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FORMANDEN HAR ORDET

Succes?
Når jeg bevæger mig rundt i fodboldkredse, både
indenfor Esbjerg-området og indenfor JBU, som
jeg nu engang gør en hel del, så falder snakken
naturligt på de klubber vi nu engang repræsenterer. Derfor bliver FC King George selvfølgelig også
vendt, og som regel bliver vi betegnet som en
klub med succes. Det har fået mig til at tænke
over hvad succes egentlig er for os? Er det at
vores førstehold rykker op, at vi når langt i pokalen eller noget helt andet?
Mange vil nok sige, at vi er en succes fordi vi er
gået fra Serie 6 til Serie 2 på syv år, og at vi i
øvrigt også har et hold placeret i Serie 4, men
vores klubs værdier er ikke bygget på om vi spiller i Serie 2 eller Serie 5. Faktisk kan vi som klub
have lige stor succes ligegyldigt hvordan vi er
placeret i rækkerne. Det er dog naturligt at glæden ved at spille fodbold bliver større når man
vinder, så det kan vel heller ikke undgås at succes
og resultater følges ad, og det er vel også lettere
at få succes når resultaterne også er der. Der er
derfor en hårfin balance, og det er den balance vi
har været gode til, og fortsat skal være gode til, i
FC King George hvis vi fortsat skal have succes.
Det er vigtigt at vi i fremtiden har endnu større
fokus på klubben som helhed, og dette gælder
både for vores spillere på førsteholdet og på fjerdeholdet, men også for vores herresenior og
kvindesenior, for alt hvad vi gør i klubben, både
på og udenfor banen, har konsekvenser for alle
der spiller fodbold i klubben, både i positiv og
negativ retning.
Det betyder noget for alle i klubben hvis førsteholdet vinder, men det betyder også noget for
klubben, at Camilla Mols scorer sit første mål for
klubben i en 3-2 sejr over Andrup IF i en 7-
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Det betyder også
noget at Camilla
Mols scorer sit
første mål.

mandskamp. Vi skal derfor alle tænke på, at det
vi gør, altid vil have indflydelse på klubben, og
nogen gange betyder det at man skal spille en
plads som man ikke er vant til, eller tage en tørn
for et lavere rangerende hold. I sidste ende er
det hele nemlig med til, at vi fortsat er en succes
i FC King George, en succes vi i fællesskab har
skabt, og en succes vi i fællesskab skal bygge
videre på.

Jacob Haag, formand, FC King George
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COACH’ CORNER

FCKG i serie 2 med højt niveau
Placeringen i serie 2 er efter min mening ikke
vigtig, alle ved det er svært, om ikke umuligt at
forudsige. Et er sikkert, det er en meget svær
pulje vi deltager i, så et godt bud her efter 6 runder er overlevelse og at bevare status i serie 2.
Det vil være et overraskende, men samtidig et
flot resultat.
Vi har ikke trænet optimalt pga. afvikling af de
mange hverdagskampe. Vi har måtte udsætte
kampe fra starten af sæsonen, for at vore modstandere ikke skulle have alt for let spil. Havde vi
ikke flyttet kampene ville vi være i stand til at
stille et hold, men med den modstand vi har fået,
må vi se i øjnene at stærkeste opstilling er nødvendig.
Vi har på holdet, trods megen modstand vist høj
moral. Stor individuel mental styrke, rystet sammen af et fantastisk sammenhold. Jeg kan ikke
rose nok for indstillingen. Endvidere i samme
boldgade, er det meget motiverende for en træner, at opleve stemningen ved kampe på banen,
samtidig med opbakning udefra sidelinien. Det er
kampe med høj intensitet og fodbold på et meget
seværdigt niveau. Tak til spillerne for indstillingen, men også tak til dem der følger og støtter
fra sidelinien. Jeg ser også folk, som egentlig ikke
har noget med vores klub at gøre, der kommer
og ser kampene, det er også et godt tegn på
niveau.
Vi har talt om attitude og kropssprog, forstår
man og lever lidt efter det undgår vi mange konflikter og vi får afvist problemer allerede inden
de er der. Det er derfor vigtigt vi ved at der er en
konsekvens ved vore handlinger, så tænk dig om
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inden du udfører handling, også når det ikke
længere er mig der skubber til jer. Vi har stadig
til juni i samme båd.
Vi er så langt i vores proces, at jeg har valgt at
sige op i vores klub. Ikke fordi jeg ikke har lyst,
men fordi at jeg derhjemme har verdens bedste
familie og især en lille dreng der hver gang jeg
kører spørger mig: - Skal du nu til fodbold igen,
hvornår må jeg komme med? Jeg tror det er vigtigt og indse at nogen har mere brug for mig end
I har. Jeg gjorde hvad jeg kunne for at hjælpe jer
da I rakte hånden ud, nu er der andre der må
tage over. I står jo ikke akut og mangler denne
gang, held og lykke med at finde den rigtige.
Med sportslig hilsen,

Cheftræner Finn Møller

FAIRPLAY I SERIEFODBOLDEN

Set fra en fodbolddommers synsvinkel
Efter en veloverstået Fairplay weekend (d. 20. og 21.
september) over hele landet, er det vigtigt, fortsat
at holde fokus på begrebet fairplay, nu hvor det er
så meget oppe i medierne.
Men hvad er fairplay egentligt?
Alle kender efterhånden til den hilsen (fairplay-hilsen), som foregår inden en hvilken som helst fodboldkamp, hvor begge hold og dommere mødes
oppe ved midten og ønsker hinanden en god kamp.
Et godt initiativ, som er blevet taget her inden for de
sidste år. Lige så vigtigt er det dog om end ikke vigtigere, at man lige husker, også selvom man har
tabt, at få sagt tak for kampen til både modspillere
og dommere. Dette er en god måde at få afrundet
en kamp på, og det er med til at vise den respekt
overfor hinanden, som der bør være fodboldklubberne og dommerne imellem.
Respekt er vel det væsentligste ord, når vi taler fairplay - respekt overfor modspillere men især også
overfor dommeren. Det er vigtigt, at man har
respekt overfor dommeren, også selvom han måske
ikke lige så det straffespark, som blev begået mod
en. Dommeren kan også have en dårlig dag, lige
som alle spillere kan have det. Dommere er ikke fejlfri, men de vil til enhver tid dømme så retfærdigt
som muligt.
Hvordan opfører man sig så bedst overfor en dommer i løbet af en kamp?
Enhver ved vel, at gentagne højlydte protester overfor dommerens kendelser i løbet af en kamp medfører en advarsel. Det er dog lige så vigtigt, at man
heller ikke løber og kommenterer dommerens kendelser konstant, om det så foregår meget lavt, således dommeren kun kan høre det. Både verbale og
non-verbale protester er noget af det, som dommerne har meget fokus på for tiden, da det er indskær-

pet i retningslinjerne, men også fordi det for dommeren er irriterende at høre på en spiller, der konstant prøver at belære ham om, hvordan han skal
dømme. Man skal huske på, at det er dommeren,
der er uddannet i fodboldloven, så i de fleste tilfælde har han nok ret.
Så vil man undgå at komme i dommerens ”søgelys” i
løbet af kampen, skal man undgå gentagne højlydte
protester, lade være med at kommentere alle dommerens kendelser og lade være med at signalere
med fagter og lignende, at det dommeren har
dømt/ikke dømt er helt vanvittigt. Der er naturligvis
også mange andre ting, man kan komme i dommerens ”søgelys” for, men undgår man denne nævnte
adfærd, samtidig med at man udviser respekt overfor dommerens virke på banen, er man kommet et
langt stykke i forhold til fairplay overfor dommeren.
Til slut vil jeg ønske alle en fortsat god og fair
sæson.
Jesper Nielsen
Fodbolddommer i Danmarksserien
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HERRESENIOR

Nyt fra herresenior

Det blev en lidt presset opstart for alle vores
hold i herreseniorafdelingen, da ferier gjorde at
mange af de første kampe måtte flyttes til senere
på sæsonen, og der derfor har været heftig
aktion på banerne i Veldtofte Idrætspark.

Serie 2
Det var med stor spænding klubben og spillerne
så frem til en sæson i Serie 2, hvor man skulle
prøve kræfter med de lidt bedre hold, og man fik
fornøjelsen af en dommertrio til alle holdets
kampe. Efter de første syv kampe i sæsonen har
holdet fået en lidt blandet start, hvor man er placeret under nedrykningsstregen, men fortsat har
kontakt til holdene der er placeret på den anden
side af stregen. Efter en målrig start på turneringen med et 8-6 nederlag til Skærbæk B, er det
blevet til en lang række tætte kampe, som har
kastet to sejre, to uafgjorte og to nederlag af sig,
alle kampe hvor sejren kunne have gået til begge
sider. Holdet har bevist at man kan spille med i
rækken, men man i de afgørende situationer
mangler det sidste for at komme afgørende fri af
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nedrykningsstregen. Det skal der arbejdes med i
de kommende kampe og i den lange vinterpause
som man i år har.
Serie 4
Vores hold i Serie 4, er måske det hold der har
skuffet mest her i den første tredjedel af sæsonen, og er efter syv kampe placeret under nedrykningsstregen, hvilket der gerne skulle laves
om på. Holdet har hentet seks point, hvilket er
kommet via to sejre og fem nederlag. Holdet har
været godt med i de fleste af kampene, og de to
sejre holdet har fået, har også været på 6-1 og 62, mens stort set alle nederlag er kommet efter
tætte kampe. Holdet skulle gerne hente lidt flere
point i efterårets sidste fire kampe, så man kan
kravle op på den rigtige side af nedrykningsstregen inden forårssæsonen skydes i gang. Der venter dog holdet nogle rigtigt svære kampe, da man
står over for modstandere som Sig/Thorstrup IF,
Fanø B, Andrup IF og BK-06 Esbjerg, men hvis
man kan finde noget af det samme spil frem som
man har i sæsonens to sejre, så er det ikke en
umulig opgave at hente flere point.

HERRESENIOR

Serie 5 (1)
Det stærkeste af vores to Serie 5 hold er spået en
placering i toppen af rækken, og det er helt sikkert også klubbens forhåbning, at man kan spille
med om en oprykning til Serie 4. Holdet indfriede
også fra start forventningerne, da man efter tre
kampe stod noteret for ni point og en målscorer
på hele 18-3. Sidenhen blev det dog til tre nederlag på stribe, inden man fik vendt den dårlige
stime med en 5-2 sejr over Hjerting IF. Holdet har
nu kun to kampe tilbage i efteråret, nemlig mod
nok et Hjerting hold inden sæsonen sluttes af
mod Coconut Lions. Kan man her hive seks point
hjem, må man sige at sæsonen er godkendt,
mens to nederlag vil være en smule skuffende.
Holdet har været ledet af Jan Pimenta med stor
hjælp fra Michael Ehmsen, dog har Jan kun gjort
det for at hjælpe klubben, og fra foråret står en
ny mand i spidsen for holdet. En person som vi
ser frem til at kunne præsentere inden længe.

Serie 5 (2)
Som rosinen i pølseenden, har vi vores fjerdehold
der ligesom tredjeholdet er placeret i Serie 5. Der
har op til sæsonen ikke været de store forventninger til holdet, som primært har til opgave at
give alle spillere i klubben mulighed for at spille
kamp. At holdet heller ikke har haft en fast træner, og opgaven derfor har været løst af Preben
Kaas, Claus Underbjerg, Anders Fournaise og
Jacob Haag i fællesskab, har ikke gjort det lettere, men både spillere, trænere og ledere har løftet opgaven flot. Holdet har hentet syv point i syv
kampe, og man har blandt andet hentet point
mod Serie 4 nedrykkerne fra Esbjerg IF92, så holdet har helt sikkert potentiale hvis man kan få tilknyttet en fast træner, og hvis spillerne finder
stabiliteten frem. Noget som vi håber meget på
lykkedes i løbet af vinterpausen.

Husk at der kan læses meget mere om de enkelte kampe, ligesom man kan finde optakter, holdopstillinger, målscorer og meget meget mere på klubbens hjemmeside www.fckg.dk, hvor man også kan finde
stillinger og kommende kampe.
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FC KING GEORGE I KAMP

Nicki i gennembrud med et jagtende Tjæreborg IF forsvar.

I slutningen af denne sommer tilknyttede FC King George Kim Lauridsen som
klubbens fotograf. Kims interesse for fotografi har været meget givtigt og har
bl.a. resulteret i et udvidet billedmateriale til både klubblad og
hjemmeside. Det er ligeledes Kim som står bag denne fotoserie.
Rasmus snyder en frembrusende midtbanespiller.

Holdånd.
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FC KING GEORGE I KAMP

FC King Georges midtbanedynamo

Er det fodbold-kapgang?

Martin Lassen i flot balance
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SPILLERPROFIL

Lars-Kristian Lassen
FC King George nyder altid godt af studiestarten
d. 1 september. Dette år dukkede flere spændende spiller op, her i blandt Lars-Kristian Lassen.
Lars-Kristian, på fodboldbanen kendt som LK, er
flyttet til Esbjerg fra Haderslev for at studerer
den nyoprettede HA Sport Management på
Syddansk Universitet. Netop denne uddannelse
tiltalte LK meget, da han kunne kombinere sin
interesse for sport med erhvervsøkonomi.
LK er født og opvokset i Haderslev. Han har fået
sin fodbold opdragelse i henholdsvis Løjt IF og
Vilstrup UIF, hvor han spillede i ungdomsårene.
Som drengespiller flyttede LK til Haderslev FK
hvor han har spillet indtil skiftet til FC King
George. Seniorårene i Haderslev FK har budt på
serie 2 og danmarksserie fodbold.
LK valgte at fortsætte sin fodboldkarriere i FC
King George pga. af den gode omtale klubben og
klubbens formand Jacob Haag fik i forbindelse
modtagelsen af Viasats Rode-pris. LK ligger samtidig stor vægt på, at klubben er meget social
anlagt og at både han og barndomsvennen Jan
Ærensgaard kan spille på passende niveau.

Hvorfor spiller du kant?
LK: - Det er nok der jeg er bedst. Har spillet alle
pladser, men finder mig bedst tilpas på kanten
eller den offensive midtbane.
LK føler sig godt modtaget af klubbens medlemmer og forventer igennem sin tid i FC King
George, at få nogle nye bekendtskaber udenfor
studiemiljøet.Succeskriteriet til den indeværende
sæson er for LK, at holdet bevarer statussen som
serie 2 mandskab.
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FACTS:
Spilletrøjenummer: 21
Navn: Lars-Kristian Lassen
Fødselsdato: 28. september 1986
Position: Kant
Førsteholdskampe: 6

Cheftræner Finn Møller siger om LK: - At klubben
kan tiltrække en spiller af Lars-Kristians kaliber
er en gave. Med hans ydmyge personlighed, er
det ikke noget problem for ham at falde godt ind
i FC King George
Uddannelsen HA Sport Management løber over
tre år og LK forventer, at han hele sin studietid
vil spille for FC King George

KVINDESENIOR

Efteråret hvor resultaterne manglede
knyttet, nemlig Brian Due. Det gør at der hele
tiden er tre træner tilknyttet træningen, hvilket
giver os nogle mulighed for at gå i dybden med
detaljerne. Samtidig viser det endnu engang, at vi
vil noget med damefodbold i FC King George.
På spillersiden har der også været udskiftninger,
nogen er stoppet på grund af manglende tid håber de kommer tilbage. Heldigvis dukker nye
spiller op fra omegnsklubberne, som har hørt

’’

Vi vil noget med
damefodbold i
FC King George

Vi må nok erkende at efteråretsstart har været
problematisk, da en hel del af vores spillere er
studerende, der kommer udefra og derfor først
er til rådighed sidst i august. Det har gjort at
fremmødet ikke på noget tidspunkt har været
optimalt, dette har virket frustrerende på holdene, som resultaterne på 11-mandsholdet viste i
starten.
Vi var så heldige at dem der kom, var klar til at
tage en tørn på 7 mandsholdet og det har givet
en virkelig fremragende start. Holdet har på
nuværende tidspunkt kun tabt til det suveræne
tophold fra Varde. Det beviser, at træner man,
bliver man bedre.
I afdelingen er der sket det, at Michael har overtaget efter Christian - tak for indsatsen, og at vi
på 11-mands også har fået en assistenttræner til-

godt om klubben og gerne vil prøve hvad det er.
Her fortjener alle de gamle piger en stor ros for
den måde de modtager de nye, virkelig flot, hvilket også giver en god stemning blandt pigerne
Nu da efteråret går på hæld og turneringen stopper vil vi ikke ligge på den lade side, men stadigvæk træne to gange i ugen, for at vi kan dygtiggøre os yderligere så vi står godt rustet til sæsonen 2009.
Det glædelig ved den udmelding er, at vi også i
2009 spiller 11-mands fodbold.
Sportslig hilsen
Poul Witt, kvindesenior
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MOTIONSRUM

Tilbud til alle medlemmer

Som noget helt nyt tilbyder FC King George nu
gratis træning i Veldtofte Idrætsparks motionsrum for alle klubbens medlemmer, og her skal
det understreges at det kun er for klubbens medlemmer. Motionsrummet har alle former for træningsmaskiner, spinningcykler og vægte, som
man kender fra motionscentrene rundt om i
byen.
Der vil være træning i motionsrummet hver torsdag resten af efteråret, og træningen forgår før
herre- og kvindeseniorernes træning, så der er
åbent hver torsdag mellem kl. 16:00-18:00 frem
til torsdag den 16. oktober. Efter sæsonens sidste
kamp, vil der være træning hele vinteren, og her
vil herre- og kvindesenior få hver sin træningstid,
men dette kommer der flere informationer om på
et senere tidspunkt.
Da der ikke er ansat personale i motionsrummet,
er det klubberne selv der er ansvarlige for udstyret, og derfor skal følgende retningslinjer til
enhver tid overholdes ved brug af motionsrummet og maskinerne:
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• Motionscentret kan benyttes af
Idrætsparkens faste brugerklubber, dog kun
holdvis ikke individuelt.
• Nøgle til centret afhentes og afleveres i
Veldtoftes cafeteriet.
• Efter brug afsprittes og tørres de redskaber,
der har været i brug.
• Brugen af redskaberne foregår på klubbernes eget ansvar.
• Brugerne er erstatningspligtige ved misligholdelse af redskaberne.

Vi håber at alle medlemmer vil tage godt imod
det nye gratis tiltag i klubben, og støtte godt op
omkring det, så vi også i fremtiden kan benytte
os af de gode faciliteter vi har til rådighed.

KLUBBEN SET UDEFRA

FC King George er en velfungerende
klub med plads til alle
Da FC King George rykkede op i serie 2 i fodbold i
sidste sæson, kunne jeg samtidig byde klubben
velkommen i JydskeVestkystens spalter. Serie 2
er nemlig den lavest rangerende række, vi omtaler fast på Esbjergsiderne efter hver kamp.
Jeg må blankt erkende, at jeg ikke har haft min
gang i klubhuset i Havnegade, men i den korte
tid, jeg har snakket med både ledere og trænere i
Veldtofte, har jeg fået et godt indtryk af FC King
George.
Det skyldes ikke mindst træner Finn Møller og
den pr-ansvarlige Anders Vestergaard Fournaise,
som har taget pænt imod mig under forskellige
kampe.
En god hjemmeside
Det er ligeledes altid en fornøjelse at læse klubbens hjemmeside, som er nem at finde rundt på
og som næsten altid er fint opdateret.
Hjemmesiden har avisen da også stor gavn af.
Den første ting, man lægger mærke til på hjemmesiden, er den fornuftige målsætning klubben
har:
Målsætningen er nemlig at skabe et socialt fællesskab omkring fodbolden. Klubben lægger stor
vægt på, at der er plads til alle spillere uanset
niveau og klasse og ønsker endvidere at holde
kontingentet i bund, så alle har råd til at være
medlem af FC King George.
Når man hører dette navn, kommer tankerne
uvilkårligt til at kredse om nogle spillere, som
sidder på et værsthus og tager ud og spiller fodbold.
Har seks hold
Klubben blev da også stiftet på værtshuset King
George den 18. juli 2000. Folk faldt hurtigt fra,

men i dag har klubben over 100 medlemmer,
seks hold og er en velfungerende klub, som ovenikøbet for ikke så længe siden fik stor hæder, da
formanden, Jacob Haag, blev tildelt Rode-prisen
på 100.000 kr. Det var alle tiders reklame for FC
King George og for Jacob Haag, som har lagt
masser af timer i formandsposten.
Det nyoprykkede førstehold fra King George har
også skaffet klubben pæn omtale, selv om det
ikke er blevet til så mange point endnu. Jeg har
dog stor tiltro til holdet, som nok skal sikre sig
forbliven i rækken, hvis man ellers kan undgå fiaskoer som 8-6 i Skærbæk.
Preben Nielsen
Journalist, JydskeVestkysten
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INFO OG KONTAKTOPLYSNINGER

Kontaktoplysninger
Adresse:
FC King George
Havnegade 13kld.
6700 Esbjerg
Mobil: 27 21 65 77
E-post: mail@fckg.dk
Web: www.fckg.dk
Bestyrelsen:
Formand Jacob D. Haag:
jdh@fckg.dk
Næstformand Henrik Baun Jensen:
hbj@fckg.dk
Kasserer Jens Muff:
jm@fckg.dk
Claus Underbjerg, menigt medlem
cu@fckg.dk
Anders Vestergaard Fournaise, menigt medlem
avf@fckg.dk
Louise Birkegaard, 1. suppleant
lb@fckg.dk
Charlotte Gejl Pedersen, 2. suppleant
cgp@fckg.dk
Sponsorudvalg:
Henrik Baun Jensen, 21 27 21 23
PR-udvalg:
Anders Vestergaard Fournaise, 29 92 00 96
Klubhusudvalg:
Claus Underbjerg, 60 15 32 18

Trænere/holdledere:
Herresenior, serie 2
Cheftræner: Finn Møller, 22 62 46 53
Ass. træner: Rasmus Kyhn, 25 46 89 44
Holdleder: John Vallø, 40 79 40 39

Herresenior, serie 4
Træner: Preben Kaas, 23 98 95 81
Ass. træner: Claus Underbjerg, 60 15 32 18
Holdleder: Anne-Grethe Kaas
Herresenior, serie 5
Træner: Jan Pinmenta, 20 67 76 56
Holdleder: Michael Ehmsen, 22 16 81 95
Kvindesenior, serie 2
Cheftræner: Poul Witt, 24 66 59 69
Ass. træner: Brian Due, 28 55 80 72
Holdleder: Peter Thorius, 30 22 09 06
Kvindesenior, 7-mands
Træner: Michael Heide Sørensen, 26 79 72 87
Målmandstræner
Bo Brejnrod, 28 79 62 57
Træningstider, Herresenior:
Tirsdag og torsdag 18.00 - 20.00
Bane 5 og 16, omk.rum 10 og 12, Veldtofte
Træningstider, Kvindesenior:
Mandag og torsdag: 18.30 - 20.30
Bane 15, omk.rum 2, Veldtofte

Kampfordeler:
Mogens Pedersen, 28 91 41 05, mp@fckg.dk
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aktive medlemmer, og forefindes på udvalgte uddannelsesinstitutioner.
Oplag: 250 stk. Kan også downloades på www.fckg.dk.
Layout og tryk: Lime+Coffee, mail@lime-coffee.dk, 60 88 44 33. Annonceinfo: Jacob D. Haag,
jdh@fckg.dk, 27 21 65 77. Redaktion: Anders V. Fournaise, samt trænere og ledere i FC King George
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SPONSORER

Just/Ask
Mode til mænd
Sædding Centret

Madexpressen
Kirk Larsen & Ascanius
Guldbageren Hjerting
Asta P
Hudplejeklinikken Medex
Køkkenkæden
Sylvia
Kunstpavillonen Josef
LP Gul dog Sølv
MOON

Casa Toscana
BeKeVi
Haag & LeRoi Webdesign
Lime + Coffee
UMBRO
Sportigan
Vestfoto
Bones Familerestaurant
Storgaard Biler
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KlubSupport
en del af SupportDanmark

Din klub er med...
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NYHED

!
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FÅR DIR
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DU KAN HELT GRATIS
HJÆLPE DIN KLUB, NÅR DU E-HANDLER
VIA KLUBSUPPORT HOS OVER
100 ANERKENDTE INTERNETBUTIKKER.
1. Klik ind på www.klubsupport.dk
2. Find din klub og tilmeld dig gratis som supporter
3. Når du e-handler støtter du helt gratis klubben

KlubSupport har aftaler med over 100 anerkendte e-butikker,
der har forpligtet sig til at donere et fast beløb eller en fast
procentdel af købesummen til de klubber, hvorfra medlemmerne
handler. Her kan du se nogle af e-butikkerne:
Du støtter du med 7%
af beløbet ved køb af tøj
og accessories.

Du støtter med op til
2 % af købesummen.

Du støtter med kr. 100,pr. køb.

Du støtter med kr. 65,- når
du opretter et mobilabonnement, eller kr. 130,- ved et
bredbånds abonnement.

Du støtter med kr. 75,pr. bestilling.

Du støtter med kr.
100,- pr. tilmelding

Se mange ﬂere på
www.klubsupport.dk

