Årsrapport 2017 for FA2000
Formandens beretning for sæsonen 2017, fortalt af Jan Busk:
Hvis det skulle komme bag på nogen med en lille smule forstand på fodboldforeningen FA 2000, så har året 2017
uden tvivl været et travlt år. Jeg vil gå så langt som at sige, at det har været et meget travlt år. Det in mente betyder
ligeledes, at der har været næsten ubeskrivelig mange oplevelser at berette om og det giver en stor redaktionel
begrænsning med hensyn til årsrapportens udformning og sideantal. Det skal være mig en udsøgt fornøjelse at
beskrive sæsonen 2017 set fra hovedformandens øjne og samtidig give jer et beskedent indblik i arbejdsopgaverne,
som den eksisterende hovedbestyrelse og klubbens mange frivillige udøver dagligt for at vores mange medlemmer
kan have så optimal en oplevelse som muligt ved at spille fodbold i FA 2000. Min beretning indeholder fakta fra
diverse unioner og indspil tænkt ud fra mine erfaringer samt mulige forbedringer eller konstateringer om mangel af
samme. Dette skriv er min formulering af året der gik og afspejler på ingen måde foreningen FA 2000 `s samlede
holdninger af ditto, hvor jeg både håber og forventer at kunne holde jer til ilden, når i skal bruge nogle gode stunder
på at gennemlæse rapporten. 
Rækkefølgen af indslag har ingen betydning for hverken klassificeringen eller vigtigheden af indslag og kan læses
uafhængigt af hinanden.
Årets tørre medlemstal for 2017, som de er indberettet til Centralt Foreningsregister i december måned og
efterfølgende godkendt, fordeler sig med 698 medlemmer i alderen 0 – 12 år, hvor 555 er drenge og 143 piger, fra
13 – 18 år har vi 355 medlemmer fordelt med 259 drenge og 96 piger, 301 medlemmer i alderen 19-24 år med kun
5 piger og 296 drenge, 335 medlemmer i alderen 25 – 59 år med 59 piger / damer og 278 mænd samt 63 medlemmer
i alderen over 60 år og her er alle sammen mænd. I disse tal indgår 65 frivillige / ledere under 24 år og 161 frivillige
/ ledere over 25 år.
I ungdommens beretning vil i kunne få et overblik over de mange hold, mens jeg her kan redegøre for opdelingen i
senior / gubbeafdelingen. Risby i Oldboys, Ricky i Veteran, Porsborg i Super – veteran, Michael Andersen – John
Sørensen – Benny Hansen og Bjørn Lindenskov Kristensen i Masters og Super Masters samt Torben Heding Andersen
og Tommy Hald med assistenter i Grand Old Masters styrer med køligt overblik vores 6 Gubbehold og Jens Sørensen
administrerer den meget vanskelige træningsiver hver onsdag på kunst 4 med regelmæssige mail - korrespondance.
Lea Dyrting i samarbejde med træner Henrik Hauge har med stor dygtighed holdt dampen oppe hos vores 11 mands
Damehold og utrættelige Anne Fugmann har udført samme fine arbejde hos 7 Mands tøserne. I øvrigt lidt misvisende
at de hedder 11 og 7 Mands hos damerne. I seniorafdelingen for mænd har FA 2000 vedligeholdt 9 stk. 7 mands –
hold og 11 stk. seniorhold der bruger hele banen. De mange holdansvarlige for vores 17 ”Egne” hold er frivillige og
de udøver et stort og til tider varieret stykke arbejde for deres medspillere og de deltager ligeledes i de 3 årlige
seniormøder, hvor vi konstruerer den kommende sæson efter bedste formåen. Læg dertil at vores åbne hold bruger
anlægget i samme omfang, så har baneudvalget sine udfordringer med at få pladskabalen til at gå op, men det
lykkedes som regel og der skal lyde en stor tak for jeres ihærdighed med at udføre dette til tider utaknemmelige
arbejde. Kunne vi bare blive tildelt lidt mere banetid i de perioder, hvor de andre fodboldklubber ikke bruger deres
tildelte banetid, så ville opgaven blive en smule nemmere.
Vores rekordmange tilmeldte turneringshold har i året 2017 været udsat for et Fantastisk samarbejde med og fra
DBU København og deslige dommerforeningen, som har været ekstremt dygtige til at dommer påsætte næsten alle
FA 2000 `s kampe. Medarbejderne i DBU København har med ganske få undtagelser opfyldt de mange ønsker om
spilletid på JJV, hvor der tidligere har været lidt udfordringer med dommere eller kampe, som både har været lagt
ind i de ugentlige træningstider og har kompliceret det daglige arbejde.
Vores dygtige administrative medarbejder i FA 2000, Laila Urbak, har formået, i samarbejde med personalet i
Frederiksberghallerne, at få de ugentlige opgaver og ligninger til at passe sammen, så det med meget få undtagelser,
har været næsten perfekt afvikling og udnyttelse af FA 2000`s kampbaneplads. Tak til Flemming Brøndsholms
tropper, Jesper, Ole Jan Larsen, Tina og ikke mindst Michael Nielsen.
Årets FA Cup skulle have været den 29. udgave, men på grund af ferieperiode, Skanderborg Festival samt
turneringsopstart for sekunda – holdene der normalt deltager, så blev arrangørerne nødt til at aflyse. Måske er det
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også tid til at se ind ad og konstatere, at FA Cuppen i dens nuværende form og afvikling ikke har nogen relevans
mere. Turneringen startede som en opvarmningsturnering for de ”Frederikbergske ” fodboldklubbers 1. hold / eller
talenthold til efterårets turneringsbold og det efterfølgende sociale aftenarrangement med spisning, pokaler og
præmiechecks havde sin berettigelse. Senere kom der også en + 40 turnering samt 7 Mands damehold til. Således
blev det mere en social afvikling af hyggebold med inviterede hold udefra, hvor arbejdet med at arrangere, invitere,
planlægge samt følge op på tilmeldinger og sørge for at alle havde meldt sig til spisning blev en stor udfordring. At vi
så også har oplevet afbud 5 minutter før kampstart + adskillige hold der har glemt den efterfølgende spisning,
animerer jo heller ikke til at arrangementet har en berettiget fremtid. Alting har en ende og jeg tror at FA 2000 har
lukket af som arrangør for dette arrangement.
Så har vi heldigvis minderne fra de andre arrangementer i 2017 og her kan jeg nævne Erhvervsklubbens forårsfest i
juni, hvor vi kunne fejre 1. seniors oprykning til Danmarksserien i Frederiksberghallens restaurant. Tidligere i maj
måned var FA 2000 værter for årets gratis fællesspisning med Champions League fodbold på storskærme og hvor vi
med 141 deltagere pressede os ind i lokale 3. Pladsen til trods, så blev aftenen endnu en stor succes og hvor vi igen
kunne konstatere, at ingen dygtige / heldige deltagere kunne forudse halvleg / slutresultat.
Ungdommens Fantastiske Dan Bolig Niels Hald Elitestævne i september blev den forventede succes og de mange
dygtige ungdomsspillere med deres mange forældre og trænerteams indtog banerne på Jens Jessens Vej.
Vejrguderne var med arrangørerne og der blev vist utrolig flot fodbold i diverse årgange.
De 2 traditionelle Gallafester for ungdom i oktober og senior / gubber i november skulle for første gang afholdes i
Kedelhallen. Begge udgaver af festerne blev som ventet en kæmpesucces og hvor højdepunktet for de unge ud over
de sædvanlige indslag med medaljer, mad og underholdning, nok var optræden af de populære City Bois, så blev
”Den voksne” udgave af Gallafesten en ubetinget succes, hvor 203 deltagere hyggede igennem på kryds og tværs af
samtlige hold. Det var en fornøjelse at fejre FA 2000 i jeres selskab og i år var ingen undtagelse med hensyn til at
overrække de mange anerkendelser for betydelige indsatser i året der gik. De deltagende hold havde selv udpeget
deres ”Årets Spiller” og FA 2000 `s bestyrelse tildelte ”Du gør en forskel” pokalen til Pigetrænerne, Kristian Syberg,
Michael Nielsen og Tommy Wilsdahl for en imponerende indsats for vores pigeafdeling og især for arbejdet med
årgang 2004 – tøserne. Årets FA pokal blev dernæst overrakt til John Sørensen, ansvarlig for Masters holdet, for tro
tjeneste gennem 17 år og for altid at ville vinde med de hold, som han har været ansvarlig for. At det så har medført
2 flotte turneringssejre i DBU København gør det kun endnu flottere og selve overrækkelsen kom nok mest bag på
John selv.
Den 23. juni var FA 2000 vært for Jørgen Juul Nielsens 95 års reception i vores egne klublokaler. Det blev en dejlig
dag for fødselaren, hvor adskillige tidligere kollegaer, familie samt masser af bekendtskaber kom forbi og lykønskede
Jørgen med fødselsdagen.
Som tidligere nævnt, så har hovedbestyrelsen, bestående af Henrik Theil, John Stevns Henriksen, Carl Christian
Lindgren, Lillian Wester – Andersen og Kennie Larsen i samarbejde med undertegnede, udført et kæmpearbejde i
2017. Udfordringerne er blevet klaret med overblik og fornemt planlagt arbejde i diverse afdelinger og årets 7 HB –
Møder, det årlige revisormøde samt Generalforsamling i marts måned er afviklet med stor effektivitet. Tiltag og
tilpasning af de respektive interne udvalg er vokset og opgaverne kræver deres udvalgsfolk. Tiltroen til det arbejde
der udføres er stadig med pil op ad og byrden af arbejde skal uddelegeres i årene der kommer. Der skal dyrkes mere
idræt i Danmark og ”Bevæg dig for livet” kampagnen bliver også en stor del af FA 2000 `s arbejde fremover, da FA
2000 naturligvis indgår i Frederiksberg Kommunes store samarbejde med DIF og DGI. Tak er kun et fattigt ord og alle
bestyrelsesmedlemmer kan være stolte af det udførte frivillige arbejde for FA 2000 i 2017. Af hjertet tak for jeres
indsats.
Tak skal der også sendes til 2 x Andersen – Torben Heding og Michael for at holde Erhvervsklubben / Klub 2000 til
ilden som støtter til klubbens 1. senior. Ud over de 2 herrer og deres firmaer, Advokatfirmaet Arup og Hvidt samt
Group Solution, så formåede de at aktivere IT – Eksperten v/ John Stevns Henriksen, Jørgen Kofoed APS v/ Flemming
Kofoed, Begravelsesfirmaet Islands Brygge v/ Allan Nielsen, JM Entreprise v/ John Madsen, Jego Ejendomme v/ Ole
Risch, Max Move v/ Per Henrik Michelsen og Systec APS v/ Lars Andresen samt adskillige private donorer. 1 årlig
samling i juni og efterfølgende dejlig spisning i Frederiksberghallens Restaurant med godt 100 deltagere, hvor
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formand THA kunne overrække FA 2000 nogle brugbare legater til gavn for især ungdommen og dame /
pigeafdelingen. 2000 tak for jeres indsats.
2017 var også året, hvor sportsleverandør Adidas lukkede ned for samarbejdet med sportsbutikker, der ikke var
tilknyttet sportskæder. Det betød et tvungent farvel til FA Sport v/ Frank Andreasen i Adidas – regi og efter adskillige
måneders research og mødeaktivitet, blev det Sportsmaster der vandt ”Entreprisen” med FA 2000 for 2017 og 2018.
Samarbejdet med Frank A. blev dog bibeholdt, da Select – aftalen stadig var gældende og det er FA 2000 meget
glæde for. Rart med dygtige alternativer fra både Sportsmaster og FA Sport, når FA 2000 medlemmerne skal handle.
Vi er stadige administrative ansvarlige for vaskeriet i Frederiksberghallen. Mængden af vasketøj bliver bestemt ikke
mindre i FA – Regi og med 4 gange ugentlige vaske for U 17, U 19 og 1. senior samt 3 ugentlige vaske for 2. og 3.
senior samt vaskeordning af kamptøj for andre Elitehold, så er der rigeligt at se til. Ligeledes skal der tages hensyn til
hvilke dage de respektive hold kan træne på vores begrænsede tider frem mod græsåbningen og det kræver sin
logistiske udfordringer. Larissa ”Lara” vasker, tørre og skælder ud på trupperne for ikke at tage hensyn med at lægge
det ordentligt i kurvene tirsdag, onsdag og fredag i 15- 20 timer ugentligt. Anne Fugmann er vaskevært hver torsdag
og tager også en tørn om mandagen, når vi har sene søndagskampe. Louise Wester – Andersen er vores dygtige
weekend – vaskepige, som har fået assistance af forskellige afløsere undervejs. Det siger sig selv, at uden jer var det
aldrig gået med at opretholde den høje service vi har for vores ”Vaske – hold” og i skal alle have 2000 tak for jeres
fornemme arbejde i 2017.
Ud over FA 2000, benytter Københavns Håndbold, FIF Håndbold og Frederiksberghallens restaurant sig af
muligheden for at bruge vaskerummet ugentlig og det medfører naturligvis en del ekstra logostik, men indtil videre
går det godt.
Netværk 2000 deltog med glæde i støtten til vores 1. senior i 2017. Der bliver som altid skiftet ud i samarbejdes –
staben, men heldigvis bliver de fleste og nye kommer til. Schmidts Turisttrafik, Tømrer og Snedker firmaet Vilsby og
Langstrup, Ejendomsmægler Niels Hald / Dan Bolig Frederiksberg, Vin 121 ved den altid glade butiksejer Janus, Cafe
Lindevang, Deki Sportspræmier, JB Konsulentfirma, Cafe Kalejdoskop, Da Claudio restaurant, Valby Ostelager, Renard
Bageri, Restaurant Herzegovina, Meny / Domus Vista og ikke mindst Windsor Fisk, hvor Rasmus og hans personale
altid tager godt imod vores kunder. Tak for det fine samarbejde i 2017 til jer alle og jeg glæder mig til at udvikle
samarbejdet i 2018 samt få flere ”Firmaer” med i Netværket.
Dagligdagen for FA 2000 i Frederiksberghallerne fremstår som en blanding mellem god udnyttelse af lokaliteterne
og mangel på samme. De voksne har rimelige vilkår for udnyttelse af omklædningsrummene, mens der desværre er
for få til alle ungdomsspillerne. Derfor ser man ofte ungdomsspillere klæde om i gangene og det må vi naturligvis
arbejde på at få strammet op på i fælles samarbejde med FIU. Det skal medgives, at personalet i Frederiksberghallen
er meget behjælpelige og vi takker jer alle for den store indsats, der gør FA 2000`s hverdag nemmere.
Styrkerummet bliver stadig benyttet flittigt af ”Stjerneholdet” både mandag og onsdag. Truppen er stadig på godt 12
”Stjerner” som fordeler træningsopgaverne mellem sig både mandag og onsdag, mens de største ”Stjerner” napper
begge dage. Skulle man have lyst, så er du velkommen forbi og høre hvilken af dagene, der er mulighed for at deltage.
Mange andre FA 2000 trupper kunne lære af ”Stjernerne” og udnytte det fine styrkerum på de dage hvor FA 2000
har tider. Ligeledes kunne det være interessant at lave forældre – styrketræning i weekenderne, hvor deres børn
alligevel spillede på banerne.
Uden Falkene ville FA 2000 på mange områder ikke have det så godt, som vi har haft det i de sidste 17 år.
Støttegruppen er ansvarlig for mange arrangementer og tiltag i årets løb, som igen munder ud i tiltag for klubbens
medlemmer. Som hovedregel er Falkenes arrangementer til for at hjælpe vores ”Flagskib” – 1. senior, men i flere
tilfælde har de også assisteret med økonomisk hjælp til blandt andet ungdommen og støtte til alternative
arrangementer. Salgs – ansvarlige Hanne Andersen og Viv Larsen, Grill Bill 1 og 2 Rene G. og Benny H., indgangs passerne Jan og Carsten samt assistenterne Birgitte Nor og Martin G. Larsen + diverse vikarer knokler med glæde for
oplevelsens skyld. Det går heller ikke uden John Stevns programmer samt kampreklamerne på sms via Michael A.
Helheden virker og vi har det stadig godt sammen og når så Tommy i kommentatorboksen får klaret udtalelserne på
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de nye spillere og musikken får det rigtige toneleje, så er det en fornøjelse at være på Stadion. Tak til jer alle får et
godt år og jeg glæder mig til at vi skal ”Hygge” os sammen i 2018.
I sidste års beretning, skrev jeg at forventningerne og tilblivelsen af de 6 nye kunstgræsbaner ville stå klar i sommeren
2018. En smule modigt og forudsigelsen står til skamme, da hele projektet først starter op i efteråret 2018. Masser
af opgaver skal koordineres via kommunen og de nye data for endelig skifte af græsbaner til kunst med lys er nu sat
til sommeren 2019. Ved start i uge 42 / 2018 og så 9 måneders arbejde, så skulle det gerne stå klar til opstarten i juli
/ august.
Forventningerne til FA 2000 vil det kommende år forblive uændret i mange henseender. Der er daglige udfordringer,
tiltag og nye ideer fra mange af vores frivillige trænere, ledere og ansatte, som ledelsen skal sætte i perspektiv og
især blive bedre til at uddelegere. Vi får utallige tilbud udefra på interessenter, der ønsker at byde sig ind med hjælp
til vores forening og i skal endelig ikke tage fejl, da Hovedbestyrelsen vejrer alle henvendelser og ønsker at få hjælp.
Dog skal respekten for det flotte arbejde, der år efter år bliver udført i FA 2000 - regi også medføre en research, der
nødvendiggør at vi ikke ”spilder” tiden, men dem er der jo altid flere af. FA 2000 har et godt og stærkt DNA og til det
ønsker vi professionel hjælp fra folk der kan deres kram. De skal læse klubben i de første måneder og derfra lægge
deres ekspertise i tillæg. Mange af disse tiltag afspejler sig i det sportslige og noget det samme i dagligdagen for vores
bredde. Det er ikke ligetil at se resultaterne som helhed og derfor vil vi opgradere i 2018 for at hjælpernes tiltag
bliver mere synlige i skrift, så flere kan få glæde af samarbejdet. Tanken er at vores nye hjemmeside, som på et eller
andet tidspunkt er klar i 2018, hvor vil vi indføre et ”Bibliotek” hvor disse tiltag kan hentes og læses.
FA 2000 er stadig en meget attraktiv fodboldforening og det image vil jeg gøre næsten alt for at vi kan være stolte af
i 2018. Laila på kontoret udfører et stort arbejde, som kommer os til gode i mange henseender og ideen er, at
videreudvikle det administrative arbejde, så mange af de normale opgaver bliver centraliseret fra FA –Kontoret i
åbningstiderne. Tak Laila fordi du har taget jobbet som en udfordring og på kort tid viser den energi og vilje, der skal
til for at gøre FA 2000 til et bedre sted at være. Der er stadig masser af udfordringer, men som alle medlemmer i FA
2000 ved, så gør ingen det godt alene, for sammen er vi stærke. Jeg ønsker alle en god sæson i 2018 og husk at
respekt / fairplay er vejen frem til træning og i kampene, for det er trods alt kun fodbold.
Det skal være en fornøjelse at bruge sin fritid i FA 2000 og det skal være en fornøjelse for ledelsen at bruge tid på, at
i får en dejlig oplevelse i FA 2000.
Bemærkninger fra John Stevns Henriksen om senior/gubbe og IT-arbejdet.
Året 2017 har budt på lidt af hvert set fra min stol. 1. senior ledet af Tim Ilsø og Per F rykkede som håbet og
forventet atter op i Danmarksserien. Så alle sejl skulle sættes ind for at lave et godt resultat i DS, vi havde
forstærket os på den sportslige front med (gen)ansættelsen af Steffen Dam som sportschef, og antog at nu kørte
det sportslige setup bare på skinner. Desværre måtte vi sande at selv mindre uenigheder kan vokse sig store, hvis
ikke kommunikationen er klar og tydelig. Det blev tydeligt for os da Tim og Per valgte at stoppe bare få dage før
vores første kamp i Danmarksserien. Der har sikkert været fejl på begge sider, men det kom i hvert fald som en stor
overraskelse for os i ledelsen, som blev efterladt i en noget groggy situation. Efter bare tre kampe uden cheftræner
var vi dog klar til at præsentere et nyt slagkraftigt trænerteam i form af cheftræner Jesper (Købmand) Pedersen
samt John (Tune) Kristiansen og Danny Andersen som assistenttrænere.
2. seniors nedrykning fra serie 1. betød også at et af vores serie to hold ville blive tvangsnedrykket, grundet reglen
om højst to hold fra samme klub i serie 2. Det drejede sig om vores 3. senior og det lukkede 9. senior anført af Daniel
Andersen. Den gordiske knude løste sig selv da 9. senior efter flere års tilløb valgte at prøve lykken som nyt førstehold
i klubben B 1960. Vi siger held og lykke til Daniels drenge, og takker for de mange gode kampe holdet har spillet for
FA 2000.
I vores dameafdeling har vi her sidst på året fået tilgang af et af vores tidligere hold - Jette Kraghs 7m hold. Samtidig
har 11m holdet valgt at spille 7m i stedet, så vi her ved udgangen af 2017 har en dameafdeling bestående af tre 7m
hold.
Vores lukkede hold har, traditionen tro budt på afsked. Som førnævnt stoppede 9. senior, men også 5. senior måtte
sande at tiden var løbet fra truppen. 9. senior er allerede erstatte af Kennie Larsens drenge fra hans tidligere U19
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hold, som nu var nået til senior-alderen, og som det ser ud lige nu vil 5. senior ligeledes blive erstattet, så vi vil være
status quo med 11m hold. Vi har oplevet stor tilgang i 7m afdelingen så vi i dag er ikke mindre end 10 herre 7m hold.
En dejlig samling gutter, der bare nyder at spille bold under FA 2000’s vinger.
Fra gubbeafdelingen, bør vi vel fremhæve ”guldholdet”. Her tænkes selvfølgelig på Oldboys ledet af Ricky og Risby.
Holdet vandt sin række, og spiller nu i den bedste Oldboys række hvor modstanderne er hold som KB, Lyngby og
Køge. Vi håber at holdet får en god 2018 sæson, og nogle seværdige fredagskampe på kunst 4.
Vores administrative blæksprutte Laila har i løbet af året overtaget en stor del af arbejdet med kampplanlægning for
både senior og gubber. En opgave som er triviel, træls og tidskrævende, men Laila har løst den med stort gå-på-mod
til glæde for alle. Med gubbeholdene har Laila fået stor hjælp af Michael Andersen. Tak til jer begge.
Arbejdet med senior/gubbe afdelingen vil altid være et teamwork, og uden støtte fra formand Jan Busk, ungdoms
formand Carl Christian Lindgren og kasserer Henrik Theil var det ikke gået. Tak til de herrer!
På IT-området har der været nogenlunde ro på, men vi må dog sande at alting har en ende, så i løbet af 2018, vil
vores hjemmeside-system blive erstattet af det Klub-CMS, der tilbydes af DBU. Vores Facebook side bliver flittigt
benyttet, og i de lukkede Facebook grupper kører dialogen i et hastigt og produktivt tempo.
KS/DS holdet forår 2017 – fortalt af den hemmelige nisse, eller….?
Hvor de 13 kampe i efteråret 2016 i KS var af meget svingende karakter og det til trods stadig efterlod FA 2000 `s
Flagskib på en 1. plads og med mange forfølgere lige i hælene, så skulle forårets 13 returkampe blive af en helt anden
kaliber.
Optakten med varierende resultater i træningskampene og diverse uroligheder omkring den endelige trup lignede
sig selv, men fem mod turneringspremieren blev vi alligevel forstærket på de nødvendige pladser og vi imødeså den
første kamp ude mod Husum med glæde. Forventningerne blev så endeligt indfriet, da vi med flot spil og mange
flotte mål vandt med hele 6 – 2. Tid til revanche ugen efter, hvor modstanderen var oprykningskandidaterne fra NB
Bornholm, som havde besejret os med 2 – 1 på hjemmebane. I fællesskab med spillertruppen, sørgede FA 2000 for
at den normalt lange rejsetid blev beskåret med hele 7 timer, da vi fløj til Rønne og havde egen bustransport til Nexø.
At det så desværre ikke var nok til at vinde er så en anden sag, men 2 – 3 nederlaget på solskinsøen bragte ny
spænding i toppen af KS. De 3 næste kampe beviste at moralen i truppen var intakt og med knebne sejre over Sundby,
KFUM og et meget stærkt B 93 hold, så begyndte vi så småt at sætte flere af oprykningskandidaterne af.
Havde nogen haft en glaskugle og spået at der ikke ville blive spænding i de resterende 8 runder, så ville
vedkommende måske blive erklæret for ”Blåøjet”. Ikke desto mindre, så præsterede FA 2000 `s 1. senior at spille
fodbold på et helt andet niveau end konkurrenterne i KS. Flere af kampene var allerede afgjort inden for de første
15 – 20 spillede minutter og det var en fryd at følge holdet.
Sprudlende optimistisk og aggressivt angrebsfodbold stod på menuen og det var faktisk kun Tårnby FF, der ikke blev
målmæssigt maltrakteret af de udvalgte fra FA 2000. 6-1 over Prespa, 1-0 ude over Tårnby FF blev afløst af flotte
opvisningskampe mod Frem der blev besejret med 4 – 0, vi tog til Rønne og vandt med de overlegne cifre 5 – 1, godt
bakket op af de medrejsende FA – Tifosier, tilbage i Frb.. IP, hvor lokalopgørene mod FB og KB blev det rene blodbad,
først 4 – 0 over FB og en dejlig revanche for ugen efter at slå naboerne fra KB med 6 – 2.
Så skulle holdet bruge 1 sejr mere og den kom i sidste udekamp mod BK Skjold, hvor vi kunne springe
champagnepropperne efter en sikker 3 – 1 sejr og så sluttede vi af med en knusende 6 – 2 sejr hjemme over BK
Union. Strategi og planlægning var gået op i en højere enhed og FA 2000 var retur i DS allerede i første forsøg. Stort
tillykke til alle omkring holdet.
Efteråret 2017, fortalt af Steffen Dam
Efter det suveræne forår stod den så atter på Danmarksserien for 1. senior efter sommerferien. Det var en sæson,
der var imødeset med spænding efter den suveræne oprykning fra Københavnsserien, men dels er der ret stor forskel
på niveauet i de to rækker og dels var FA 2000 havnet i den klart sværeste af de to DS-puljer.
Tilbage som sportschef var også denne skribent efter over to års pause i klubben, og kan man tale om at blive kastet
for løverne, har man nogenlunde idéen om hvordan den første halvanden måned af dette efterår var. Som bekendt
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stoppede trænerteamet med Tim Ilsø og Peer F. Hansen blot to dage før første turneringskamp, og det gav i sagens
natur overarbejde for alle i ledelsen.
Heldigvis er FA 2000 en klub, hvor man kun har udfordringer og ikke problemer, og premieren mod Herlev blev efter
en formidabel holdindsats vundet med 2-0 med den nyudnævnte assistent Danny Andersen og undertegnede som
dirigenterne på sidelinjen.
Det var også tæt på point i kamp to i Ledøje, men desværre endte den kamp med et nederlag på 3-4 efter en
forrygende kamp, som måske var det bedste i rækken overhovedet i denne halvsæson. Herefter var det så tid til
præsentation af nyt trænerteam. Jesper Pedersen blev ny cheftræner med Danny Andersen og John Tune Kristiansen
som assistenter, og det et trænerteam med masser af erfaring fra divisionerne og som før har rykket hold op fra
Danmarksserien til 2. division.
Længe lignede det da også et mere end godkendt efterår, hvor specielt de to sejre over Herlev og Holbæk på udebane
- begge med 2-1 og begge efter endnu et par flotte holdindsatser - står tilbage som højdepunkter. Ni point af 12
mulige mod de tre topholder vidner trods alt om, at de blåklædte viste voldsom meget kvalitet, når de var bedst i
dette efterår.
Uheldigvis begyndte det så at regne ind med skader og karantæner. Specielt førstnævnte er svært at gardere sig
imod, da hovedparten af skaderne var slagskader og i sidste kamp i Stenløse var det så slemt, at Rasmus Dalland fra
2. senior startede inde, mens bænken bestod af tre spillere, som til sammen havde spillet 0 minutter i denne sæson.
Det kan de færreste hold bære, og det kunne 1. senior heller ikke - om end man med 1-1 i Stenløse trods alt leverede
en solid præstation under svære forhold som peger fremad inden et forår, hvor det bliver meget interessant at følge
klubbens flagskib.
2. seniors forår, fortalt af John Stevns Henriksen2. senior er i stand til at rykke op fra serie 1 i forårssæsonen, modsat
efterårssæsonen hvor man kun spiller om nedrykning. Med 1. seniors gode placering i Københavnsserien med sigte
mod Danmarksserien efter sommerpausen var det nu det skulle være, hvis 2. senior ville op og sige goddag til
Københavnsserien. Med de to forrige sæsoners 2. pladser in mente, burde det ikke være urealistisk.
Nu går det sjældent som præsten prædiker - tvært imod! 11 kampe senere og en beskeden placering som nummer
9 var slutresultatet. Nedrykning var desværre også en realitet, da hele 4 hold rykkede ned fra serie 1 pulje 3. Det blev
klart da de to nedrykkere fra Københavnsserien begge var 2. hold, og de derfor skubbede to ekstra hold ud af vores
pulje, heriblandt os.
Vores mangeårige 2. senior træner Lasse Frølund stoppede som aftalt efter sæsonen, men da assistent træner Simon
Samsøe ikke som forventet overtog holdet, skulle vi på arbejde for at finde en ny træner. Valget faldt på en gammel
kending fra naboklubben – den højttalende Peter Jensen, som vil berette om efterårssæsonen.
Det skal da også nævnes at årets spiller sæsonen 2016-17 blev Tobias Barbosa.
2. senior efterår, fortalt af Peter Jensen
Først og fremmest en tak til alle i klubben for den måde jeg er blevet taget imod på.
Det gik hurtigt i sommer da jeg blev hyret til at træne 2. senior. Så hurtigt at min 1. kamp sammen med truppen også
var 1. turneringskamp ude mod Union. En kamp som blev tabt i sidste minut, mod et hold som senere skulle vise sig
at være et af de 4 tophold.
Når man starter et nyt sted er det altid svært det første stykke tid, end til man lærer spillerne at kende, deres
personligheder og deres formåen på banen. Heldigvis var det en trup af utrolig sympatiske spillere jeg overtog og
både Dalland i starten og specielt Steffen Dam henover hele sæsonen var fantastiske støtter og gode at sparre med.
Jeg tror ikke at vi uden deres indsigt omkring spillerne, ville have nået vores mål med en hurtig oprykning og
tilbagevenden til serie 1 i første forsøg. Så der skal her fra lyde et kæmpe cadeau til jer begge for indsatsen.
Der har været mange ting som vi har skulle arbejde med. Vi skulle ændre opfattelsen af hvor meget der skulle trænes
og hvilken intensitet der skulle trænes med. Vi skulle have ændret tankegangen fra ”ååååhhh nej, nu taber vi igen
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lige til sidst” til ”den her den vinder vi i dag”. Vi har arbejdet meget med strukturen i vort spil og vi vil det kommende
halve år bruge endnu mere tid på dette.
Jeg har været utrolig glad for at arbejde sammen med Fugmann og Salaten, som jo har sendt spillere videre op i en
lind strøm, lige som samarbejdet med Jesper, John og Danny fra 1 holdet har været upåklageligt.
Når man starter et nyt sted er der også mange udenoms ting der skal klappe. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
takke både Stevns og Busk for altid at træde til når der var et akut problem der skulle løses.
Kikker vi lidt frem mod den nye sæson, så er vort mål at få os stabiliseret i serie 1. Vi mangler stadig mange aftaler
og masser af struktur inden vi skal tale med om oprykning til KS. Vi er stadig for svingende i præstationerne, men jeg
er sikker på at vi nok i løbet af de næste 6 måneder skal få kontinuitet og strukturen så meget på plads, at vi kan
hente de point der skal til for at få en placering midt i rækken.
Med håbet om en fantastisk forårs sæson ønsker jeg alle et glædeligt nytår.
3. senior, fortalt af Nicolai Baldorf
2017 var et år, hvor 3. senior tog to skridt tilbage og tre skridt frem. Efter en flot opstart i foråret, hvor
træningskulturen var fantastisk, faldt det lidt fra hinanden, og det afspejlede sig i resultaterne på banen.
Endnu en gang var vi uheldige med alvorlige skader til vigtige spillere. Peter Buhr, der trådte til fra 1- holdet, rev store
dele af stir korsbånd over 12 minutter inde i vores træningskamp, og vores anfører Henning Jørgensen brækkede
benet med 20 minutter igen af vores sidste træningskamp.
Så der blev stillet højere krav til de unge spillere, og i starten leverede holdet ikke, men en stærk slutspurt i foråret
sikrede en ny sæson i serie 2.
Efteråret 2017 var langt bedre end foråret. Holdet var toptændt, og leverede flere fremragende præstationer. Der
var flere af de unge spillere, der kan nævnes. Målmand Bastian von Hilden, Mats Cibis, Niels Andersen, Anthon Elm,
Mathias Rugaard og Emil Steffensen leverede flere gode præstationer, og fremover vil Anthon og Emil være at find
hos 2. senior.
Derudover skal det nævnes at årets spiller blev Jakob Larsen, og sikke en gevinst han har været for os. Har taget
ansvar og gået forrest i flere kampe, og så fik han også brudt hans målforbandelse. Efter flere år på første holdet,
hvor Larsen ikke kunne finde vej til netmaskerne, kunne vi alle nyde, hvordan Jakob Larsen scorede i vores 10-0 sejr
over VLI, og Larsen stoppede ikke her, han blev samtidig topscore efter et rigtig flot efterår.
Selvom vi kun endte på 7. pladsen i rækken, så kunne vi ikke klage på noget tidspunkt. Vi har mødt meget modgang,
men altid vendt til noget positivt. Undervejs i efteråret mistede vi enkelte spillere til 2. senior, og her trådte de andre
spillere bare i karakter.
Trænerteamet er meget optimistisk før forårssæsonen, hvor vi vil fortsætter ned af den vej, som vi er på nu. Vi vil
prøver at udvikle de unge spillere endnu mere, så de kan tage det næste skridt, om det bliver hos eller 2. senior er
ligegyldigt, bare de træder i karakter og bliver ledere på banen. Vi håber med de erfarne kræfter, der er på holdet,
at vi ikke kommer i problemer i 2018, og at vi får et ungt og sultent kuld op til sommer.
Der skal siges et stort tak til ledelsen og 2. senior træner Peter Jensen, for et fremragende samarbejde, som vi
forventer bære ligeså meget frugt som i 2017.
4. senior, fortalt af Mikkel Glud Sørensen
Forårssæsonen for 4. Senior bød på både op og nedture. Spillertruppen var alt for smal hvilket i mange kampe gjorde
at holdet måtte drage til kampene med kun 11 mand. Derimod var kampene hvor alle mand var klar et tydeligt billede
på at vi ikke hørte til i serie 3, men i en højere række. Én anden udfordring var at forårssæsonen var den første sæson
for det nye sammensatte hold, hvorfor der til tider kunne udspringe nogle uenigheder i truppen. 4. Senior spillede en
af sæsonens sidste kampe mod Skjold som havde flere tidligere 2. divisions spillere med og som da også vandt rækken
ganske overbevisende. Denne kamp stillede 4. Senior i stærkeste opstilling og kom da også foran 3-0 med et slutresultat
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på 4-4. Dette resultat overbeviste alle spillerne om at hvis seriøsteten blev øget en smule indbyrdes, kunne vi sagtens
spille på et væsentlige højere niveau.
I den sidste halvdel af året er 4. Senior-truppen stadig er et hold sammensat af en masse talentfulde unge mænd, som
i denne sæson for alvor blev spillet sammen. De har netop færdigspillet deres 2 sæson som nystartet hold i FA2000 og
hvilken én. Sæsonen bød på 11 sejre ud af 11 mulige svarende til 33 point. Målscoren på 53-16 satte ligeledes en tyk
streg under at holdet bestemt heller ikke rykker op i serie 2 uden oprykningsambitioner. Ambitionerne kommer også til
udtryk idet 4. Senior netop har fået tilsluttet en ung og ambitiøs træner til holdet, hvorimod sidste sæson blev styret af
spillerne selv. 4. Senior består af cirka 16 spillere, hvori størstedelen er fra Frederiksberg og omegn. Spillerne kender
hinanden særdeles godt og flere af dem har også spillet sammen i tidligere klubber. Holdet er kendetegnet ved en
masse fælles sociale initiativer uden for banen grundet de mange venskaber holdet imellem. Vigtigst er dog at påpege
at så snart kampene bliver fløjtet i gang, bliver alt hvad der hedder fjol lagt på hylden, da vi sætter en stor ære i seriøsitet.
6. senior, fortalt af Rasmus Rapper Pindborg Holm
Året 2017 har været en blandet affære for 6.senior. Efter en jævn forårssæson blev der med høje forventninger set
frem mod efterårssæsonen, hvor målet var at spille med i den sjove ende af tabellen, men desværre endte denne
med at blive ødelagt af skader til nøglespillere, mange afbud og spillere, der sent meldte ud, at de ville søge nye
udfordringer.
Dog viste det sig, at en stærk stamme af rutinerede spillere fra truppen stod sammen og med hjælp fra andre FAhold, der bidrog med kamplystne spillere (tak til alle der hjalp til!), lykkedes det at bringe skuden på rette køl, så vi
igen kunne få spillet en god og seværdig omgang fodbold – og det kastede point af sig.
6. senior ser frem mod en spændende opstart og håber i 2018 på at kunne spille med i toppen af serie 5.
7. senior, fortalt af Christian Bang Kristensen og Andreas Roesen
2016 sluttede med en nedrykning til serie 5 for FAs 7. seniorhold. Samtidigt havde holdet mistet en del spillere, som
primært af familiære hensyn havde valgt at stille støvlerne på hylden. Ambitionen for 2017 var derfor, at holdet
hurtigst muligt skulle returnere til serie 4, og lige så vigtigt skulle holdet have tilført frisk blod, så der igen var kamp
om pladserne og masser af spillere til træning.
I forhold til den sportslige ambition kan det siges kort, at den i første omgang ikke blev indfriet. Foråret bød på en
pulje med mange nystartede hold, som var flere niveauer over serie 5, og vi måtte derfor tage til takke med en
fjerdeplads. Efteråret var en mere jævnbyrdig pulje, hvor vi kun kunne takke os selv for, at oprykningen ikke blev en
realitet. 4 point manglede vi, da det endelige regnskab skulle gøres op. Bittert, når man tænker tilbage på, hvordan
vi i to kampe smed samlet 5 point ude på Kløvermarken.
Til gengæld har det sociale været en stor succes. I foråret gik turen for fjerde gang til Riga, hvor vi var 18 mand afsted,
hvilket var det højeste tal hidtil. Dette bliver allerede overgået til i 2018, hvor vi nok engang skal afsted, men denne
gang bliver 24 spillere. Derudover har året været fyldt med masser af sociale arrangementer i form af landskampe,
grillaftener, FAs gallafest og ikke mindst de halvårlige afslutningsfester. Oven i dette har træningsdeltagelsen været
i top, hvor vi ofte har været omkring 22 spillere til træning, hvilket de færreste seriehold kan mønstre.
Vi glæder os allerede enormt til endnu et fodboldfyldt 2018.
8. senior, fortalt af Magnus Andersen
Herre senior 8 er et nystartet 11 mands hold. Vi har lige spillet vores første sæson her i efteråret 2017. Vi er en
blandet flok gutter i alderen 24-30 år, som tidligere spillede for FB, men nu er at finde i FA2000.
Vi skulle oprindeligt have spillet serie 4 som vi var rykket op i forårssæsonen hos FB, men da der var en ledig plads i
serie 3 hos FA2000, så sprang vi til. Vi er virkelig blevet taget godt imod og har fået en meget varm velkomst i klubben.
Det har vi alle værdsat meget højt.
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Selve sæsonen gik ikke helt som håbet, og vi må ned at vende i serie 4 igen. Serie 3 har dog været rigtig god læring
for holdet, og folk er vokset med opgaven, det er helt tydeligt. Vi var endda tæt på at klare frisag til sidst i sæsonen,
men den gik altså ikke.
Det næste som er på tapetet for Herre Senior 8 er FIU's vinterturnering som vi deltager i til februar/marts. Derudover
arrangerer vi selv et par træningskampe. Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu engang at sige tak til alle dem,
som har budt hos velkommen i klubben. Vi har følt os virkelig godt behandlet.
9. senior, fortalt af Kennie Larsen
Vi er de gamle U19 og blev, senior i august.
Et hold af mange spiller jeg også har været i udlandet med og flere gange
16 gode drenge som jeg har været heldig at træne i mange år, og for at de ikke skulle forsvinde gik jeg med over, og
det er jeg glad for Jensen har været med hele vejen, fra har var 6 år. (2004)
Jeg har dog ikke været med om det hold Jensen starte på, men mange år (FEDT at være i FA)
Starte i serie 5, vi var så heldige at vi kunne træne to gange om uge indtil mørket kom, en græs og en kunst
5 hvor vi vandt, to vi SKULLE vinde men vi er lidt små over for dødbolde og hjørnespark så et point i hver kamp
Og en tabte vi, de var bedre ind os.
Vi skal blive lidt større, men en god sæson og vi rykker op i serie 4 her til foråret, det ser vi frem til alle og vi er også
blevet lidt flere, så lidt kamp om pladserne er der også.
10. senior, fortalt af Anton Engler Debel
Vi starter med hvad vi syntes fungerede i 2017: Helt overordnet er vi tilfredse med at spille i klubben. Vi er glade for
den altid i mødekommende tilgang til tingene når vi henvender os til jer. Her tænker vi på, at i er tager jer tid til at
lytte hvis vi har nogle indvendinger og at i tager dem seriøst. Derudover kan vi mærke at der fra jeres side er styr på
det praktiske, her tænker vi især den gode og hurtige kommunikation samt at i altid holder os opdateret med
spillertøj/bolde og andet gear.
Hvad fungerede ikke: Her har vi én primær indvending. De seneste sæsoner har vi fået tildelt den sene træningstid
fra klokken 20.30 eller 21. På holdet er der begyndt at ophobe sig en grundlæggende utilfredshed med dette, da vi
af flere har måtte forsøge at tage én time tidligere hen på banerne i håbet om at finde en ledig bane (idet flere på
holdet ikke kan træne på det sene tidspunkt) Dette lykkes ikke altid hvilket er med til at ødelægge træningsflowet og
i nogle tilfælde lysten. Vi mener derfor, at det kun er fair at forlange én træningstid på et vilkårligt tidspunkt mellem
klokken 16.30 og 20, enten én tirsdag, onsdag eller torsdag. Vi håber meget dette kan lade sig gøre i det kommende
år, da det vil medføre en mere fast, god og sund træningskultur på holdet og i sidste ende give nogle endnu bedre
resultater i tuneringstabellen.
Hvad angår resultater i forrige sæson, var det ikke den sæson vi regnede med da vi endte med at kæmpe om at blive
i rækken. Vi oplevede at der var flere tætte kampe som meget uheldigt vendte til modstanders fordel. Da der var en
række nye ansigter i truppen måtte vi også erkende at vores niveau var en anelse lavere end tidligere da de skulle
spilles ind på holdet. Hvad angår det spillermæssige, var der forsat god stemning og vi var indstillet fra starten at vi
skulle kæmpe endnu mere, da flere af vores stamspillere var på udveksling i udlandet. De udrejste vender heldigvis
hjem denne sæson og de nye spillere er ved at spille sig ind på holdet. Vi mener derfor vi står stærkt i den kommende
sæson!
7-mands I, fortalt af Marcus Selvig-Jensen
FA2000 7m-1 startede med to spillere der var ude resten af sæsonen og måtte derfor hente erstatning i form af tre
nye spillere, som skiftede på fri transfer fra naboklubben FB. Disse spillere bidrog til den gode stemning på holdet og
sammen sørgede vi alle for, at skabe gode rammer for den sæson vi gik i møde. Niveauet var blevet en del højere,
men efter to sæsoner i 7mands rækkerne var vores niveau også steget! Vi fik tilkæmpet os en 4. Plads, som godt
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kunne have blevet til højere plads, hvis der ikke havde været et par svipsere i nogle kampe som vi på papiret gerne
skulle have vundet. Alt i alt en tilfredsstillende sæson, dog stadig bedst i 3. Halvleg!
7-mands II, fortalt af Aksel Vester Augsburg
Efter to nedrykninger i 2016 var der plads til forbedringer i 2017. Vi var tilbage i serie 2 og havde klare ambitioner
om oprykning. Forårssæsonen var ikke prangende, men vi var dog heller ikke nedrykningstruede. Efter
sommerpausen blev der ændret i taktikken og gejsten var tilbage. Efter nogle overbevisende sejre på stribe og en
pæn målscore befandt vi os på 1. pladsen. En enkelt svipser fra vores side, gjorde dog, at der var spænding til sidste
kamp i sæsonen - som vi dog selv kunne afgøre. Rækken skulle afgøres en kold morgen i Sundby, hvor holdet
præsterede en sejr og sikrede sig oprykning til serie 1.
På 7 mands 2 ser vi - efter det gode efterår - frem til endnu mere prangende fodbold på kolde weekendmorgener.
7-mands III, fortalt af Jens Søndergaard
Vi startede forårssæsonen en smule sløjt, hvilket formentlig skyldes manglende trænings indsats om en lille
udskiftning. De første par kampe var svingende i resultaterne, men vi spillede bedre og bedre. Da usikkerheden var
spillet ud af benene begyndte vi og vinde kampe og tog et langt stræk uden nederlag.
Det så ikke umiddelbart ud til at vi kunne rykke op, men med sejrene sneg vi os lidt under radaren op i gennem
tabellen. Dette resulterede i at vi mod slutninger af forårssæsonen havde mulighed for at rykke op, men det krævede
rent bord i de resterende kampe. Den næstsidste kamp spillede vi på en våd bane i fælledparken og med en brav
indsats hev vi en flot sejr i land.
Den sidste kamp var på hjemmebane, vi skulle møde vores direkte konkurrent om oprykningen, så det eneste vi
kunne bruge var en sejr. Det skulle dog vise sig at vores held var sluppet op, hvilket resulterede i et nederlag og en
ærgerlig afslutning på sæsonen, dog var vores placering langt bedre end forventet.
Af tekniske grunde blev vi dog rykket en række op til efterårssæsonen, hvilket kunne blive både en dreng og en pige,
tænkt på den måde at frygtede lidt for modstandernes niveau, men ligeledes havde en formodning om at niveauet
egentlig ikke var højere, men måske endda lidt lavere. Efterårssæsonen var i høj grad en efterligning af
forårssæsonen, vi var sløve i starten, men begyndte efterfølgende at vinde en del kampe i streg. Således gik det til,
at vi endnu en gang skulle spille om oprykning mod det andet hold som ligeledes lå til oprykning, hvilket gjorde
målsætningen meget klar; Sejr! Ligesom sidste sæson var vi lidt uheldige og spillede mod et godt hold, derfor endte
vi med et nederlag og en glippet oprykning.
Ud af sæsonen 2017 kan vi derfor udlede at vi skal være klar til sæsonstart, hvorfor vi vil forsøge at ligge mere energi
i tiden op til første kamp.
7-mands V, fortalt af Rasmus Klitgaard Rasmussen
Fynsk Forår i Mesterrækken.
7-mands 5 er Alliancens fynske islæt der udelukkende består af fynboer bosiddende i Københavnsområdet. Holdets
træner, Rasmus Klitgaard har sparket døren ind i FA 2000 hvor han har leveret lutter oprykninger i 2017. To styks –
og nu skal han føre holdet gennem Mesterrækken. Den højest mulige række i 7-mandsturneringen. Det er en ære at
være repræsenteret i denne række.
Det gik altså godt for 7-mands 5 i 2017. Flotte resultater og overbevisende godt spil.
Michael Møhl stod for årets mål (en vanvittig flugter), Lasse Rostholm for årets afbrænder (foran tomt mål) og Emil
Ousager for årets redning (DS-træneren tog ham derefter – vi har ikke set ham siden).
Søren "Mælk" Sølle leverede historiens hurtigste selvmål og endda uden modstanderen havde rørt bolden i kampen.
Mathias Huttel spillede 0 ud af 18 mulige kampe og Mads Lange var sammen med Årets spillers kæreste. Dog på
efterskole for 18 år siden, men alligevel...
Kristian Egel kastede op på banen, M. Rosenkrands brændte og brændte foran mål, men blev topscorer (måske),
Mads Hansen løb og løb. Men hvor løb han hen?
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Per Holm blev tyk, Casper Aagaard meldte sig ud, Morten Toft sagde av til alt og Frederik Brok sagde av til intet.
Mikkel Nielsen var favoritten hos dameholdet, A. Rosenkrands favorit hos modstanderhold, Kasper Heibøll var
favoritten hos sig selv, mens favoritbenet fortsat er ukendt.
Klaes Egel blev årets spiller.
7-mands VII, fortalt af Sham Nasir
Det er vores anden sæson i FA2000 som vi netop har afsluttet, inden sæsonstart var vi en del af en fusion mellem
FA2000 8 og et tidligere FA2000 7 mands hold bestående af August Kiplev Co.
Forrige sæson var vores første sæson som hold, hvor vi leverede en præstation som gav os en plads midt i tabellen,
vi var meget opsatte på at gøre det bedre til næste sæson. Sådan skulle det ikke helt gå, vi endte igen stor set midt i
tabellen. Det vi kan tage med fra vores sæson er, at vi har fået fundamentet på plads rent defensivt, hvor vi førhen
havde for vane at lukke 2 cifrede antal mål ind i enkelte kampe. Vi gik væk fra vores 2-3-1 formation og over til en 32-1 formation med wingbacks, hvilket skulle vise sig at være en bragende succes.
Vores mål for den kommende sæson er, at vi gerne vil spille med om oprykning, da vi mener at vi har kvaliteten til
det, men det mente vi dog også i sidste sæson og sæsonen før det.
7-mands VIII, fortalt af Christian Worm
For FA 2000 ottende 7-mandshold var 2017 det første år i Frederiksberg-klubben. Foråret bød på både op- og nedtur,
og holdet formåede aldrig rigtig at finde den rigtige spillestil, hvor mange nye ansigter skulle spilles sammen.
Sæsonen endte med en 5. plads, hvor højdepunktet blev en 5-0 derbysejr over lokalrivalerne fra FB på en flot
solskinsdag i maj, hvor mange tilskuere havde taget turen ud til banerne ved Jens Jessens vej.
Efterårssæsonen startede som forårssæsonen var sluttet - med mange tvivl om taktikken og ustabilitet i spillet.
Desværre satte flere skader også en stopper for stabiliteten i truppen, men efter et mindre “krisemøde” og en radikal
formationsændring formåede FA 2000 8 at vende situationen. Således kunne holdet notere sig for 4 sejre i sæsonens
sidste 4 kampe (deriblandt endnu en derbysejr over FB), hvor solide defensive præstationer fra årets spiller på holdet
(Nicklas Johnson) og tilbagevenden af holdets anfører og midtbanegeneral (Christian “EH” Hansen) blev altafgørende.
Holdet endte efterårssæsonen med en flot 4. plads.
Holdet ser nu frem til en lang vinterpause, hvor der skal arbejdes videre på den positive trend fra sæsonens sidste 4
kampe for at stå helt klar til sæsonstart i april. Desuden må holdet også ud og finde erstatninger til holdets “10’er”
(Thomas Bøge) og årets spiller fra foråret (Peter Egeskov), som begge tager orlov i foråret grundet udlandsophold i
forbindelse med studiet.
Årets spiller(e) i hhv. forår og efterår: Peter Egeskov & Nicklas Johnson
Årets mål i hhv. forår og efterår: Nikolaj Brinkenfeldt (solgt i sommepausen) & Thomas Poulsen
Årets målmand i både forår og efterår: Jannick Madsen.
7-mands IX, fortalt af Mads Bjørndal-Sonne
År 2017 var for 7-mands 9 det første år i FA 2000. Truppen består primært af unge gutter, som tidligere har spillet
11-mands i Hillerød Fodbold, men som nu er flyttet til København for at studere.
Ideén var den at vi skulle finde et sted, hvor vi kan spille noget hyggebold, og ses et par gange om ugen. Det må man
sige, at vi har fundet i FA!
I vores første halvsæson i række 4, var det tydeligt, at vi lige skulle finde os tilrette på 7-mandsbanen. Vi blev nummer
4, men grundet en ledig plads, lov at rykke op i række 3.
I 2. halvsæson, fik vi for alvor tingene til at køre, og spillede os til en 2.plads, hvilket betyder, at vi i foråret skal spille
række 2. Målet er selvfølgelig videre oprykning!
Damesenior 11-mands, fortalt af Lea Dyrting
Året 2017 blev et år uden mange sejre, men med bedre spil fra damernes side.
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Der er kommet flere nye spillere til, men damerne har formået at bibeholde et hold med et stærkt sammenhold og
sociale arrangementer udenfor fodboldbanen
7-mands damer, fortalt af endnu en hemmelig nisse
Forårets turnering for Anne Fugmanns rutinerede udvalgte var en hård nyser med mange nye og modsat vores hold
meget ambitiøse modstandere. Det blev 9 hårde opgør, hvor vi i et drabeligt bundopgør overlod sidstepladsen til
Kastrup BK og kunne være tilfredse med en 9. plads.
Flere af modstanderne var nu heldigvis rykket op fra forårets turnering inden opstarten af efterårets turnering og et
samarbejde med vores dygtige U 18 piger skulle søsættes, da flere af de rutinerede spillere på holdet døjede med
langvarige skader. Modstanderne var stadig dygtige, men med gode indsatser i flere kampe lykkedes det da at få
samlet 2 sejre og 2 uafgjorte i de 9 opgør og trods det stadig resulterede i en 9. plads og igen foran Kastrup, så var
der mange højdepunkter undervejs, hvor sejren med 4 – 1 over nr. 2 Rikken på udebane stod som bedste.
Gubberne og sæsonen 2017, fortalt af den berømte nisse, som ingen kender
Det herrens år 2017 blev samtlige holdrækker for gammelmandsfodbold inden for DBU omdøbt og så kunne ingen
mere være i tvivl om hvilke årgange der passede på de gamle titler.
Oldboys blev omdøbt til + 32, Veteran til + 40, Super – veteran til + 45, Masters til + 50, Super Masters til + 55 og
Grand Old Masters til + 60. Alle spillere hos FA 2000 deltog stadig på 11 mands hold i turneringen og vil når de bliver
gamle nok kunne stille med både 7 mands hold og det der er færre i +65, + 70 og sågar + 75. Imponerende at vi i
Danmark stadig kan præstere fodbold på disse alderstrin og det er kun at bukke for spillernes ihærdighed og håbe at
foreningerne rundt i det danske land prioriterer holdene og giver dem selvværd i klubberne.
Det mener vi bestemt at vi gør i FA 2000 og det ugentlige samlingspunkt for træningen er onsdag kl. 18.00 – 19.30
på kunst 4 og hvor altid ihærdige Jens Sørensen sørger for at erindre medlemmerne om deltagelse, så det er muligt
at gennemføre træning med kvalitet og opdeling i diverse årgange. Som regel får vi en opdatering på holdene dagen
efter træning på mail fra Jens og det er godt læsestof, når bare Willy Jarlnæs har fået lov til at vælge hold.
Og hvordan gik det så vores “Gubbehold” i sæsonen 2017: Oldboys fejrede omdøbningen til + 32 med suverænt at
vinde den næstbedste række foran meget stærke Hvidovre. De 18 kampe blev fordelt med 16 sejre og 2 uafgjorte,
en målscore på 60 – 9 og en sikker oprykning til landets bedste række, hvor det bliver spændende at følge Brian Julius
Risbymans tropper til den kommende sæson. Tillykke med det flotte resultat.
Ricky Christensen tager sig af vores veteraner / + 40 og det blev et forrygende forår i + 40 /2. Uafgjort i sidste kamp
mod konkurrenterne fra Fremad Forsing resulterede i at FA 2000 vandt rækken og rykkede op i + 40/1. Her mødte
Rickys udvalgte lidt stærkere modstand i efteråret, men det blev da til 2 sejre og en 7. plads, der gør at vi bliver i
rækken.
Jan Porsborg er nu ansvarlig for + 45 gutterne og de oplevede en forårsturnering med kun 4 hold og dertil hørende
3 kampe mod alle modstandere. Det blev til 3 sejre, 3 uafgjorte og 3 bet `er og en 3. plads! En masse trukne hold
gjorde at Porsborgs gutter skulle spille + 45/1 i efteråret og mundfulden var en smule for stor og sidstepladsen kunne
desværre ikke undgås. Fra intern og pålidelig kilde rygtedes der om mange skader i truppen og bliver de klar til
sæsonen 2018, så får piben en anden lyd med dertil hørende sejre.
Spillende trænere John Sørensen og Michael Andersen i samarbejde med den meget passive holdleder Benny Hansen
præsterede at vinde året Københavnermesterskab foran stærke modstandere som Fremad Amager og B 93. 13 sejre
og 2 uafgjorte og kun 1 nederlag i 16 tætte kampe var det der skulle til for at vinde årets mesterskab. En stærk trup
og et stærkt sammenhold har trods mange afbud og skader været parameteret til at vinde rækken og der viskes i
afkrogene at trænerteamet også har været medvirkende til triumfen. Et stort tillykke med endnu en rækkegevinst til
MA, JS og BH.
Når John Sørensen og Michael Andersen slapper af fra + 50, så deltager de i samarbejdet med Bjørn Lindeskov
Kristensen på + 55 holdet. Sammenholdet her er også meget godt og der arbejdes på sigt for at gøre holdet stærkere,
så det måske kan resultere i en bedre placering end i 2017, hvor holdet sluttede på 7. pladsen. Meget stærke Lyngby
vandt rækken.
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Tommy Hald hjalp Torben Heding Andersen med at forme + 60 holdet til årets turnering. Det gik ganske fint i
opstarten og den første sejr kom allerede i året 2. match. Det må have taget hårdt på spillerne, for derefter indløb
der så mange skader at holdlederne skulle bruge megen tid på at bare stille fuldtallig op til de efterfølgende kampe.
Det skal vi ikke kede jer med, men desværre resulterede det i mange opgaver for de holdansvarlige og dertil hørende
nederlag til følge. 18 kampe, hvor kun de 4 blev vundet resulterede i en 9. plads og vi må konstatere, at når skaderne
kommer i den alder, så går der lidt længere tid med at blive klar til kamp. Ligeledes har FA 2000 mange spillere, der
trods deres alder deltager og hjælper til på flere hold og det medfører desværre også lidt skavanker. Alt medtaget
kan vi dog stadig være stolte over vores “Gubbeafdeling” som ud over de aktive holdspillere også repræsenter
adskillige træningsspillere, som ikke ønsker at spille kampe.
Tak til de frivillige ledere for en god sæson og et flot arbejde og vi håber på en stærk opfølgning i 2018, hvor vi skal
vise at FA 2000 er en klub, hvor vi altid vil tage imod nye spillere, der har lyst til at træne og bevise at fodbold har
ingen aldersmæssig bagkant.
Ungdomsafdelingen, fortalt af Carl Chr. Lindgren
Kære medlem.
Tænk så blev det januar 2018, 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 2017 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 fuldført, og FA 2000 har nu alle sine 1. hold i øst rækkerne
Mission 2020 – fokuseret børnetræning U3-U9, U10-12, U13-U15, U17-U19
Danbolig Niels Hald Cup 2017
FA 2000 tager i mod flere flygtninge børn
Ny årgang i FA ungdom 2014
Gallefest 2017 i nye rammer

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 18. 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:
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Da Peter Plys en dag møder Grislingen, spørger Grislingen Peter:
”Hvor skal du hen?”
”Det ved jeg ikke” – svarer Peter – og så gik de derhen…..
Sætningen illustrerer, at hvis alle veje er lige gode, er det ligegyldigt, hvor man går hen.
Sådan er det i Peter Plys, men sådan er det ikke for FA 2000 Ungdom.
Vi bliver nødt til at vide i hvilken retning, vi ønsker at bevæge os og så få hele Ungdomsafdelingen til at trække i
samme retning. Alle veje er nemlig ikke lige gode, og fordi en vej er god for én klub er den nødvendigvis ikke god for
en anden…
”Den der går i andres fodspor, kommer aldrig foran.”
I mange år har vi skrevet at FA 2000 skal være kendt for højt kvalificeret udvikling af fodboldspillere og mennesker
med udgangspunkt i, at alle bliver vindere – også bredden.
I 2013 kunne vi konstatere at 2013 blev det år hvor FA 2000 ungdom kunne kigge indad, og konstatere at vi er dygtige
til at udvikle fodbold spillere på alle niveauer, og at mange rigtig gode fodboldspillere valgte FA 2000 til at være den
klub, som de gerne vil udvikles videre i – og det bekræfter vores målsætning, og at vi er kendt for at have et rigtig
godt udviklings miljø for unge fodbold spillere.
Kigger vi tilbage på 2014 så må vi sande, at vores ungdoms hold tog skridtet op af rangstigen, og at vores dygtige
trænere bare leverede varen, både på vores elite hold og på vores øvrige hold. Alle de mange timer de var på trænings
banen bar frugt, og vores ungdoms hold havde 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.
I 2017 kom arbejdet med udviklings projekterne så for alvor i gang med ansættelse af en udviklingskonsulent, og
med ansættelse af en elite udviklingskonsulent. Samtidig blev ungdomsbestyrelsen udvidet, og nye udvalg i
ungdomsafdelingen er kommet til.
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, forældre møder, 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 2017 var ingen undtagelse.
Ventelisterne i FA 2000 er ikke blevet mindre i 2017. Men Laila i administrationen har fået styr på ventelisterne, så
ny medlemmer kommer ind i vores klub i forhold til det tidspunkt som man er kommet ind på ventelisten.
For lige at gøre det helt klar hvilke retningslinjer administrationen arbejder med får I lige en status fra
ungdomsbestyrelsen.
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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 de tilfælde hvor vi mangler en forældre træner, 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
udviklingskonsulenter 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 FA 2000 opererer vi med 54-60 medlemmer pr. årgang, 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 11mands fodbold.
Masser af unge assistent trænere fra egne rækker - uddannelse
I 2017 er det kommet rigtig mange nye ung trænere til. Det er specielt i de mindste årgange U3-U9 at de hjælper til.
Men også fra U10-U13 er vi begyndt at hyre unge trænere ind.
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 2018.
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 U3-U11 er det primært forældre der er trænere for vores hold, og med beslutningen fra 2011 om at tilbyde
målrettede forældre trænerkurser internt i FA 2000 har vi også i 2017 afholdt enkelte kurser, men med ansættelse
endnu en udviklings konsulent i 2018 vil vores mange trænere også blive tilbudt kurser i 2018
Nye årgange i 2017
2017 blev året hvor både drenge 2014 startede, men hvor der også blev oprettet pigehold i de yngste årgange –
2012-2014.
Udviklingsansvaret for begge årgange ligger trygt hos Casper Kåre, som er udviklings konsulent fra U3 til U12.
Nye årgange i 2018
Med opstart af 2014 i 2017, så er årgang 2015 som vil blive tilbudt medlemskab i 2018.
Der er allerede mange der er skrevet op, så er der søskende i 2015 årgangen der vil med fra starten, så skriv til
kontor@fa2000.dk.
Opstart bliver midt i april med infomøde mandag den 19. marts kl. 18.00, og træning bliver hver søndag kl. 09-10 på
Nandrupsvej.
For at få lidt tal på udviklingen af medlemstallet i 2017, ser FA ungdom sådan ud pr. 1.1.2018 – lille fremgang:
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Ingen turnerings hold i årgang 2014 – men 30 antal nye medlemmer (0)
Ingen turnerings hold i årgang 2013 – men 40 antal nye medlemmer (13)
2 hold i årgang 2012 (3 mands – i alt 40 medlemmer (17)
4 hold i årgang 2011 (3 mands – i alt 54 medlemmer (30)
4 hold i årgang 2010 (5 mands – i alt 47 medlemmer (52)
4 hold i årgang 2009 (5 mands – i alt 65 medlemmer (64)
4 hold i årgang 2008 (5 mands – i alt 51medlemmer) (60)
4 hold i årgang 2007 (8 mands – i alt 60 medlemmer) (57)
4 hold i årgang 2006 (8 mands – i alt 55 medlemmer) (59)
4 hold i årgang 2005 (8 mands – i alt 61 medlemmer) (56)
4 hold i årgang 2004 (11 mands – i alt 54 medlemmer) (49)
3 hold i årgang 2003 (11 mands – i alt 61 medlemmer) (45)
1 hold i årgang 2014 piger 5 medlemmer
1 hold i årgang 2013 piger 3 medlemmer
1 hold i årgang 2012 piger 5 medlemmer
1 hold i årgang 2011 piger 4 medlemmer
1 hold i årgang 2010 piger 9 medlemmer
1 hold i årgang 2009 piger 16 medlemmer
1 hold i årgang 2008 piger 25 medlemmer
1 hold i årgang 2007 piger 29 medlemmer
3 hold i årgang 2006 piger 26 medlemmer
1 hold i årgang 2005 piger 16 medlemmer
1 hold i årgang 2004 piger 25 medlemmer
2 hold i årgang 2003 Piger 21 medlemmer (21)
2 hold i årgang 2002 Piger 18 medlemmer (18)
2 hold i årgang 2001 Piger 27 medlemmer (23)
2 hold i årgang 2000 Piger 22 medlemmer (17)
2 hold i årgang 1999, 1998 og 1997 Piger – 17 medlemmer (14)
1 hold i årgang U16 - 2002 (11 mands – i alt 20 medlemmer) (85)
1 hold i årgang U17 – 2002/2001 (11 mands – i alt 63 medlemmer) (60)
1 hold i årgang U19 – 2000/1999 (11 mands – i alt 32 medlemmer) (40)
I alt 940 medlemmer. Det er lidt flere end sidste år. Det er interessant at FA 2000 har hold i U3-U19 drenge, samt
U3-U18 piger.
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For lige at vende tilbage til ventelisterne igen, og måtte vi igen i 2017 lukke for tilgang i de flere af de yngste årgange
meget tidligt i sæsonen 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 2018.
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 U3 (2014) – U10 (2008) har deres gang.
Nandrupsvej er et hyggeligt lille idrætsanlæg, der ligger på en sidevej til Nyelands vej i det Nordlige Frederiksberg. I
sæson 2017 var Nandrupsvej anlægget, hvor årgangene 2006/2007/2008/2009 og 2010 Piger, og 2008-2014 drenge
holdt til.
I 2017 rykkede 2007 årgangen til Jens Jessens vej, og pga. af anlæggelse af nye kunstbaner på JJ ved vi ikke endnu,
hvilke årgange der evt. rykker til JJ efter sommerferien 2018.
6 nye kunstgræsbaner på JJ
Det ligger nu endeligt klart at i efteråret 2018 vil anlæggelsen af 6 nye kunstgræsbaner på Jens Jessens vej gå i gang.
FA 2000 ser enormt positiv på dette projekt, og ser virkelig frem til at klubben har samme antal baner til rådig både
sommer og vinter, hvilket forbedre vores trænings tilbud til vores medlemmer.
Beretninger fra de forskellige årgange.
Ungdomsbestyrelsen vil gerne takke vores mange årgangsledere – for det store arbejde der er udført i alle årgange.
Uden jeres store arbejde ude i de enkelte årgange – kunne FA 2000 ikke levere det produktet som vi gerne vil –
nemlig glade børn og forældre.
I 2017 bød vi velkommen til følgende nye årgangsledere:
2014 Søren, 2007 Ruth, 2010 Jacob og 2006 Pia.
Samtidig har vi taget afsked med Christina i 2007, Carsten i 2006 og Christian i 2010.
Så årgangsleder staben ser således ud i 2018:
2014 Søren
2013 Mahmoud
2012 René
2011 Kenneth
2010 Jacob
2009 Philip
2008 Lars
2007 Ruth
2006 Pia
2005 Gitte
2004 Henrik
2003 Paul
Tak for de mange gode indspil I kommer med, og for de mange gode og spændende initiativer i tager – så fortsæt
med endelig det.
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Vi er stadig langt fra den målsætning om kommunikation til vores medlemmer, og med hinanden, men vi er på rette
vej.
U4 - årgang 2014
Hvert år i april startes ny årgang og i 2017 var vi nået til årgang 2014. Og der var stor tilslutning fra starten af og
holdet blev hurtigt fyldt op.
Denne gang valgte vi at holde lidt igen med forældre trænerne og årgangsleder rollen – til vi var kommet godt i gang,
og i stedet satse på de unge trænere. Det skylde især at når man starter som treårig til fodbold, så er det vigtigste
tryghed, og at der derfor er rart at have far eller mor med.
Efter sommerferie begyndte vi så småt at lede efter forældre trænere og en årgangsleder, og der meldte sig hurtig
et par trænere og en årgangsleder, så der således kunne stå klar når truppen gik indendørs.
Så en stor velkomst til Mikkel og Lars, som forældre trænere, og yderligere to er kommet til i skrivende stund. En stor
velkomst på årgangsleder fronten til Søren.
U5 – årgang 2013
Årgang 2013 var ny årgang i 2016 – og har gennem hele 2017, trænet rigtig godt, og fundet sig godt tilrettet i FA
2000
Mads, Jesper og Kasper er trænere, og blev i foråret godt hjulpet af to unge trænere Agnes og Ellen.
Truppen har flittigt trænet hele året, og der er sket rigtigt meget på udviklings fronten i de 1 ½ år denne årgang har
været i FA 2000. Mahmoud, som er årgangsleder, har været lidt ud at rejse i efteråret, men vender tilbage igen som
årgangsleder i 2018.
/Årgangsleder - Mahmoud
U6 – årgang 2012
Vi har igennem 2017 været ca. 40 børn tilknyttet årgangen, hvilket har været et passende antal, da der har været en
forholdsvis stor udskiftning på årgangen. Nu er vi klar til at tage lidt flere børn ind og skal på sigt op på omkring 50
børn.
Der har samtidig været en del udskiftning på trænersiden, men nu har vi et team af 5 engagerede trænere, som
supplerer hinanden godt. Der er kommet mere struktur på træningen, hvilket også skyldes, at klubben har fået en
konsulent tilknyttet ungdomsafdelingen, som skal skabe en rød tråd gennem årgangene og komme med input til
træningen.
Vi har 2 unge trænere tilknyttet årgangen og efter lidt udskiftning har vi nu fornøjelsen af at få hjælp af Frida og
Selma. Vi vil i den kommende periode få ung trænerne integreret endnu bedre, så de kan være med til at løfte
træningen og give børnene en god oplevelse.
Vi har valgt at fortsætte træningen udendørs på Nandrupsvej gennem vinteren, da vi ikke kunne få stillet et stor nok
hal til rådighed. Børnene har ikke klaget over vejret og det kræver blot den rette påklædning:-)
Vi har deltaget i KBU turneringen for U5 med 3 hold, hvilket har vist sig at være i overkanten på grund af den store
udskiftning på årgangen. Men vi vil gerne opfordre flere til at deltage i turneringen, da der ikke er krav til niveau og
det er med til at udvikle børnene. Børnene får også en følelse af sammenhold, da de er ude at repræsentere FA2000
og spiller mod andre klubber.
Vi har desuden deltaget i AB Tårnby Sommer Cup, som var en stor succes med flotte resultater. Der blev uddelt
flotte pokaler til drengene og hygget med en masse forskellige aktiviteter mellem kampene.
De bedste hilsner og en stor tak til trænere og ung trænere
/Årgangsleder – René
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U7 – årgang 2011
Året 2017 har budt vores friske drenge på den første sæson med 2 gange træningen om ugen. Den ene dag om
torsdagen, midt i den ekstra træningen en hverdag, skulle drengene ligeledes starte i skole fra maj måned. Det til
trods har der været højt humør på træningsbanen og der er blevet spillet masser af bold på kunst stofbanen på La
Cours vejen skole.
Vores drenge har desuden nydt godt af at vi i ungdomsafdelingen, er så heldige at vi har fået tilknyttet en
trænerkonsulent, som har bidraget meget positivt til trænernes syn på gode træningsøvelser. Her er drengene bl.a.
blevet mødt med krav om pludselig at blive udfordret på at det kan være en fordel, at afslutte på deres første
berøring. Efter 2 dage på camp, lykkedes det til trænernes overraskelse for langt de fleste og det blev taget med over
når der skulle spilles kamp.
Trænerne på 2011 skal have en stor tak og ros for engageret at tage hånd om børnenes udvikling såvel
fodboldmæssigt men mindst lige så vigtig på det sociale plan.
Vi har deltaget med 4 hold i KBU regi og kan med glæde meddele at vi kun måtte melde afbud til en enkelt kamp så
vi håber på forsat stor opbakning fra forældre og spillere.
Det har været en sand fornøjelse at følge vores drenges store iver når bolden ruller og de skal kæmpe mod vores
nabo klubber. Forældrene har fulgt med fra sidelinjen og skal i den forbindelse have ros for at holde den positive
tone og sørge for at bakke drengene op med ros og gode afdæmpet tilråb, selvom man selv i en U7 kamp kan lade
sig rive med.
Nu ser vi frem om 2018 som efter sommerferien byder på 5 mands bold hvilket vi glæder os til at prøve kræfter med.
/Årgangsleder - Kenneth
U8 – årgang 2010
Årgang 2010 har været igennem et år med stor udvikling grundet Caspers strukturerede børnetræning. Vi ser en
progressiv udvikling i hver enkelt spiller som lover godt for fremtiden.
Sammenholdet på årgangen er rigtig godt og vi er endvidere lykkedes med at få implementeret cheftræner
funktionen på årgangen. Alt i alt en super velfungerende årgang.
Christian stopper som årgangsleder og fungerer herefter som cheftræner for årgangen. Stor tak til Christian for
hans arbejde med årgangen gennem de sidste 3 år."
/Årgangsleder – Jacob Elmer
U9 – årgang 2009
Årgangen har fra starten af 2017 været med i udviklingen omkring FA2000 nye træningsstruktur i samarbejde med
konsulenten Casper Hansen.
Med tilgang af 2 nye trænere (Lasse Degnemark og Abdallah Ghrib) samt 2 ung-trænere (Lasse og William) er
årgangen blevet langt bedre organiseret og struktureret.
Hele truppen er blevet delt op i 4 stk. mindre kamphold med ca. 15 drenge på hvert hold hvilket har resulteret i en
langt mere homogen årgang hvor fremmøde procenten er stabil til træning.
Denne opdeling har simplificeret tilmeldinger til kampe og har specielt vist sig ved af årgangen ikke har skulle
melde afbud til en eneste kamp i KBU regi.
2017 var også året hvor årgangen har deltaget i deres første overnatnings stævne i form af Øens cup i oktober.
Dette med stor succes og en masse glade børn og forældre.
2 hold var tilmeldt så 16 drenge og 18 forældre så stor opbakning på sidelinjen og masser af social aktivitet.
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Sejre, målrige uafgjorte og et par enkelte tabte til begge hold må siges at være godkendt - så rent sportslig er vores
drenge godt kørende.
Så er der sådan bare at takke hele træner teamet for deres engagement og en helt igennem fantastiske indsats
gennem hele året.
/Årgangsleder Philip Skousbøll Sakskilde
U10 – årgang 2008
2017 har igen budt på lidt udskiftning i spillertruppen, hvor vi blandt andet har sagt goddag til 3 flygtninge drenge
som er kommet godt i gang. På trænersiden har vi desværre måtte sige farvel til Nikolaj. Christian og vores to ung
træner Hector og Oscar er kommet med på trænerteamet i 2017. Som noget nyt blev truppen ikke splittet op ved
overgangen til U10, så vi træner stadig sammen hele årgangen. Nick er blevet årgangstræner og har ansvaret for at
planlægge træningen for hele årgangen. Drengene har igen skruet op for koncentrationen og træner virkelig godt og
det kan ses på deres udvikling.
Vi har i 2017 været på 3 ture, 2 gange Øens hold cup på Fyn og så en sommertur til Vildbjerg cup. Det er været en
fornøjelse igen at opleve den store glæde drenge har ved at være sammen om fodbold og hygge sig på tværs af
årgangen.
Vi synes igen i år at drengene har udviklet sig rigtig positivt og vores fokus på at ville spille fodbold har båret frugt.
De meste parate spillere har henover efteråret prøvet kræfter med 8-mands fodbold og selvom det har været en
stor omvæltning har de virkelig vist flot fodboldspil og trænerteamet glæder sig til at forsætte udvikling i 2018.
Vi har i 2018 allerede planlagt 3 ture, hvor vi glæder os til at skulle deltage i Øens Hold cup, Halør Cup i Sverige, samt
Pinsecup på Falster.
Vi ser alle frem til et nyt og spændende fodbold år her i 2017.
/Årgangsleder Lars
U11 – årgang 2007
Årgang 2007 har haft en rigtig god sæson.
På årgangen er der ca. 60 glade fodboldspillere og alle trives godt med hinanden.
I starten af året har årgangen haft Kim Olsen som overordnet træner, og i august 2017 tog Rasmus Hultberg over
som træner for A-truppen samtidig med at han blev årgangstræner for alle tre hold.
Årgangen er delt op i tre hold og alle tre hold har deltaget i KBU turneringen og klaret det super fint. Der er generelt
stort fremmøde til træning og til kampe. Og når årgangen har deltaget i flere stævner i løbet af året har der også
været stor tilslutning. Drengene udvikler sig og rykker for tiden hurtigt fremad, dette ses specielt i kampsituationer
hvor deres flotte sammenspil og gode beslutninger skinner igennem.
A1-truppen havde et virkelig flot stævneresultat med hjem fra både Halør cup i Sverige og fra Øens Cup på Fyn.
Desuden deltog alle tre hold også til Nykøbing Falster cup, der trods massive regnmængder blev gennemført, med
højt humør og masser af hygge på årgangen.
Til stævnerne har årgangen virkelig vist, at selvom de er niveauinddelt på banen, så er de det ikke udenfor banen,
hvor de er en stor flok glade drenge med gode sociale relationer og masser af sammenhold.
Årgang 2007 har nogle meget gode forældre der deltager aktivt når vi har brug for hjælp og stiller gerne op til diverse
frivillige opgaver. De kører og bager og hepper. Så stor ros til dem.
Desuden skal lyde en stor ros til hele årgangens trænerteam det også modtog FA2000 interne pris som årets
trænerteam på Jens Jessens vej til vores gallefest i oktober.
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Sidst skal nævnes at årgangen har fået ny årgangsleder i september. Christina der er stoppet har gjort et stort arbejde
på årgangen og et stort tak skal lyde herfra til hende for hendes engagement.
/Årgangsleder Ruth
U12 – årgang 2006
Vi har haft et spændende fodboldår med drengene i 2017. 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 vi på en udviklingsrejse, hvor vores 3 hold er blevet markant stærkere. 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 2017 måtte sige farvel til Carsten Gemmer, der gennem flere år har været en fast del af
årgangsledelsen.
Tak for den fornemme indsats, Carsten.
Vi har også haft et par større ture til blandt andet, Øens Hold Cup, og Pinse Cup, hvor sammenholdet og de sociale
relationer blandt drengene blev udbygget og forstærket. Herudover har førsteholdet deltaget i Niels Hald Cup og
Værebro Cup.
Stor tak til trænere og forældre i årgangen.
/Årgangsledelsen 2006
U13 – årgang 2005
3. & 4. holdet
Vi har haft et succesfuldt år, hvor sammenlægning af 3. og 4. holdet har fyldt en stor del.
Der er blevet arbejdet meget på sammenhold og sammenspil, og de har vundet de fleste af deres kampe denne
sæson. Trods skiftende trænere har drengene alligevel formået at udvikle sig rent teknisk.
De to ung trænere Mikkel og Anders som har trænet 3. holdet skulle begge starte videre gående uddannelser, og det
”nye” 3. hold havde derfor Carl Lindgren i en overgang.
Vi fik ansat Jimmy Sylka som træner, og Marco fra U19 som assistent træner. De fik udviklede drengene, og givet
dem selvtillid, så de endte som nr. 5 i deres pulje i KBU´s efterårs turnering.
Øens cup var også en stor succes for det ”nye” hold, hvor det var første gang for nogen af drengene, at være afsted.
Her sluttede de også med et flot resultat, taget i betragtning af deres nye hold. 3 vundne, 1 tabt, 1 uafgjort.
Desværre måtte klubben opsige samarbejdet med Jimmy Sylka og 3. holdet står derfor uden fast træner i øjeblikket.
Vi er dog så heldige at der er 2 forældre der er trådt til, og hjælper med træningen indtil der findes en ny træner.
/Årgangsleder – Gitte
U14 – årgang 2004
2017 har været en rutsjebaneture for årgang 2004, som dog heldigvis endte på toppen.
Førsteholdet i Elite Øst blev i foråret sidst i rækken med kun 1 sejr og 1 uafgjort – og en hel række nederlag på 1-2
mål. Manglende held, manglende dygtighed og skarphed foran målene spillede ind i den placering.
2. holdet havde det også svært i mesterrækken – igen med en del meget smalle nederlag. Vi valgte at trække 3.
holdet midt i forårssæsonen efter en række store nederlag i række 3.
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Holdet var indplaceret for højt i forhold til niveauet og af hensyn til at skåne spillerne og forhindre spillerflugt, tog
vi det valg.
Efteråret blev en langt mere positiv affære for årgangen. Vi overgik på det tidspunkt til 11-mands fodbold, hvilket
pludselig gav en del mere plads på banen.
1. vandt mesterrækken og vender nu tilbage til Elite øst, 2. holdet blev nr. 2 i række 1, og vi har nu søgt om
genoptagelse i mesterrækken i foråret 2018. 3.holdet spillede en del lige kampe i række 4 og vi har fået stabiliseret
et godt trænerteam omkring dette hold, som tit fungerer indslusning af nye medlemmer uden kluberfaring.
Med de to øverste holds sportslige succes, håber vi også på tilgang i toppen, så vi fortsat kan udbygge positionen
som alternativet til KB, hvis man vil spille fodbold på højt plan på Frederiksberg.
Der har gennem året været god aktivitet omkring ture og arrangementer. Både deltagelse i eliteafdelings træningslejr
i påsken i Århus, en breddetur til Limone Cup i Italien i efterårsferien, hvor B-truppen brugte mange kræfter på at
rejse penge, samt deltagelse i Øens Cup på Fyn i november.
/Årgangsleder - Henrik Kristensen
U15 – årgang 2003
Vores årgang har haft et forholdsvist roligt og godt fodbold år.
Førsteholdstruppen har ligget nogenlunde konstant på 18 – 20 drenge, der har fortsat
den gode indsats i ”elite øst”. Drengene har under Mads Fabricius’ ledelse spillet i en række, hvor få rigtigt gode hold
skilte sig ud, men hvor vi klarede os pænt blandt resten. En placering i et bredt midterfelt er absolut godkendt. Vi ser
med spænding frem til forårsturneringen. Desværre kommer vi til at mangle holdets absolutte topscorer, Frederik –
der også blev udråbt til årets FA 2000 talent. Han har valgt at prøve lykken på et højere niveau nordpå – og held og
lykke med det.
Førsteholdet var på deres første, rigtige udlandstur i år. Deltagelse i Malaga-cup var en stor oplevelse for drengene.
Og tak til alle forældre, der medvirkede til at indsamle et rekord stort økonomisk bidrag til turen.
B-1 holdet kom desværre i menneskehænder i Mesterrækken. Holdet stred bravt, men tabte mere end de vandt. Om
det er årsagen til, at en del af drengene mistede lysten til at spille, er ikke til at sige. Det kan jo også bare have noget
at gøre med alderen.
Som konsekvens af det stadigt ringere fremmøde til både træning og kampe, besluttede trænere og årgangsleder
her i starten af januar måned at slå de to B-hold sammen. Selvom B-2 holdet klarede sig rigtig flot i deres række, var
der også frafald her.
Fremover har vi så et samlet B-hold, der i begyndelsen nok kommer til at rumme et par drenge mere end godt er.
Men vi kan ikke forsvare at have to hold, hvor der sjældent er nok til at udtage et hold og hvor man aldrig ved om
der kan gennemføres en god gang træning. Vi er overbeviste om, at træneren sørger for en fornuftig udtagelse, så
alle aktive drenge får spillet kampe.
Det nye hold står under ledelse af Lasse Tvede Sørensen. Finn Rodian, som i mere end ti år har fungeret som en højt
skattet træner på vores årgang, har valgt at stoppe sin gerning. Og Lars Ohlsen må prioritere sit job lidt højere end
trænergerningen, hvorfor han stiller sig til rådighed som assistent for Lasse når tiden er til det. René har også lovet
at fortsætte med skills en gang ugentligt, som han efterhånden har tilbudt B-1 holdet i nogle år.
B-holdet er i rigtigt gode hænder hos Lasse. Lasse blev i øvrigt udnævnt til årets træner i FA 2000. Stort til lykke med
den helt fortjente hæder.
Vi siger altså farvel til Finn og takker ham for den store indsats. Heldigvis kommer vi også i fremtiden til at se Finn, da
han fortsætter som dommer. I forbindelse med holdsammenlægningen siger vi også farvel til Ulrik som holdleder for
B-1. Tak for den store indsats også til Ulrik. Så får vi se, hvem der bliver holdleder for det nye hold.
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Vi håber alle, at de to hold kan stabilisere sig i deres rækker og at alle drengene fortsat vil synes, at det er sjovt og
meningsfuldt at spille fodbold hos os. Og så skal vi takke alle de forældre, der på forskellig måde hjælper til, så det
kan lade sig gøre. Uden frivillige kræfter, ingen fodbold – så enkelt er det.
/Årgangsleder - Paul Børling
Rapport fra pigeafdelingen
U7/U8 – Pigeårgang 2010/2011
Pigerne har udviklet sig meget gennem det sidste år og vi er ved at få opbygget en god træningskultur på årgangen.
Årgangen bliver ved med at vokse så vi forventer at endnu flere piger i det nye år vil spille fodbold i FA 2000
U9/U10 – Pigeårgang 2008
Pigeårgangene 2008 og 2009 trænes af Liv Gish, Rikke Strandgaard, Lars Krogsdam, Lars Bødker Løjmann Jørgensen,
Ash Mikail, Thomas Larsen og Martin Dahl Carstensen, med hjælp fra ungdomstrænerne Liva Regild, Lasse West og
William Ravn.
I begyndelsen af 2017 havde vores to årgange cirka 30 spillere, men i december nåede vi de 45.
Så efterårets træning har stabilt ligget på 25-30 fremmødte spillere – hvilken fornøjelse, selvom pladsen er blevet
endnu mere trang. Året er gået med DBU turneringer og diverse weekend stævner, bl.a. Pinse Cup og Vildbjerg Cup,
der gav en pæn 3. plads og en kæmpe pokal.
Til årsafslutningen havde vi fornøjelsen af at udnævne Lea Maarbjerg som årets spiller for hendes spilforståelse og
drive på banen og Marie Riisgaard Holm blev årets flid for næsten altid at være til træning og kamp og måden hun
altid tager ansvar på banen.
Vi sluttede årets træning af med en lille nissehueturnering efterfulgt af æbleskiver og varm kakao.
U11 – Pigeårgang 2007
2017 kan for vores u11 piger roligt betegnes som et succesfuldt år.
Vi har fået ”ryddet” op i truppen, sådan at vi nu har en trup på 25 mødestabile piger, hvilket betyder at vi har mellem
18-20 piger til træning to gange om ugen i alt slags vejr.
Men med de mange nye piger der er kommet til, har det også betydet en meget stor niveau forskel i truppen. Det
har medført at vi har delt pigerne i en decideret A og B trup. De er dog stadig en stor årgang.
Måden vi har valgt at gøre det på er, at mandags træningen er 100 % opdelt og onsdags træningen er fælles. A
pigerne træner derudover også om fredagen. Det er en løsning der efter os træneres mening er meget givtig for alle
pigerne.
På det sportslige Plan har det også været rigtig godt. Det er vores første år i 8 mands fodbold og det er gået over al
forventning. I DBU s efterårs turnering har vi kun tabt en kamp ud af 10 og det har medførte at vi valgte at melde
pigerne en årgang op i u12 i vinterturneringen. Her har vi pt vundet 3 ud af 4 kampe.
Nu skal det ikke lyde som om at vi kun fokusere på resultaterne, det vigtigste for os trænere er spillet med bolden
og selve forståelsen af spillet. Men det ene føre tydeligvis til det andet og det er jo rart at se!
Vi har i år deltaget i Pinse Cup på Falster og Vildbjerg Cup ved Herning. Begge stævner med stor social succes og
begge stævner vi også deltager i i 2018.
Vi vil i år også forsøge at få vores B piger med til begge stævner.
Til sidst skal det også Nævnes at vi nyder en utrolig stor opbakning fra vores forældre.
/Trænerne - Mikal og Claus
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U12 – Pigeårgang 2006
Pigeårgang 2006 trænes af Thomas Larsen med hjælp fra ungdomstrænerne Zille Deona Olsen , Gabi Hauerbach
Henriksen og Josefine Grønbech.
Vi træner fast mandag og onsdag på Nandrupsvej ofte suppleret med en ekstra træning fredag eftermiddag –
gerne sammen med nogle af de andre pigeårgange.
Vi har året igennem haft ca. 25 piger på holdet. Der er igen kommet flere nye og dygtige piger til i løbet af året,
men vi har også måtte sige farvel til nogle undervejs.
Vi startede igen året med en del indendørsstævner, hvor vi fik et par pæne placeringer.
Samtidig med inde stævnerne deltog vi med et hold i Vinterbold, hvor det lykkedes at opnå en uofficiel førsteplads.
I forårssæsonen havde vi fornøjelsen af at spille i den bedste række i årgangen sammen med de bedste
københavnske og sjællandske hold. Her blev det til en flot tredjeplads.
I løbet af foråret var vi også til Danmarks Sjoveste Pige Fodbold Træningslejr i Hørsholm, Tårnby FF Guld Cup og
Pinse Cup i Nykøbing Falster. Alle steder blev det til en masse sejre.
Og det lykkedes at vinde både Guld Cup og Pinse Cup i den bedste række. Forårssæsonen blev traditionen tro
sluttet af med en gang beach soccer på Amager Strand.
Vi startede efterårssæsonen med en andenplads i Kronborg Cup. Derefter blev det til 8 sejre i 8 kampe i efterårsturneringen. Vinterbolden i sæsonen 2017/18 er også kommet fint i gang med to sejre i de første to kampe.
Igennem året har vi også arrangeret en del træningskampe for vores nyere piger, så de har kunne komme i gang
med at spille kampe.
Til årsafslutningen havde vi fornøjelsen af at udnævne Kaya Schou Eskelund som årets spiller for hendes gode
spilforståelse, fight og vilje til sejr, og Frederikke Cajus Boisen blev årets flid for næsten altid at være til træning,
hendes fight og løbepensum på banen.
Frederikke blev desuden kåret til årets pigetalent på Nandrupsvej. Endelig blev Marie Hell Hansen kåret til årets
målmandstalent på Nandrupsvej.
/Træner Thomas Larsen
U12 piger – årgang 2005
U14 piger – årgang 2004
Er et super dygtigt hold med en vilje til at lære og træne rigtig meget. Mange af pigerne træner 3-4 gange om ugen
eller mere.
Pigerne er rigtig gode socialt sammen og tager rigtig godt imod de nye piger, som kommer ude fra. Vi har blandt
andet fået 4 fra Kastrup og 1 fra Greve, og der kommer flere i nu. U14 pigerne elsker at tage på ture og stævner,
det er vi gode til og det fungere rigtig fint for holdet. Vi skal også til rigtig mange fede stævne og ture her i 2018
som vi ser meget frem til.
Vi vil altid gerne have flere dygtig piger ind på holdet.
/Træner Nicholas
U16 piger – årgang 2002 og 2003
U16 pigerne bestod i første halvdel af 2017 af piger født i 2001 og 2002, men efter sommerferien rykkede 01’erne
op og blev U18. Da 2003 årgangen var relativt lille blev det besluttet at rykke dem op i U16 truppen allerede ved
årets begyndelse.
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Der var over 30 piger i den samlede trup, så de var derfor delt i et 1. hold og et 2. hold indtil sommerferien.
Det var en temmelig stor del af truppen, der var født i 2001, så da de efter sommerferien rykkede op til U18, blev
de resterende U16 piger slået sammen til ét hold.
Holdet har derfor været igennem ret store omvæltninger hen over sommeren, men ret hurtigt blev de alligevel
godt etableret som et hold, og havde også en god efterårssæson med pæne resultater.
Pigerne har også generelt fået et godt fællesskab, hvor de ofte også ser hinanden ”uden for fodbolden”. Derudover
tog de et rigtig godt initiativ til at tjene penge til holdkassen ved at sælge julekalendere, og det lykkedes dem faktisk
at samle 7000 kr. ind som sandsynligvis vil indgå til betaling for deltagelse i et stævne i Holland i påsken 2018.
/Trænerne Torben og Emad
U18 piger - årgang 2000, 1999 og 1998.
Som ny træner ønsker man sig altid en god start , og det var lige præcis hvad der skete.
Møde til træning lå meget stabilt gennem august måned, hvor snittet var 16 til stede, meget flot.
Bedst var den fremgang pigerne viste til træning, og hvor man fra gang til gang tydeligt kunne se, at pigerne gik
mere til den, synes at det gjorde en kanon god indsats.
Første kamp var mod B1908, alt gik op i en højre enhed og pigerne vandt meget fortjent 6-0 flot første kamp, piger.
Næste kamp var mod HIK, på en regnfuld dag og bane, træneren fra HIK var ingen anden end Per Frimann.
Spilleren gik til den og kunne sig fortjent igen trække sig ud af kampen som vinder, med 2-0 masser af godt spil og
masser af muligheder for yderligere mål, skarpheden var ikke med os i regnvejret, men en god kamp var det.
Vejret drillede rigtig meget og al træning blev aflyst og vi var henvist til en mega dårlig skolebane et par gange, og
en del gange havde vi ikke bane, så træningen blev aflyst, øv, håber på at vi i 2018 får mulighed for at træne også
selvom vejret igen skulle drille, på en ordentlig bane.
Kampen mod B93 var jeg spændt på, da vi som sagt ikke havde trænet særlig meget.
På mål til denne kamp havde jeg lånt Michala fra U14, kun 13 år, men hun viste sig som en super god målmand, og
hun reddede os fra at tabe kampen, da hun havde flere store redninger i kampen, og hele 3 friløber fra B93. Men i
denne kamp viste de 10 markspillere virkelig, at de også ville være med i kampen, og der blev spillet flot fodbold,
og det hele blevet kronet med 2 mål, så vi vandt 2-0, super indsats piger, vi var oppe mod et godt hold.
Så skulle vi i sidste kamp spille mod Hvidovre i Avedøre, og med en sejr eller uafgjort kunne vi vinde rækken.
Jeg frygtede lidt kampen, da Hvidovre havde vist stor styrke i de andre af deres kampe.
Det hele startede med, at vores målmand ikke kunne finde stedet, så Kathrine Vandet tog kassen, det gjorde hun
meget godt.
Kampen gik i gang, og efter få minutter kom vi foran. Hvidovre virkede rystet, og vi forsatte, og da 1 halvleg var slut
førte vi hele 8-0, storspil fra Sofie Rossen med hele 4 mål, og det var en fornøjelse at stå på side linje.
Vi rykkede lidt rundt på spillerne, så 2. halvleg blev ikke den store målfest, men fik scoret 3 mål, så kampen endte
hele 11-0. Fantastisk kamp at slutte sæsonen af på. Vi vandt rækken med 4 sejre og en målscorer på 22-0, og tabte
ikke en kamp.
Vi tilbød også vores hjælp til 7 mands dame senior holdet. Vi lagde ud mod min gammel klub Pioneren, og det blev
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en målløs affære 0-0.
Næste kamp var mod Volvox, og igen trak vi os ud af det, som vinder med 2-0, flot kamp piger.
Næste kamp hvor U18 piger skulle i ilden var mod Rikken, der var tophold. Vi kom bagud, men kæmpede os flot
tilbage i kampen og gav Rikken's spillerne noget at tænke over. Vi endte med at vinde 4-1. Flot gået, piger. Rikken
havde nemlig hele 3 spillere på, som spillede i kvinde øst rækken.
Synes at vi gjorde en fantastisk indsats for 7 mands damesenior holdet 👍.
Sæson 2017 mere end godkendt fra min side.
Sæsonen 2018 bliver mega spændende.
Vi er tilmeldt i U18 rækken igen, men igen er der desværre ikke så mange hold i rækken, så DBU København har
sagt at det bliver en dobbelt turnering, så vi kommer op på 8 kampe. Målsætningen er at vi ender som nummer 1
igen.
Vi kunne også vælge at stille op i seniorrækken i foråret, hvor der ville være 7-9 kampe mod forskellige hold, og
således stille og roligt starte op uden pres af nogen form vedr. placering, og udelukkende lærer at spille
seniorfodbold.
Jeg har møde med Lillian den 5. februar, så tager vi den derfra.
Til vores afslutning den 19. januar, deler jeg flg. pokaler ud
Årets spiller
Årets træningsflid
Årets overraskelse
Efter sommerferien så rykker vi op som senior rigtig 👍.
Målet er indenfor en periode at skabe et godt hold oppe i de lidt højre rækker, og derved har fremtidens spillere
noget at se frem til, og så kan vi fremadrettet holde spillere fra at søge andre græs gange, så som B93, BSF og
Brøndby.
Vi har planen i FA 2000, er I med?
/Træner Flemming Reffelt
Generelt for arbejdet i pige afdelingen
Vi har i løbet af 2017 arbejdet meget for at styrke pigeafdelingen og samarbejdet mellem trænerne på tværs af
årgangene. Vi vil fortsat gerne have den positive fremgang vi har oplevet siden vi startede, og glæder vi os over de
mange dygtige pige trænere der er kommet til klubben. I 2018 er det nye projekter i gang – bl.a. er FA 2000 med i
et pige projekt under KBU, omkring at få endnu flere piger til at spille fodbold.
/Lillian – afdelingsleder pigerne
FA i summercamp Heino, Zwolle, Holland 2018
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 2018 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 2018, 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.
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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
2008 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 2017 måtte vi konstatere at arrangementet igen aflyses pga. manglende kræfter til at afholde det og vi må
konstatere at i den travle hverdag er det svært at find folk til også at stå for sådanne et arrangement.
Så hvis der er nogle forældre der vil påtage sig den ene ting at afholde GRILL FEST 2018 – så send en mail til
kontor@fa2000.dk – så vender Laila tilbage til jer.
Grillfest 2018 vil således skulle afholdes onsdag den 20. 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 2017 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 fodboldskole 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 2002 til 2009, 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 2018 afholde fodboldskole på Nandrupsvej og igen i uge 26 og 31.
Og som tidligere år vil der være plads til 96 deltagere i årgangene 2003-2010
Danbolig Niels Hald Cup 2017
Weekenden 2-3. september dannede Jens Jessens vej igen rammerne til et super elite stævne for årgang 2007, 2006
og 2005.
Over 700 spillere deltog fordelt på 8 hold i 2005, 28 hold i 2006, og 20 i 2007.
Igen i år var der fodbold på højeste niveau, og derfor fik FA holdene specielt i U11 og U12 kamp til stregen. Begge
hold gik til B-finale spillet, og gjorde det rigtigt godt.
I U11 og U12 gik begge vores hold i B-finale spillet og gjorde det godt.
I U13 var der tilmeldt 8 hold der spillede alle mod alle, og efter 7 kampe kunne FA 2000´s super U13 hold løfte den
store pokal, som vinder af Danbolig Niels Hald Cup 2017.
Alle resultater finder man på FA´s hjemme side under ungdom.
Tak til Danbolig, Nordisk Film og Sportmaster for deres støtte til stævnet.
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-

Danbolig Niels Hald Cup 2018 afholdes 1.-2. september fra kl. 9-18 begge dage.

-

I 2018 vil det være årgangene er 2007 og 2008 for drenge og tilsvarende for pigerne. For drengene bliver det
28 hold i hver årgang og for pigerne bliver det 16 hold i hver årgang. I alt 88 hold.

Hvilke klubber der inviteres denne gang tages der endeligt stilling til i marts måned.
Sæson afslutnings fest i oktober måned med City Bois
Året højdepunkt i ungdoms afdelingen er den store Sæson afslutnings fest, der i år var flyttet til Kedelhallen på
Nyelands vej – og sikke en fest det blev.
Det var 17. gang at FA 2000 afholdte denne fest – og hvilken gang.
I 2017 havde vi igen 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 330 om eftermiddagen. Programmet var stort set det samme til begge
arrangementer:
Ved begge arrangementer fejrede vi at 2017 var endnu et stort FA år og den store tilslutning skyldes helt klart at vi i
2017 alle bare har haft en rigtigt dejlig sæson, som mange ønskede at fejre sammen, og det blev også en rigtig dejlig
eftermiddag/aften.
Den helt store overraskelse i år var at FA 2000 havde fået City Bois til at komme og spille kl. 1930 – og de gav den gas
til den store guld medalje og 330 medlemmer fik sig en på opleveren. Hvad mon fest udvalget finder ud af i 2018.
En ting er helt sikkert og det er at festerne igen afholdes i Kedelhallen 
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:
Trille Brandt

Bonnen

Årets Spiller 2017 - Piger U9

Alma Ilkjær

Slivsgaard

Årets Flid 2017- Piger U9

Lea

Maarbjerg

Årets Spiller 2017 - Piger U10

Marie Riisgaard

Holm

Årets Flid 2017 - Piger U10

Chelzy

Manalo

Årets Spiller 2017 - Piger U11

Linnea

Klose

Årets Flid 2017 - Piger U11

Kaya Schou

Eskelund

Årets Spiller 2017 - Piger U12

Frederikke Cajus

Boisen

Årets Flid 2017 - Piger U12

Ella Preisler

Larsen

Årets Spiller 2017 - Piger U13 1

Elisabeth Midjord

Jensen

Årets Flid 2017 - Piger U13 1

Michala

Wilsdahl

Årets Spiller 2017 - Piger U14

Selma

Marcussen

Årets Flid 2017- Piger U14

Mille-Marie

Grum

Årets Spiller 2017 - Piger U16 1

Sophie Schröder

Pagh

Årets Flid 2017 - Piger U16 1
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Ida Tvillinggaard

Lotz

Årets Spiller 2017 - Piger U18

Catrine Maagard

Bjaldby

Årets Flid 2017 - Piger U18

Hugo

Casasus-Dufour

Årets Spiller 2017 - U9

Kasper

Stjärnquist

Årets Flid 2017 - U9

Amer

Sylka

Årets Spiller 2017 - U9

Bastian

Frost

Årets Flid 2017 - U9

Louie

Fiebig

Årets Spiller 2017 - U9

Sigurd

Meiner

Årets Flid 2017 - U9

Theodor

Waage

Årets Spiller 2017 - U9

Oskar Møller

Vestereng

Årets Flid 2017 - U9

Karl Oskar Encke

Duers

Årets Spiller 2017 - U10 1

Oskar

Graae

Årets Flid 2017 - U10 1

Pele Manu

Willumsen

Årets Spiller 2017 - U10 2

Julius Kirkeskov

Svendsen

Årets Flid 2017 - U10 2

Samuel Laage Saltoft Rasmussen

Årets Spiller 2017 - U10 3

Bjørn-Emil

Fannike

Årets Flid 2017 - U10 3

Alexander Dahl

Carstensen

Årets Spiller 2017 - U11 1

Lasse Burmeister

Madsen

Årets Flid 2017 - U11 1

Olau

Fabricius

Årets Spiller 2017 - U11 2

Andreas

Bækmark

Årets Flid 2017 - U11 2

Malik Kaggwa

Kløverpris

Årets Spiller 2017 - U11 3

Jens

Poulsen

Årets Flid 2017 - U11 3

Halfdan Kjær

Petersen

Årets Spiller 2017 - U12 1

Mathias Hold

Larsen

Årets Flid 2017 - U12 1

Issac Kaggwa

Kløverpris

Årets Spiller 2017 - U12 2

Eskild Gemmer

Hangshøj

Årets Flid 2017 - U12 2

Frederik

Hemmersam

Årets Spiller 2017 - U12 3

Knud

Lüttichau

Årets Flid 2017 - U12 3

Mads

Van Der Lo

Årets Spiller 2017 - U13 1

Jacob

Nielson

Årets Flid 2017 - U13 1

Jakob Baastrup

Graae

Årets Spiller 2017 - U13 2

Max Emil Ruby

Duedahl Høyer

Årets Flid 2017 - U13 2
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Milas
Flintholm
Skousbøll
Sakskilde

Årets Spiller 2017 - U13 3

Carl-Gustav
Lehmann

Møller

Årets Flid 2017 - U13 3

Alexander Ro

Jensen

Årets Spiller 2017 - U14 1

Philip

Petersen

Årets Flid 2017 - U14 1

Jens

Albrechtsen

Årets Spiller 2017 - U14 2

Nikolas

Petersen

Årets Flid 2017 - U14 2

William

Folden

Årets Spiller 2017 - U14 3

Villads

Westergaard

Årets Flid 2017 - U14 3

Frederik

Øe

Årets Spiller 2017 - U15 1

Asger

Olsen

Årets Flid 2017 - U15 1

Aksel

Brade

Årets Spiller 2017 - U15 2

Berkan

Cakci

Årets Flid 2017 - U15 2

William Erbo

Wedel

Årets Spiller 2017 - U15 3

Silas

Christy

Årets Flid 2017 - U15 3

Alfred Gabriel

Søe

Årets Spiller 2017 - U16 1

Elias August

Eliasson

Årets Flid 2017 - U16 1

Emil

Galastian

Årets Spiller 2017 - U16 2

Jonas

Mesbih

Årets Flid 2017 - U16 2

Rasmus

Præst

Årets Spiller 2017 - U17 1

Jacob Fruelund

Dühring

Årets Flid 2017 - U17 1

Christian

Ørum

Årets Spiller 2017 - U19 1

Nikolaj

BjørnskovJohansen

Årets Flid 2017 - U19 1

Jakob Wende

Møller

Årets Spiller 2017 - U19 2

Kamel

Hardan

Årets Flid 2017 - U19 2

Talentpokalen i drenge afdelingen JJ gik i 2017 til Frederik Øe
Talentpokalen i pige afdelingen JJ gik i 2017 til Amalie Cajus Boisen
Talentpokalen i pige afdelingen Nan gik i 2017 til Frederikke Cajus Boisen
Årets målmand i drenge afdelingen i 2017 blev Karl Hultberg.
Årets Målmand i pigeafdelingen i 2017 JJ blev Marie Hell Hansen
Årets Målmand i pige afdelingen i 2017 Nan blev Emma-Li Xia Wulff
Årets trænere på Nandrupsvej, og Jens Jessens vej var i 2017:
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Årgang 2007 - Jacob Hald Pindborg

Årets træner team 2017 - JJ

Årgang 2007 - Martin Dahl Carstensen

Årets træner team 2017 - JJ

Årgang 2007 - Steffen Richard Wulff

Årets træner team 2017 - JJ

Årgang 2007 - Rasmus Hultberg

Årets træner team 2017 - JJ

Årgang 2007 - Amdi Wiil Iversen

Årets træner team 2017 - JJ

Årgang 2007 - Andi Ademi

Årets træner team 2017 - JJ

Årgang 2005 - Hannibal Ussing-Widholm

Årets træner team 2017 - JJ

Årgang 2007 - Carsten Hellum Olsen

Årets træner team 2017 - JJ

Årgang 2009 - Claus Andersen

Årets træner team 2017 - Nan

Årgang 2009 - Jesper Ninn Sandfeld
Årets træner team 2017 - Nan
Melcher
Og individuelt……
Lasse Tvede

Sørensen

Året Drenge træner 2017 - JJ

Anders

Reinholdt

Året Drenge træner 2017 - JJ

Nicholas

Westi

Årets Pige træner 2017 - JJ

Liv

Gish

Årets Pige træner 2017 - Nan

Et stort tillykke til alle pokalmodtagere.
Traditionen tro får alle FA´s ungdoms medlemmer en lille årsgave, og det blev igen til en lille statuette. Er der nogle
der endnu ikke har fået så kontakt kontor@fa2000.dk og aftal hvornår den kan afhentes på Jens Jessens vej.
Derefter spillede Jacob op med masser at lyd og lys, og der var masser af piger og drenge på danse gulvet.
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 2018 lørdag den 27.10. kl. 11-15 og 17-21.

Træner legater.
I 2016 lykkedes det os desværre ikke at indsende vores ansøgning om legater til vores trænere der havde været med
i hele 2016 i rette tid, men i 2017 kunne vi glæde os over at modtage 70 legater til de trænere og årgangsledere som
havde været med i hele 2017.
Legaterne er 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.
Frivilligheds tur til Hamburg
I slutningen af november måned deltog 4 af vores frivillige trænere på en DBU København tur til Hamburg. Denne
tur afholdes hvert år af DBU København, hvor klubber kan sende frivillige, som har gjort et stort arbejde for deres
klub afsted på en hygge tur.
Turen indeholdte 2 tyske fodboldkampe, én i Kiel, og en i Hamburg, en hyggelig middag, og besøg på St. Pauli stadion.
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Disse ture har også et andet formål – nemlig at knytte venskaber på tværs af klubbernes ungdoms afdelinger – og
det er en god tanke.
FA 2000 – Huer, tasker, spillersæt m.m.
Når man cykler sig en tur på Frederiksberg, er det fantastisk at se hvor mange unge mennesker der har en FA taske
på skulderen, eller et blåt/sort FA 2000 træningssæt på.
Vores medlemmer er med til at FA 2000 hver eneste dag lyser op i by billedet, og det er da dejligt.
Flere og flere at vores medlemmer – specielt de i yngste årgange, benytter sig af vores fantastiske tilbud på FA
spillersæt, og de fleste får også deres navn på ryggen.
Næsten hverdag er der et medlem der ringer til Jan Busk, vores formand, for at høre om det der spiller sæt – og Jan
stiller altid op på Jens Jessens vej, når der skal prøves.
FA 2000 underskrev i januar 2017 en tøjkontrakt med SPORTSMASTER som gennem hele 2017 har leveret vores flotte
tøj kollektion. Vi takker for det gode samarbejdet med SPORTSMASTER, men vil også benytte lejligheden til at takke
FA Sport ved Frank Andreasen, for endnu et godt år og top service fra hans side.
En stor tak til dig Jan Busk for det store arbejde du har gjort for FA Ungdom.
Udviklingskonsulent på Nandrupsvej.
I hele 2017 har Casper Kåre Hansen arbejdet målrettet på at få implementeret ”struktureret børnetræning U3-U9”
på Nandrupsvej.
Alle der kommer på Nandrupsvej har mødt Casper og set at der er søsat et seriøst arbejde med at få struktureret
træningen i U3-U9. Casper har coachet både trænere og ung trænere og alles øjne stråler når man ser hvilken
udvikling der er i gang på Nandrupsvej.
Casper har sin gang på Nan og en arbejdsuge på ca. 10 timer.
Der er afholdt masser af møder med trænere og årgangsleder, og arbejdet er nu i gang. Så kære forældre nyd det
super arbejder vores trænere laver med jeres børn, og bak op om dette fantastiske tiltag.
Stor tak til Casper – vi gælder os til at arbejde sammen med dig og gøre Fa 2000 til en endnu bedre klub at udvikle
sig som fodbold spiller i.
2017 Eliteafdelingen
Der er sket meget i elite afdelingen, der er 1. holdene fra U13-U19, i det forgangne år.
I foråret havde vi alle vores hold i øst rækkerne (U13-U19). Alle med fine resultater på nær et lille udsving i U13
hvor det desværre blev til nedrykning til mesterrækken.
Henrik Jensen og Steen Kundby har arbejdet hårdt på at styrke samarbejdet mellem årgangene, samt at hæve det
generelle træningsniveau.
I efteråret var vores meget dygtige U12 rykket op til U13 og blev fortjent indplaceret i øst 1 pulje 2.
Hele turneringen førte de rækken men tabte desværre den sidste kamp og endte på en flot 2 plads.
U13 spiller i øst 1 pulje 2 i foråret 18.
U14 skulle spille i mesterrækken efter deres nedrykning. Holdet og lederne havde givet hinanden hånden på det
kun skulle værre i en sæson, og U14 vandt suverænt mesterrækken og skal spille i øst 2 igen til foråret 18. Tak for
en meget god indsats!
U15 kørte stabilt igennem hele sæsonen og har en stor, god og bred trup. U15 endte lige over midten i øst 2 og skal
spille i samme række igen i foråret 18.
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U16 deltog i øst 1 som er en meget god række med flere div. reserve hold så der var nok at se til. Alligevel blev det
til flere sejre og god udvikling af mange spillere som U17 kan nyde godt af på sigt.
U17 spillede i Øst 1 og startede med 3 sejre og lå på en flot 1 plads. Desværre blev det ikke til mere og må en tur i
øst 2. Fokus for 18 er at rykke tilbage til øst 1 (tidligere 2 div.)
U19 er gået hele vejen fra række 1 til øst 2. Målet var at rykke op og vi var også med hele vejen. Desværre
manglede vi lige det sidste og spiller i foråret 18 i øst 2.
Det næste der kommer til at ske i elite afd. er at vi arbejder på et U21 hold og et tættere samarbejde med 1. senior
holdet.
Vi glæder hos til et nyt spændende år.
Vi ses på banerne.
/Sportschef – Steen Kundby og elite udviklings konsulent Henrik Jensen
FA 2000 nyder fortsat sit klub lokale og det bliver flittigt brugt
Det er dejligt at se hvor meget vores klublokale bliver brugt, og lige ledes det tilstødende lokale 4, som flittigt bruges
af vores trænere og årgangsledere til møder med forældre og spillere.
Vores klublokale skaber liv i en klub som FA 2000, og nye tiltag er på vej i 2017, 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 2018.
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 2017 afholdte FA 2000
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Goalkeeper Akademi med stor succes, og i 2018 vil vi forsætte det gode samarbejde, dog med den fantastiske
aftalte af vores egne målmænd kan deltage gratis i GOA 2018.
SÅ KÆRE FA 2000 – Målmænd – tag nu og benyt jer af tilbuddet – så på med handskerne og deltag i GOA 2018 når I
nu får det tilbudt for kun 400 kr. pr. halvår.
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.
/Lars Astrup – leder af FA 2000 Målmands akademiet
FA tager flere flygtninge ind
FA 2000 har de sidste 2 år bidraget med at optage Frederiksberg flygtninge børn i vores forening. I 2016 meddelte
vi kommunen at vi gerne vil hjælpe med 10 flygtninge, og det blev de meget glad for. Vi optog 10 flygtninge, og af
disse 10 er der 4 der er fortsat med at spille fodbold i FA 2000. FA 2000 modtog nogle flotte legater fra fonde, der
var øremærket til flygtningene, og det betød at vi kunne betale for 2016 flygtninge børnene i 2017, og yderligere
tage 10 nye ind. Af disse 10 nye er der stadig 9 der spiller i FA 2000. I 2018 vil kommunen give fripas til de fire fra
2016, men FA 2000 vil åbne op for yderligere 10 nye.
Stor tak til årgangsledere og trænere for at I har modtaget disse flygtningen, og været med til at hjælpe dem ind i
foreningslivet.
Såfremt der er forældre der kan hjælpe os med at gøre integrationen endnu bedre ved at være MENTOR for en
flytning, og således hjælpe med at de kommer til kampe, oprettes på holdsport, og deltager i de sociale
arrangementer – så henvend jer til jeres årgangsleder – som vil formidle kontakten til ungdomsbestyrelsen og
administrationen.
Fremtiden og FA 2000
Ungdomsafdelingen i FA 2000 er en succes og succesen vil også fortsætte i 2018.
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 2017 vil ungdomsbestyrelsen i 2018 fortsætte med at fokusere på kommunikation med klubbens medlemmer.
Ungdoms bestyrelsen har udarbejdet et årshjul, hvor alle klubbens mange aktiviteter kan ses, og således at det i god
tid meldes ud omkring evt. trup skift, nye træningstider, tilmeldinger til ture med mere.
Information er et af fundamenterne for at vores klub kan bliver endnu bedre. Vi får mange bøder pga. af dårlig
kommunikation, der er mange misforståelser mellem trænerne, årgangsleder og FA 2000, som vi skal have forbedret.
Så fremover vil kommunikation være et fokus område hvert eneste år.
I 2017 sendte vi rigtig mange trænere på kurser, både B1 og B2. Og i 2018 vil dette fortsætte, så vi får endnu bedre
trænere for vores medlemmer.
Endnu et fokus område i 2018 er samarbejdet mellem eliteafdelingen og breddeafdelingen, specielt med fokus på
samarbejdet mellem 1 og 2 holdene, og 2 og 3 holdene. Det var ikke været godt nok i 2016, og heller ikke i 2017,
og derfor har klubben pr. 1. januar 2018 ansat en ny udviklingskonsulent til at tage sig af U11-U15. Christian Tobias
Falk´s opgave er at udarbejde en udviklingskoncept for U10-U12 sammen med Casper Kåre, og tilsvarende for U13U15 sammen med Elitekonsulent Henrik Jensen. 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.
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 klart for alle:



Det skal være sjovt at gå til fodbold
Man skal lære noget hver gang man træner, og have noget med hjem
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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 Ansvarlig
... så alle altid får en god oplevelse når de kommer i FA 2000...
Administrator i FA 2000
Alle kender efterhånden Laila, der arbejder i administrationen i FA 2000.
Laila anede intet om fodbold da hun startede – men hun styre nu skarpt baneplanlægningen til kampe og trænings
kampe, bestiller dommere, ud- og indmelder nye medlemmer, og er altid klar til at byde nye medlemmer velkommen
i FA 2000.
Vi glæder os hverdag over at Laila styrer vores administration, og hendes altid venlige sind, og siger Laila tusinde tak
for et fantastisk år i FA 2000.
Laila møder tidligt ind- så der er altid en mulighed for jer forældre at aftale afhentning af velkomstpakke og bestilt
tøj på FA kontoret fra kl. 07.30.
Afslutning
En sidste ting som jeg altid nævner i min beretning, 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.
- at generalforsamlingen besluttede i 2017 at hæve kontingentet i 2018, således at kontingentet for 2018 ser sådan
ud:
0 - 9 år – kr. 1.800 om året der opkræves i januar
10 - 16 år – kr. 2.000 om året der opkræves i januar
17 - 25 år – kr. 1.400 om året der opkræves halvårligt med 700 kr. i januar og juli
- at man betaler et elitegebyr på 400 kr. pr. halvår, hvis man spiller på 1. holdet i U13-U19 og at dette gebyr opkræves
i januar og juli. Elitegebyr dækker udgifter til elite trænere og træner assistenter, vaskeordning, tøjpakker, transport
m.m.
- at indmeldings gebyret for nye medlemmer stadig er på 500 kr.
- at FA 2000 har en sjæl, som man ikke finder i mange andre klubber.
Til slut vil jeg lige ridse de væsentligste punkter op som sæson 2017 vil blive husket for:









Nu over 940 i FA 2000 ungdom, og opstart af årgang 2014 drenge samt 2012 og 2013 piger
Igen et fantastisk elite stævne: Danbolig Niels Hald Cup 2017
DBU Fodboldskole på Nandrupsvej uge 26 og 31
Goalkeeper akademi, samt målmands Camps
En utrolig afslutningsfest med ikke mindre end 730 deltagere
Masser af arrangementer i FA 2000s klublokalet på Jens Jessens vej
I gang sætning af ”Struktureret børnetræning” for U3-U9
Ansættelse af Casper Kåre og Henrik Jensen, samt Christian Tobias Falk.

Dette kan vi glæde os til i sæson 2018:
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Årgang 2015 bydes velkommen i FA 2000 til april, og flere 2014´er og 2013´er
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 i juni og november, lør og søn
Danbolig Niels Hald Cup i 1.-2. september for 88 hold i 2007, 2008 drenge/piger
FA 2000 udenlandstur til Holland i efterårsferien
Masser ture og stævner for vores medlemmer
FA Ungdoms Gallafest lørdag den 27. oktober i Kedel Hallen
I gang sætning af U10-U12, U13-U15, samt U16-U19 udviklingskoncepter
Opstart af projekt i august: 6 nye kunst baner på Jens Jessens vej

Endnu engang tak til alle medlemmer, forældre, trænere, holdledere, årgangsledere, ungdomsbestyrelsen, samt
ikke mindst de sponsorer, der støttede FA 2000 ungdom i 2017. 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 og Liv for
deres enorme arbejde med at få pigeafdelingen til at køre – det gør I rigtig godt.
Selvfølgelig skal der også sendes 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,
personalet i Kedelhallen og på Frb. Stadion.
Sidst, men ikke mindst, en stor tak til vores sponsorer i 2017:

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
Novi Advokater / v. Tanja Blichfeldt Johnsen
Da Claudio Restaurant / v. Fabio
Jørn Henrik Rasmussen / Målmandsakademiet
Tycho Brahe Planetariet
Profil Sports rejser v/ Christian Kjær Madsen
Tak for denne sæson og rigtig god sæson 2018.

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
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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 DBU
København, DIF samt Frederiksberg Idræts Union
§ 2.
Indmeldelse sker skriftligt til administrationen 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 med halvdelen 1. februar og 1. august, undtaget er dog ungdom helårligt 1. februar,
passive og gubber helårligt 15. februar.
§ 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 ved mail til administrationen eller kassereren.
§ 5.
Kampe skal spilles i klubbens dragt.
§ 6.
Aktive medlemmer må ikke deltage i kampe for anden fodboldklub under DIF, DAI eller DBU København (dispensationsregler
undtaget).
§ 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 6 måneder.
§ 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 godkendes 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.
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§ 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:
Bestyrelse:
Valgt lige år for 2 år:
Formand
Suppleant
Valgt for 1 år:
Senior/Gubbe-leder
Dame/Pige-leder
Ungdomsleder

Valgt ulige år for 2 år:
Kasserer
Valgt for 1 år:
2 interne revisorer

Klubben tegnes af formanden eller kassereren, i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan give klubbens kasserer fuldmagt til i økonomiske sammenhænge at tegne FA2000
alene. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes FA2000 dog af hele bestyrelsen
§ 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
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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 2015
-§ 1, stk. 2, § 2 stk. 1 og 4, §4 stk. 1, §6 stk. 1, §7 stk. 1, §8 stk. 5 og §13 stk. 3 ændret på generalforsamlingen 2017
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