FC Fauna ja Valga FC Warrior pidasid
aastavahetusel Milleeniumimatshi
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01.01.2000
Uue aastatuhande saabumist võeti Valgas vastu väga omapärasel viisil: 31. detsembril kell 22.20
rivistusid lumisel Valga keskstaadionil üles Valga FC Warriori ja Tartu FC Fauna koosseisud, et
pidada sõpruskohtumine "Mäng läbi aastatuhande". Sõpruskohtumine kulges tasavägiselt, enne
esimese poolaja lõppu õnnestus Fauna ründajal Ondatral lüüa esimene värav. Vaheajal loositi
pealtvaatajate vahel välja mööblikomplekt ja välisreis kahele, kumbki auhind ei sattunud kahjuks
Fauna ridadesse. Teisel poolajal vahetus aastatuhat, ja milleeniumi esimese värava lõi faunalane
Vesimutt. Kohtumine lõppes tulemusega 2:0 uue aastatuhande viiendal minutil ilutulestiku
valgel.
Fauna tänab südamest FC Warriori, Valga linnavalitsust ja sponsoreid, et nii lahe üritus teoks
sai!

FC Faunal uus kodulehekülg
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12.02.2000
FC Fauna uus koduleht on valmis. 11. ja 12 veebruari vahelisest ööst alates tervitab külalisi uue
sisu ja vormiga koduleht, mida Fauna juba ammu vajas. Õige pea peaksime saama ka uue ja
eestisisese aadressi.

Uus aadress - www.fcfauna.ee
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23.02.2000
Tänu XXL Digital'ile on FC Faunal nüüd oma virtuaalserver. See asub Eestis, seega peaks
ühendus olema endisest märksa kiirem.

FC Fauna võitis oma esimese karika
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10.03.2000
10. märtsil käis Tartu Fauna Tallinnas toimunud Ülikoolide vahelistel saalijalgpalliturniiril, kus
võideti kolmas koht. Kokku võttis võistlustest osa üheksa meeskonda Eesti ülikoolidest. Saadud
karikas on esimene füüsiliselt eksisteeriv auhind (kui diplomid välja arvata) Fauna füüsilisel
trofeeriiulil.
Lähemalt saad selle kohta lugeda Vesimuti kirjutatud jutustusest.
Vesimuti jutustus:
10. märtsil 2000 käis Tartu Fauna kuulus ja sõbralik kollektiiv Tallinnas osalemas Ülikoolide
vahelistel saalijalgpalliturniiril, kus võideti kolmas koht, mille tunnistusena toodi kaasa ilus
karikas - lisaks sellele sai iga osalenud loom pihku ilusa III -koha diplomi. Mänge peeti kokku
neli, millest võideti üks (5:0), viigistati üks (1:1) ja kaotati kaks (3:1, 4:0).
Tulemine oli kaootiline - kes roomates, kes lennates, kes ujudes, kes lihtsalt komberdades või
kellegi kaelas rippudes. Igaloom tuli kohale nii nagu tahtis - ometi olid täheldatavad teatavad
liidud, mis on ju loodusele omane nähtus (et karu ei tule mitte jänese või konnaga vaid ikka
näiteks hundi või rebasega) - loomulik oli seegi, et mõned loomad palju varem teistest jõudsid
kohale (näiteks leevike, kiire lind) ja et mõni tuli hoopis viimastel hetkedel, mis külvas omajagu
paanikat (ei püsi me puur puhas kullita, ei püsi).
Lõpuks oli siiski terve loomaaiatäis loomi kohal ja oli aeg pressida end vastikutesse väikestesse
ja masendatavatesse uberikkudesse riideid vahetama. Sai seegi tehtud ja juba hakkasid usinamad
loomad soojendusliigutusi vehkima ja üksi ning mitmekeskis palli mängima. Kuni oligi käes
esimese mängu aeg.
Kokku võttis võistlustest osa üheksa meeskonda - lisaks Tartu Faunale veel kaks TTÜ
võistkonda, EPA võistkond, Tallinna Lennukolledshi võistkond, Humanitaarinstituudi võistkond,
Kaitseülikooli võistkond ning ka Viljandi Kultuurikolledsh (keegi veel !!!! - ei tea kahjuks).
Tartu Fauna oli ühes alagrupis koos Tallinna Lennukolledshi (kui tobe nimi) ja kummalise
Kaitseülikooliga. Esimene mäng peeti tugevamana näiva mustasärgilise Kaitseülikooliga, mis
viigistati tänu nastiku väravale 1:1. Kuna Kaitsekolledsh oli Lennukolledshit võitnud, pidi Fauna
seda nüüd veelgi paremini tegema. Seda ta ka tegi - 5:0 ei vaja kommentaare - väravaid lõid nii
palju loomi, et ei jõua üles lugedagi - iga loom vist virutas paar korda. Olgu märgitud seegi, et
alagrupi mängudes ütles üles hundi tervis ja konna närvid (teised loomad olid vahetussüsteemi
sassi ajanud - kõik sai siiski korda).
Nii jõudsimegi võitjate ringi, kus kohtusid alagruppide võitjad : Tartu Fauna, TTÜ 1 ja TTÜ 2.
Vahepeal tegelesid mõned loomad söömise ja joomisega (eriti jäi mulle meelde ondatra), mõned
mulajutu ajamisega (hüljes ja nastik) ja mõned kaasasaabunud Female Fauna loomade vaimse
harimisega (konn ja karu).
Ent siis jõudis jälle kätte aeg pall haarata ja väravasse peksta. Esimene mäng oli turniiri favoriidi
TTÜ 1 võistkonnaga ja suur oli meie rõõm, kui leevikese hästisihitud trahvilöök käratas
püüdmatult otse värava alumisse nurka - seisuks 1:0 - me mõtlesime, et nii jääbki.. Aga ei jäänud
päris nii. Õige pea suutsid muidu esiliigaski pallivad TTÜ 1 mängurid reageerida ja lüüa arvukalt

vastuväravaid - lõppseisuks (1:3). Ka suutsid nad jõhkral kombel ära vigastada vahetusest
platsile sööstnud tedre hüppeliigese, mis vajab nüüd pidevat arstiabi ja hoolsat järelvalvet. Ka
figureeris selles mängus platsil vesimutt, kes tundis suurt väsimust ja erutust. Heast küljest
näitasid end aga mitmed tollal veel katseajal olnud "noorloomad", kes tänaseks on Tartu Faunaga
juba liidetud.
Heitamata meelt ja jätmata mulajuttu (ringi siseneb lehm) jäime ootama viimast mängu, mis ka
tuli ja meid kaotajaks jättis (4:0). See oli mõnede loomade meelest ka meie kõige
ebaõnnestunum mäng.
Ometi ei teinud kolmas koht meile ülekohut ja eranditult kõik loomad jäid spekulatsioonidesse
laskumta selle kohaga väga rahule. Varem veel ei olnud Tartu Fauna mingit jubinat (karikas)
võitnud ja see tegi kõigile rõõmu - autasustamisel anti meile ka kaks shampust, mida kõik
loomad siis selle karika seest said mekkida - sampuse maitse oli. Seejärel mindi Tallinna peale
pühitsema. Hiljem kuulsin, et midagi erilist ei toimunud.
See käik tõi Tartu Faunale palju au, kuulsust, kogemusi ja elamusi. See oli midagi head.

FC Fauna korraldab matshi
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06.04.2000
28 aprillil toimub Tartus, TÜ staadionil, üliõpilaspäevade raames jalgpallikohtumine FC
Toompea vs. TÜ Fauna. Sissepääs ja kogu show on tasuta, kohal on TÜ rektor ja palju loomi ja
rahvas Toompea mäelt. Vaheajal toimub midagi lõbusat, kus pealtvaatajad saavad osaleda ja
autasuks neile tublidele kõiksugu nodi. Tulge vaatama ja osalema, kellaeg on 16.00.

FC Toompea vs. TÜ Fauna
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30.04.2000
Fauna kahjuks kaotas võimu esindajatele 1: 2. Meie au eest hoolitses Ken "Ondatra" Viidebaum,
kes realiseeris väravavõimaluse. Mängu alustas Fauna roheliseks värvitud peadega ja asuski
suure publiku ees õige pea juhtima. Ent siis löödi ka vastuvärav. Kuigi Fauna näitas esimese
poolaja lõpul veel väga ilusat jalgpalli, ei suudetud taas juhtima asuda. Teine poolaeg midagi
väga ilusat ei toimunud. Palli Fauna vallata ei suutnud, väravale pihta ei saadud - kuigi Jan
"Hunt" Klaasseni karistuslöök oli lootustandev ja mõnevõrra meeleheitlikumaid üritajaid oli
teisigi. Paraku lõid värava aga hoopis FC Toompea mängijad ja sellise tulemusega mäng
lõppeski. Vaheajal võistlesid TÜ rektor Jaak Aaviksoo ja Tartu linnapea Andres Ansip

penaltilöömises ja võitjaks tuli rektor, kes oli Faunalt ka vastavanimelise särgi kingiks saanud.
Meeskondliku penaltivõistluse, millises osalesid vabatahtlikud, võitis aga Ansipi meeskond.
Toimus ka vaimukate ergutuslausete konkurss, kus vaimukaid õllevõitjaid leidus ridamisi ja
kuigi vahepeal sadas vihma, oli üritus täitsa tore ja kõik olid rõõmsad.

Fauna fännisärgid nüüd saadaval!
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13.06.2000
Õnn on tulnud õuele! Mõeldes oma aktiivsele ja arvukale toetajaskonnale on Fauna
organiseerinud fännisärgi asja ja nüüd on neid võimalik tellida. Särgid on Fauna värvides,
lühikeste varrukatega. Täpsem info hindade jms kohta ilmub siia õige pea, võib ka küsida Laur
Kelderi käest aadressil lkelder@ut.ee või tel. 055 667-892.
HU

UH

Faunal uus logo tulemas!
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12.10.2000
Loomariigi kunstimeelsemad esindaja on pannud oma pead, sõrad ja sarved kokku, et tekitada
Faunale uus logo. Vana logo on meid auväärselt teeninud ja temale korraldame kindlasti vastava
ärasaatmise. Jälgi Faunalehte uus logo ilmub sinna niipea kui ta valmis saab.

Hooaeg lõppemas
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19.10.2000
2000. aasta jalgpallihooaeg on läbi saamas. Fauna saavutas neljanda liiga lõunapiirkonnas
neljanda koha, tulemas on üleminekumängud viiendas liigas kolmandale kohale jõudnud
Roosna-Alliku meeskonnaga. Mängud toimuvad 22. oktoobril Roosna-Allikul ja 29. oktoobril
Tartus. Tulge kaasa elama.

Uus logo on kohal.

9B

24.10.2000
Fauna kunstilisse osakonda maandus Pegasus, kaelas paun millest leidsime meie uue logo. Suur
tänu Surrale, kes Pegasuse teele saatis, samuti meie oma loomale Vesimutile, kes kavandas hulga
konkureerivaid logosid ja aitas seeläbi kaasa lõpliku logo kõrge kvaliteedi tagamisele. Kui sa
seda loed, oled uut logo arvatavasti juba näinud, see on avalehel.

Fauna lõpetas hooaja võiduga
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29.10.2000
Selle hooaja viimaseks mänguks oli Faunal kodumäng Roosna-Alliku meeskonnaga. Peaaegu
kogu mäng kulges üheväravalises kaotusseisus, alles mängu eelviimasel minutil suutis Fauna
nurgalöögist lü&uumla viigivärava. Lisaajal põrutasime veel kolm väravat ja mängu
lõpptulemuseks jäi 4:1. Kaotuse korral oleks Faunat ees oodanud langemine viiendasse liigasse,
tänu sellele võidule mängime ka järgmisel aastal neljandas liigas. Fauna tänab kõiki oma fänne,
kaasaelajaid ja toetajaid!

Fauna fännisärgid on müügil!

11B

29.11.2000
Fauna fännisärgid saavad õige pea valmis ja piiratud kogus läheb ka avalikku müüki. Hind on
250 kr. Särk on lühikeste varrukatega, kollane, nimi ja number roheliste tähtedega, ja kannab
Fauna uut logo. Just nagu tõeline FC Fauna Püha Jalgpallisärk ise! Võtke ühendust Laur
Kelderiga: lkelder@ut.ee, 055 667892.

Vaadake 2000. aasta hooaja statistikat
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19.12.2000
Parm ja Nastik panid pead kokku ja tulemuseks on möödunud hooaja statistikaleht. Töö on tubli
ja põhjalik. Lisaks hooaja statistikale on võimalik vaadata ka iga kohtumise kokkuvõtet. Minge
hooaja tulemuste lehele ja näete ise!

Aastavahetusturniir 2. jaanuaril
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20.12.2000
FC Fauna osaleb EJL poolt korraldataval aastavahetusturniiril saalijalgpallis. Asi toimub
Tallinnas Kalevi hallis, tulge vaatama ja röökima. Vastased:
FC Mõigu - Rae
FC Concordia
Dünamo Kopli
Turba NJK
Esimene mäng on kl 16.00, vastaseks Dünamo Kopli. Finaal on kl 22.00, loodame finaali
pääseda ja põrmustada vastased tuhandeks tükiks.

