandstur til Holland i Efterårsferien





FA Ungdoms Gallafest lørdag den 28. oktober
FA World Cup for årgang 2006 og 2007 søndag den 5. november
FA Indoor Cup søndag den 26. november

Endnu engang tak til alle medlemmer, forældre, trænere og holdledere, samt ikke mindst de sponsorer, der støttede FA 2000
ungdom i 2016. Og tak til fonden der gav den flotte gave til FA´s ungdomstrænere.
Stor tak til Steen Kundby for hans fantastiske arbejde i FA 2000 Elite afdeling, og også en stor tak til Lillian for hendes enorme
arbejde med at få pigeafdelingen til at køre – det gør du rigtig godt 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 ungdom en mega service – tak for det Theil 
Også en stor tak skal lyde til personalet i Frederiksberg Hallernes Restaurant, personalet i FIU på Jens Jessens vej og på Frb.
Stadion.
Tak for sæson 2016 og rigtig god sæson 2017.
Mange hilsner
FA 2000 / Carl Christian Lindgren, Ungdomsformand

Også en stor tak til vores loyale sponsorer i 2016:
Dan Bolig Niels Hald / Frederiksberg
Deki A/S
Erhvervsklubben i FA 2000 / Torben Heding Andersen
Schmidts Turisttrafik / Glostrup
Falkene
Renards Bageri / for de fantastiske FA boller
MENU / for leverancer af frugt, kildevand og kød
Toppers Autohjælp V/ Torben Præst
Novi Advokater / v. Tanja Blichfeldt Johnsen

Vedtægter for idrætsforeningen ”Frederiksberg Alliancen 2000”
§ 1.
Frederiksberg Alliancen 2000 blev stiftet den 7. september 2000, og er en fusion mellem Boldklubben Dalgas, stiftet
22/7 1922 FKIF´s fodboldafdeling, stiftet 5/5 1930, og B 72, stiftet april 1972 og har hjemsted på Frederiksberg.
Klubben er en åben forening, hvis formål er at dyrke idræt, herunder i særdeleshed fodbold. Klubben er tilknyttet
KBU, DIF samt Frederiksberg Idræts Union.
§ 2.
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen ved udfyldelse af foreningens officielle indmeldelsesblanket.
Kontingentet betales forud og fastsættes for det kommende år efter indstilling fra bestyrelsen på den ordinære
generalforsamling.
Bidrag til evt. fonde fastsættes på samme måde som klub-kontingent.
Det årlige fastsatte kontingent opkræves på giro med halvdelen 1. januar og 1. juli, passive dog helårligt 1. januar.
§ 3.
Er et medlem i restance, kan pågældende ikke deltage i træningen eller kampe, og kan blive slettet som medlem,
men kan igen optages som medlem mod at betale de skyldige restancer.
§ 4.
Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.
§ 5.
Kampe skal spilles i klubbens dragt.
§ 6.
Aktive medlemmer må ikke deltage i kampe for anden fodboldklub under DIF, KBU eller FIU.
§ 7.
Stemmeberettigede på generalforsamlinger er alle seniorer og passive medlemmer der på dagen er fyldt 18 år, med
følgende undtagelser:
medlemmer, der er i restance
medlemmer, der ikke har været medlem i én måned
§ 8.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 1 suppleant, som alle deltager i bestyrelsens møder.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en repræsentant fra henholdsvis ungdomsafdelingen,
senior/gubbeafdelingen og dame/pigeafdelingen samt en suppleant. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden
eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 4 årlige møder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede
og træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme som 2
stemmer.
Der føres referat af forhandlingerne. Referatet skal i store træk give en oversigt over det, der er forhandlet og
besluttet på mødet. Referatet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne på efterfølgende møde.

§ 9.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra 2 på hinanden følgende møder uden særlig grund, kan pågældende
suspenderes, og den valgte suppleant indtræder i stedet.
§ 10.
Kassereren skal føre et specificeret regnskab, som forelægges på bestyrelsesmøderne.
Revisorerne kan når som helst kræve regnskabet fremlagt for revision.
På den ordinære generalforsamling fremlægges regnskabet afsluttet og underskrevet af revisorerne med disses
eventuelle bemærkninger som bilag.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
§ 11.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes
inden udløbet af første kvartal i kalenderåret.
Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, og kun personlig tilstedeværelse giver stemmeret. En afstemning skal
være skriftligt, når blot et medlem ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 25 medlemmer
skriftligt anmoder bestyrelsen om dette med angivelse af forhandlingsemne.
§ 12.
Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på foreningens officielle hjemmeside,
ved opslag i foreningens tilknyttede rum / lokaler og udenfor foreningens kontor, senest 14 dage før afholdelse.
Denne offentliggørelse tjener som lovlig og fyldestgørende indkaldelse overfor klubbens medlemmer. Ved
anmodning til foreningens formand, kan indkaldelsen, inklusive bilag, fremsendes til rekvirenten via mail eller i
papirform. Forslag fra bestyrelsen skal meddeles ved indkaldelsen.
Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 6
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Der føres referat på generalforsamlingen over førte forhandlinger og vedtagelser, stemmetal m.v., og referatet
underskrives af dirigenten.
§ 13.
Klubben ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, der vælges og sammensættes således:
Valgt lige år for 2 år: Valgt ulige år for 2 år:
Formand
Kasserer
Suppleant
Valgt for 1 år:
Valgt for 1 år:
Senior/Gubbe-leder
2 interne revisorer
Dame/Pige-leder
Ungdomsleder
Klubben tegnes af formanden eller kassereren, i forening med et bestyrelsesmedlem.
§ 14.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget.
4. Valg jfr. § 13, bestyrelse og suppleant.
5. Valg jfr. § 13, 2 revisorer.
6. Forslag fra bestyrelsen jfr. § 12.
7. Forslag fra medlemmerne jfr. § 12.
8. Forslag til kontingenter m.v. jfr. § 2.
9. Eventuelt.
§ 15.
Der kan etableres støtteforeninger, erhvervsklubber, fonde mv. Navn, formål og indhold skal godkendes af
bestyrelsen, og indskud på fonde skal vedtages iflg. lovenes § 2.
Frederiksberg Alliancen 2000 – Erhvervsklubben.
Medlemskab til Frederiksberg Alliancen 2000 opnås tillige gennem medlemskab af ”Frederiksberg Alliancen 2000 –
Erhvervsklubben”. De af Erhvervsklubben indsamlede midler indgår som en integreret enhed i Frederiksberg
Alliancen 2000 `s regnskab, men således at der for disse midler aflægges særskilt regnskab, ligesom midlerne til
stadighed skal være indsat på særskilt konto. Erhvervsklubben råder alene over midlernes anvendelse, dog således
at rådigheden over de midler, der stilles til rådighed for klubbens 1. hold overlades til klubbens formand i samråd
med Erhvervsklubbens formand.
§ 16.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres mindst 5/6 af de afgivne
stemmer for klubbens opløsning.
Generalforsamlingen skal tillige med simpelt stemmeflertal træffe beslutning om anvendelse af klubbens ejendele
i sportsligt øjemed. Dersom klubben ved en opløsning skulle være i besiddelse af formue i kontanter, overdrages
disse Frederiksberg Idræts Union eller en anden idrætsforening på Frederiksberg efter generalforsamlingens valg.
- Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. september 2000.
- § 13, stk. 3 vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2001.
- § 2 og § 15 ændringer/tilføjelser vedtaget på generalforsamlingen 26.02.2003
- § 2 stk. 1, § 6, § 7, stk. 1 og § 11 stk. 2 er ændret på generalforsamlingen 2009
- § 12 stk. 1 er ændret på generalforsamling 2010
- § 8, stk. 1 og 2 ændret på generalforsamlingen 2013
- § 8, stk. 1 og 2 samt §13 er ændret på generalforsamlingen den 19 marts 2015

