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Det er altid spændende når man står

overfor en ny sæson, men der er mange

ting der gør netop denne sæsonstart til

noget ekstra spændende. En ny turneringsstruk-

tur, som ingen har prøvet før, ny cheftræner i

begge afdelinger, og generelt mange nye ansigter

på trænersiden.

Først og fremmest vil jeg dog gerne benytte lejlig-

heden til at sige tak for den forgangene sæson.

Det var især for vores herresenior en hård sæson

med mange skader, og her vil jeg gerne sige tak til

alle spillerne, som rykkede lidt tættere sammen i

bussen da det virkelig gjaldt. Her viste vi virkelig

at man i FC King George står sammen på tværs af

alle hold, noget vi kan være stolte af, og noget der

i den grad styrker vores klub. Poul Witt og Peter

Thorius stopper deres arbejde i kvindeseniorafde-

lingen for at skifte til herreseniorafdelingen, og

her skal der lyde en tak for det store arbejde de

har udført her. Sidst men ikke mindst skal der lyde

en tak til John Vallø og Finn Møller, for det store

arbejde de har udført, jeg vil ikke bruge mange

linjer på det, da begge ved hvor stor pris jeg har

sat på deres arbejde.

Men for igen at se fremad, frem mod den nye

sæson, så bliver det som sagt rigtigt spændende.

Som altid står vi med en masse ukendte faktorer,

og denne gang endnu flere end vi plejer. Én ting er

jeg dog helt tryg ved, det er vores nye

trænere/ledere, alle er folk jeg kender og ved

hvad de står for, så jeg ser med forventning frem

til samarbejdet. Den nye turneringsstruktur er

anderledes og spændende, jeg er ikke nødvendig-

vis enig med den, men nu er den her og så må vi

forholde os til den. Der er ingen tvivl om at der bli-

ver gang i den fra start, og det kan blive hårdt for

alle parter, men vi har flere gange bevist at vi er

klar til at tage udfordringen op, vi er klar, så den

nye sæson kan bare komme an.

Noget der for tiden optager mig rigtigt meget, er

vores kvindeseniorafdelingen. Her skal jeg nemlig

selv stå i spidsen for Serie 2 holdet, og med opbak-

ning fra et rigtigt godt trænerteam tror jeg det bli-

ver et fantastisk spændende halvår. Ideerne er

mange, lysten er stor og hvis den vilje til at lære

noget nyt og den store glæde pigerne har ved fod-

bolden kan fortsætte, bliver det uden tvivl en rig-

tig god periode vi ser frem mod. Jeg kan allerede

nu afsløre at der er alternativ idræt, nye spænden-

de spil og mere målrette træning mod de enkelte

hold, både Serie 2 og 7-mands, på programmet.

Jeg glæder mig som et lille barn til den sæson, og

ved også at alle trænere og ledere i klubben glæ-

der sig, så håber jeg bare at spillerne deler glæden

med os, for så kan vi ikke undgå et få et fantastisk

spændende efterår

FORMANDEN HAR ORDET

Jacob Haag, formand, FC King George

Et spændende efterår
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FC King George - Medlemsblad04

Jeg har fået mulighed for at skrive et indlæg

som ny cheftræner i FC King George, og her vil

jeg starte med en kort præsentation af de to

andre omkring førsteholdet, Peter Thorius som

bliver holdleder har jeg taget med fra kvindeafde-

lingen, Peter er en ærke Københavner der går

utrolig meget op i at spillerne og trænerne kun

skal tænke på det sportslige, samtidig vil han også

gerne have styr på statistikerne. Jan Pimenta bli-

ver ansvarlig for de mere specifikke ting der skal

ske på banen, samtidig er han en gammel kending

i klubben hvor han trods sin unge alder har prøvet

en del. Teamet som her er blevet sat sammen, er

tre forskellige personer med hver deres styrker,

som gør at vi tror på det bliver en succes.

Da der også er ansat helt nye folk nedefter, vil

jeg bidrage med noget af den erfaring man trods

alt har fået igennem mange år i fodboldens ver-

den, både på det teoretiske plan, men så sandelig

også ude på banen, så vi sammen den vej får skabt

en klub/trænersamhørighed i hele FC King George.

Efter at vi nu kun er blevet otte hold i puljen

og skal spille halvårsturnering er der ikke råd til at

komme skidt i gang, og med en lokalpulje skal vi

være på mærkerne fra start. Med en nedrykker

Esbjerg IF 92, Tistrup B, Grindsted GIF, Tjæreborg

IF og Bramming B som alle endte over os i puljen,

samtidigt med to oprykkere Brørup GF og Jerne IF,

der kommer med gejst kan det kun blive 14 spæn-

dende kampe.

Hvad har man så som ambitioner på klubbens

og holdets vegne, den kan være svær at svare på,

men som udgangspunkt skal vi resultatmæssigt

ligge og kæmpe med i den sjove ende og hurtigst

muligt komme langt væk fra bunden. FC King

George har fået et glimrende ry som et fighterbe-

tonet hold, men vi vil gerne udvikle os, så vi bliver

mere spilstyrende uanset hvem vi kommer op

imod. Det er ikke noget der sker på 14 dage, men

at jeg kan se vi udvikler os fra uge til uge, er det

mål jeg vil sætte mig udover resultaterne.

Mandskabsmæssigt ser det fornuftigt ud hvis vi

kan holde os fri for skader, og der ligger den næste

udfordring, at skabe en sund konkurrence om

pladserne, så uanset hvem der bliver skadet, vil de

spillere vi udtager ikke svække holdet.

Da vi starter op den 21. Juli, vil jeg opfordre de

spillere der er i klubben til at komme fra start og

kæmpe for en plads på et af klubbens hold. Hvis

der er nogle der ikke ved hvor de skal spille i den

kommende sæson, både gamle FCKG-spillere eller

helt nye, kan jeg kun anbefale at man prøver at

komme til træning og finde ud af om det er noget

for jer.Husk at vi spiller for klubben, holdet og

kammeraterne, det er det der giver sejrene.

Jeg kan sige at vi vil gøre alt der står i vores

magt for at det bliver en god sæson.

Poul Witt, Cheftræner

Nye tider
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FC King George fejrede lørdag d. 20 juni

sæsonens afslutning i klubhuset i

Havnegade.Arrangementet var igen i år et

stort tilløbsstykke, og traditionen tro blev årets

spillere og topscore på klubbens hold kåret. Forud

for festen havde hver enkelt spiller, på de repræ-

sentative hold, afgivet sin stemmer på årets spil-

ler.

HERRESENIOR

Afstemning blandt spillerne på klubbens første-

herrehold resulterede i, at Nicki Hug Hansen for-

tjent kunne løfte pokalen som årets spiller. Det er

tredje gang Nicki bliver udråbet som årets spiller i

FC King George og dermed er han den spiller, som

opnået æren flest gange i klubbens historie. Benn

Samuelsen løb æren som topscorer for klubbens

bedste mandskab, med 18 scoringer i 20 kampe.

Specielt i foråret har Benn tegnet sig som en af

Serie 2 puljens farligste angribere.

På andetholdet faldt spillernes valg som årets

spiller på Anders Fournaise, som for første gang i

hans tid i klubben, kunne lade sig hylde som årets

spiller. David Cieslak, som ankom til klubben forud

for sæsonen, tog topscoreprisen med otte mål i ni

kampe. 

På tredjeholdet tilfaldt æren som årets spiller

Casper Christiansen, som virkelig igennem det

seneste år har udviklet sig som spiller.

Topscorerprisen sikrede Carsten Nielsen sig med

syv scoringer i lige så mange kampe, heraf 5 mål i

sæsonens sidste kamp.

Ali Akdogn blev af spillerne på klubbens fjer-

dehold valgt som årets spiller. En præstation som

er beundringsværdig, i det Ali før sin ankomst til

FC King George og i en alder af 28 aldrig havde

spillet fodbold før. Den forhenværende FC King

George spiller Kenny Christensen, løb med topsco-

rerprisen på klubbens fjerdehold.

KVINDESENIOR 

For tredje gang i klubbens historie skulle der kåres

en årets spiller i kvindeseniorafdelingen, mens der

for første gang skulle kåres en årets spiller for

afdelingens andetholdet. Spillerne havde på før-

steholdet efter hver kamp i løbet af sæsonen, afgi-

vet deres stemme på kampens spiller, og disse

stemmer blev efter sæsonens afslutning lagt sam-

men og dannede grundlag for valget af årets spil-

ler. Mens beslutningen om årets spiller på andet-

holdet, blev taget af afdelingens trænere og lede-

re.

Anfører Mette Petersen løb med æren på kvin-

dernes førstehold, mens Tanja Kristiansen med

syv mål i femten kampe, kunne lade sig hylde som

topscorer. Karina Christiansen blev hædret som

årets spiller på andetholdet. Her løb Camilla Mols

med prisen som årets topscorer med syv mål i ti

kampe.

Der skal fra klubbens bestyrelse lyde et stort til-

lykke til alle årets spillere samt topscorere.     

Årets spillere og topscorere
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Træningsstart for alle hold

Efter en velfortjent sommerpause, starter vi nu op igen. Træningstiderne er som følger: 

HERRESENIOR:

Opstart: tirsdag d. 21. juli 2009 kl. 18.00-20.00.

Fremover vil der være træning:

Tirsdage kl. 18.00-20.00

Torsdage kl. 18.00-20.00

Træningen foregår begge dage på bane 5 og bane

16, og der vil være mulighed for omklædning i

rum nr. 10 og nr. 12. 

Spørgsmål vedrørende træning kan stilles til 

cheftræner Poul Witt på tlf. 24 66 59 69.

KVINDESENIOR:

Opstart: mandag d. 27. juli 2009 kl. 18.00-20.00.

Fremover vil der være træning:

Mandage kl. 18.00-20.00

Torsdage kl. 17.00-19.00

Træningen foregår begge dage på bane 15, og der

vil være mulighed for omklædning i rum nr. 2.

Spørgsmål vedrørende træning kan stilles til 

cheftræner Jacob Haag på tlf. 27 21 65 77.

OBS: Der er for Herresenior ikke mulighed for omklædning i 
Veldtofte Idrætspark tirsdag d. 21. og torsdag d. 23. juli.
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En sæson er lige slut, og inden længe starter en ny

sæson. Men inden vi tager hul på den nye sæson, kan

vi kaste et tilbageblik på den afsluttede sæson. Alt i alt

var det en god sæson for klubbens hold i Serie 2, og placerin-

gen som nummer fire lyver måske en smule, da man hele

sæsonen var placeret længere oppe, men desværre kostede

to nederlag i de sidste kampe en placering som nummer to i

rækken. Man fik i løbet af sæsonen bevist at man kan spille

lige op mod de bedste hold i rækken, da man to gange gav

puljevinderen fra Jerne IF kamp til stregen, og som det ene-

ste hold formåede at tage point fra topholdet. For vores 7-

mandshold blev det en rigtig god sæson, holdet blev bedre

og bedre for hver kamp der blev spillet, og med sejre over

dygtige hold som Jerne IF og Varde IF tilspillede man sig en

flot tredjeplads i rækken. Man kunne mærke på pigerne at

lysten til fodbolden blev større for hver kamp der gik, og det

skal vi arbejde videre med i den kommende sæson.

Og netop den kommende sæson bliver en spændende en af

slagsen. Ny cheftræner, ny holdleder og ny 7-mandstræner,

og ikke mindst en ny Serie 2 pulje der tæller tre nye hold,

noget vi ikke er vant til indenfor kvindese-

niorfodbold. Det er dog ikke nogle helt

ukendte hold vi skal op imod, Ribe BK og

Bramming B har begge gode traditioner

indenfor kvindefodbold, og selvom de har

spillet 7-mands i en sæson skal vi helt sik-

kert vente god modstand fra deres side.

Anderledes spændende er det med

Tjæreborg IF, en klub der har været i

fremgang indenfor 7-mandsfodbold det

seneste års tid, og nu tager de springet til

11-mandsfodbold. De to øvrige hold, er

hold vi efterhånden kender ret godt, nem-

lig Blåbjerg og Næsbjerg RUI, så her får vi

ikke de helt store overraskelser, selvom

man aldrig ved om der kommer nye til

eller nogen er faldet fra i løbet af somme-

ren.

Efter Poul Witt er stoppet som kvindetræ-

ner, og skal træne FC King Georges herre-

senior, er der som bekendt kommet et nyt

trænerteam. Det nye trænerteam består

af Jacob Haag, Cheftræner; Brian Due, ass.

træner; Mette Falkenhøj, holdleder; og

Nicki Hug Hansen, 7-mandstræner, så det

er for de fleste fortsat velkendte navne, og

uden tvivl et team der vil kunne fortsætte

den gode udvikling som afdelingen har

været inde i den seneste tid.

Det bliver et spændende halvår vi går i

møde, hvor både Serie 2 og 7-mands har

muligheden for at blande sig i toppen af

deres rækker, så vi byder velkommen til

den nye sæson og glæder os til at se både

nye og gamle spillere når træningen star-

ter op mandag den 27. juli kl. 18:00.  

Et spændende halvår
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Vestkystløbet 2009

FC King Georges bestyrelse og udvalg
forsøger altid at forbedre forholdene
for klubbens medlemmer. Klubbens

nystiftede aktivitetsudvalg kunne i år byde
samtlige af klubbens medlemmer velkom-
men til Vestkystløbet, som afholdes hvert
år i Vognsbølparken. 

- Vestkystløbet har udviklet sig til Esbjergs
folkefest nr. 1 og det er mig en stor glæde,
at vi i år kunne tilbyde vores medlemmer
og deres familier en dejlig dag med løb som
samlingspunkt, siger FC King George for-
mand Jacob Haag

Klubbens første deltagelse ved
Vestkystløbet blev en stor succes, med 56
tilmeldte. Efter løbet var der hyggeligt
samvær for de tilmeldte med mad fra gril-
len og kolde drikkevare på klubbens stand-
plads. 

FC King George fotograf Kim Lauridsen var
på pletten og viser her sine billeder frem.
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PULJER
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HERRESENIOR, SERIE 2:

Bramming B

Brørup GF

Esbjerg IF92

FC King George

Grindsted GIF

Jerne IF

Tistrup B

Tjæreborg IF

Se resultater og stillinger på www.fckg.dk

HERRESENIOR, SERIE 4:

Coconut Lions

Fanø B

FC King George

Kvaglund IF

Spangsbjerg IF

Sædding/Guldager IF

HERRESENIOR SERIE 5(1):

Andrup IF

Darum IF

FC Esbjerg

FC King George

Gørding/Lourup IF

Vejrup IF

HERRESENIOR, SERIE 5(2):

Esbjerg IF92

FC Esbjerg

FC King George

Jerne IF

Jernved IF

Tarp B

KVINDESENIOR, SERIE 2:

Blåbjerg

Bramming B

FC King George

Næsbjerg RUI

Ribe BK

Tjæreborg IF

KVINDESENIOR, 7-MANDS:

Andrup IF (1)

Andrup IF (2)

Coconut Lions

FC King George

JBS

Oksbøl B

Sønderris SK

Varde IF

De nye puljer er på plads
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Hej Alle.

Min beslutning var taget, herefter var det bare og

lade tiden vise forandringen. Mange samtaler og

henvendelser blev imidlertid til ingenting. Efter

måneders puslespil lykkedes det og der kunne

præsenteres en ny cheftræner, tillykke til klubben

og alt held og god vind til fremtiden.

Efteråret 2003 var året hvor jeg skulle hjælpe en

uge med træning, som blev næsten seks år. Jeg

har været rigtig glad for den ”uge” og de følgende

uger. Det med at starte noget nyt, være med til

udviklingen og indretningen er meget specielt, og

opkvikkende. Vi havde ingen drejebog, men der-

imod var der fyldt op med energi over hele linien,

således nye tiltag tog fart og ingen var for fine til

at hjælpe, lidt af den ånd jeg kendte fra det gamle

ØB, hvor jeg er vokset op. Med en målrettet besty-

relse, en formand der gik forrest, en engageret

træner, en flok spillere som ville spille og ikke

mindst lyttede og lærte. Fantastiske personlighe-

der har været gennem i min tid, nogle med mere

talent end andre, men substansen var til stede, til

i fællesskab at skabe resultater, dermed arbejds-

ro, og godt humør. 

I mit forsøg på at udvikle individet samtidig

med holdet, har vi sammen skabt et miljø som alle

er en del af og kan være tjent med. Selvom vi

havde en helt speciel Superstar på holdet undgik

denne ikke at blive offer for at holdet var det vig-

tigste. Jeg kan med sindsro aflevere et homogent

hold med en masse talent, en god bredde og ikke

mindst en flok som gerne vil noget både på banen,

men også privat. Jeg har nu fulgt vejen fra store

drenge til unge mænd med en mening, endt

uddannelse og kærligheden tæt på.

Finn Møller takker af

Jeg er en glad ekstræner, og vil naturligvis følge

med i hvad der sker med Vores klub. Håber i mit

hjerte at udviklingen fortsætter, og alle kan mødes

på tværs af forskelligheder.

Tak for et godt samarbejde til klubben, spillere og

ledere.

På snarligt gensyn, 

Finn Møller

’’Fantastiske
personligheder
har været gen-
nem i min tid
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Når man kigger tilbage på foråret, så

endte det hele nu egentligt meget godt,

selvom det har været et ikke problemfrit

forår for FC King George. Både FC King Georges

Serie 2 og Serie 4 hold var i nedrykningsfare, og

da skaderne begyndte at regne ned over klubben,

så situationen ikke bedre ud, men spillerne stod

sammen og skabte fantastiske resultater for

begge hold, som sikkert reddede livet i rækkerne.

Det startede nu ellers meget godt for FC King

Georges Serie 2 hold, ni point i de første fire

kampe, og en lille afstand var skabt til bunden.

Men så begyndte uheldene at regne ned over hol-

det, og da det så værst ud, var ikke mindre end syv

spillere fra idealopstillingen ude med skader.

Spillerne rykkede dog lidt tættere sammen, og nye

folk tog ansvar, og specielt kampen på udebane

mod Tistrup B, vil stå som et evigt minde på det

sammenhold der sikrede en flot afsked med chef-

træner Finn Møller. Holdet endte som nummer syv

i rækken med otte point ned under stregen, så ind-

satsen i den første sæson i Serie 2 har bestemt

været godkendt.

Svært så det også ud for holdet i Serie 4, her var

starten knapt så god, på nær den indledende sejr

over Oksbøl B, og helt galt gik det i kampen mod

FC Esbjerg, hvor uoverensstemmelser mellem hol-

det og Preben Kaas brød ud i lys lue. Preben tråd-

te herefter tilbage som træner for holdet, men

heldigvis har man i fællesskab fundet en ny rolle

til den vellidte klubmand. Denne oplevelse fik dog

holdet til at stå tættere sammen, og endda ikke de

mange skader i klubben kunne ryste holdet, der

nu var under ledelse af Bo Brejnrod, Claus

Det hele endte godt
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Underbjerg og Anders Fournaise. Det blev til 14

point i de sidste syv kampe, og dermed spillede

man sig helt op på en sjetteplads, langt væk fra

kampen om nedrykning.

De mange skader i klubben måtte dog ramme et

sted, og det blev derfor et meget svært halvår for

den nye Serie 5 træner Ulrik Falkenhøj. Afbud på

afbud væltede ned over holdet, og flere gange

måtte træneren selv trække i tøjet, for at undgå

afbud til kampene. Det blev derfor en kamp op af

bakke, og ikke en kamp i toppen af rækken, som

holdet ellers har potentiale til. Der skal dog lyde

en stor ros til Ulrik Falkenhøj og Michael Ehmsen

for det store arbejde de har udført omkring hol-

det, og forhåbentlig tegner det lidt lysere når

efterårssæsonen sparkes i gang.

Problemer med skader og afbud ramte selvsagt FC

King Georges fjerdehold hårdest. Efter en god-

kendt start, med to gode kampe, blev det meget

svære vilkår for spillerne, som dog trofast bakke-

de op omkring holdet selvom man måtte indkasse-

re flere store nederlag. Men da skaderne og

afbuddene var på sit højeste, blev det ganske

umuligt at stable et hold på benene, og derfor blev

det desværre til flere aflyste kampe, og en place-

ring sidst i rækken.

Vi står nu overfor en ny sæson, hvor vi kan byde

velkommen til en masse nye trænere i afdelingen.

Rent faktisk er de fleste i forvejen kendt i klubben,

men de er at finde på nye poster. Der er kommet

flere folk ind omkring holdene, og på den måde er

vi rigtigt godt rustet til den nye sæson, og hvis

skaderne så småt begynder at forsvinde, ser det

rigtigt godt ud for holdene. En sæson hvor Serie 2

holdet skal prøve at stabilisere sig endnu mere i

rækken, et Serie 4 og et Serie 5 (1) hold der abso-

lut kan spille med i toppen af deres rækker, og et

Serie 5 (2) hold der igen skal finde sig selv efter et

meget svært forår.

Vi vil byde velkommen til de nye trænere og lede-

re i afdelingen, samt både nye og gamle spillere og

håber på stor tilslutning, når sæsonen starter på

tirsdag den 21. juli kl. 18:0
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TRÆNERE/HOLDLEDERE:

HERRESENIOR, SERIE 2 TELEFON
Cheftræner: Poul Witt 24 66 59 69
Ass. træner: Jan Pimenta 20 67 76 56
Holdleder: Peter Thorius 30 22 09 06

HERRESENIOR, SERIE 4
Træner: Bo Brejnrod 28 79 62 57
Ass. træner: Claus Underbjerg 60 15 32 18
Holdleder: Kenny Christensen 51 27 09 52

HERRESENIOR, SERIE 5 (1)
Træner: Ulrik Falkenhøj 51 27 64 25
Holdleder: Michael Ehmsen 22 16 81 95

HERRESENIOR, SERIE 5 (2)
Holdleder: Preben Kaas 23 98 95 81

KVINDESENIOR, SERIE 2
Cheftræner: Jacob D. Haag 27 21 65 77
Ass. træner: Brian Due 28 55 80 72
Holdleder: Mette Falkenhøj 20 20 02 96

KVINDESENIOR, 7-MANDS
Træner: Nicki Hug Hansen 31 67 13 20

ØVRIGE
Målmandstr.: Bo Brejnrod 28 79 62 57
Scout: Preben Kaas 23 98 95 81

BESTYRELSEN:
Formand Jacob D. Haag:

jdh@fckg.dk
Næstformand Claus Underbjerg:

cu@fckg.dk
Kasserer Jens Muff:

jm@fckg.dk
Henrik Baun Jensen, menigt medlem

hbj@fckg.dk
Anders V. Fournaise, menigt medlem

avf@fckg.dk
Anne Grethe Osbak, 1. suppleant

ago@fckg.dk
Casper Christiansen, 2. suppleant

cc@fckg.dk

SPONSORUDVALG:
Henrik Baun Jensen, 21 27 21 23

PR-UDVALG:
Anders V. Fournaise, 29 92 00 96

KLUBHUSUDVALG:
Claus Underbjerg, 60 15 32 18

AKTIVITETSUDVALG:
Jacob D. Haag, 27 21 65 77

KAMPFORDELER:
Mogens Pedersen, 28 91 41 05

mp@fckg.dk
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TRÆNINGSTIDER, HERRESENIOR:

Tirsdage: 18.00 - 20.00.
Torsdage: 18.00 - 20.00.
Bane 5 + 16, omk.rum 10 + 12, Veldtofte

TRÆNINGSTIDER, KVINDESENIOR:

Mandage: 18.00 - 20.00.
Torsdage: 17.00 - 19.00.
Bane 15, omk.rum 2, Veldtofte



SPONSORER

Madexpressen

Ønsker du at være en del af 
FC King Georges sponsorteam, kan du 
kontakte en af de følgende personer:

Formand Jacob D. Haag
tlf. 27 21 65 77, Mail: jdh@fckg.dk

Sponsoransvarlig Henrik Baun Jensen
tlf. 21 27 21 23, Mail: hbj@fckg.dk

Denne plads kan blive din...
...kontakt sponsorudvalget!

Denne plads kan blive din...
...kontakt sponsorudvalget!
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Skaf en sponsor

- og få en tur i biffen

I FC King George er sponsorerne meget vigtige samarbejdspartnere, og jo bedre klubbens spon-
sornetværk er, jo bedre kan vi gøre det for vores medlemmer. Det er dog et tidskrævende arbejde
at finde sponsorer, og da arbejdet i FC King George er 100% frivilligt, kan det være svært at finde
tiden til det store sponsorarbejde.

Vi vil derfor gerne bede om DIN hjælp til at finde vores næste sponsor. Alt du skal gøre er at
sætte os i kontakt med en interesseret virksomhed, så overtager vi arbejdet og finder sammen
med virksomheden en passende aftale. Vi vil selvfølgelig gerne belønne dig for din hjælp, så der-
for får alle der skaffer en sponsor til FC King George en gratis biograftur med popcorn og soda-
vand for to personer.

Kontakt Jacob Haag på telefon 27 21 65 77 hvis du kender en interesseret virksomhed eller hvis du
selv vil være sponsor for FC King George.

Husk at jo flere sponsorer vi har, jo bedre kan vi gøre det for vores medlemmer.


