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FORMANDEN HAR ORDET

Det stressende efterår

N

ormalt er jeg ikke er person der bliver
stresset, og det synes jeg egentlig heller
ikke jeg er nu. Jeg kan dog tydeligt
mærke at presset dette efterår måske er højere
end det nogensinde har været før. Det skyldes
selvfølgelig også, at jeg trådte til da vi manglede
en træner for vores kvindesenior, men misforstå
mig ikke, jeg nyder hver eneste minut på og udenfor banen, både med pigerne, men også når jeg
selv er i aktion som spiller.
Det voksende pres som vi har oplevet i efteråret er
selvfølgelig en kombination er flere ting. Først og
fremmest er det altid mere stressende i efteråret,
da turneringen er mere kompakt og mange af
vores spillere kommer sent hjem fra ferier, men
dette efterår har været mere stressende end vi
har været vant til. Stort set hele vejen igennem
har vi fået nye trænere, noget som selvsagt giver
nye rutiner, som man skal vænne sig til, men en
opgave som jeg synes bestyrelsen og trænerne i
fællesskab har løftet flot.
Derudover er der de omkringliggende ting, som vi
hele tiden forsøger at forbedre, så det bliver sjovere at spille fodbold i FC King George. Vi har
blandt andet indført kampprogrammer omkring
førsteholdets kampe, vi afholder flere interne
møder for at sikre en linje i de ting vi laver, og
generelt er der sket meget i kulisserne, som man
som spiller måske ikke tænker så meget over, men
som alligevel er med til at gøre det sjovere at være
en del af FC King George. Vi arbejder i øjeblikket
på to meget spændende ting, den ene er en viderebygning af projekt "Veldtofte Stadion", hvor vi
har ansøgt Esbjerg Kommune om 40.000,- kr. til at
etablere fast rækværk omkring vores opvisningsbane, en ting som vi kan starte på i begyndelse af
det nye år, hvis vi får tildelt pengene. Den anden

ting er et nyt klubhus, således vi kan komme ud af
det fugtskadet lokale i Havnegade, og her har vi
været ude og kigge på to konkrete lokaler, og regner med at vi i slutningen af året kan påbegynde
istandsættelse og indflytning i et nyt og bedre
klubhus.
Dette er alt sammen noget der kræver tid, og jeg
er taknemmelig for at jeg har en bestyrelse bag
mig, som kan varetage nogle af disse opgaver. Dog
kan vi ikke ene og alene løfte de mange opgaver,
der ligger foran os, og jeg vil derfor opfordre alle
til at give en hånd med der hvor der er brug for
den, så det ikke bliver et endnu mere stressende
forår for mig selv og den resterende del af bestyrelsen. Det er den eneste måde vi kan holde hjulene i gang uden at vores dygtige frivillige ledere falder fra fordi arbejdspresset bliver for stort.
Jacob Haag, formand, FC King George
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COACH’ CORNER

Et skridt tilbage,
to skridt frem,
forskellen mellem succes og
fiasko.

H

vordan definerer vi dette? Hvis vi ser på
resultaterne og stillingen i tabellen, ja så
kan vi godt kalde det en mindre fiasko,
men vi har heldigvis nogle kampe endnu til at
rette op på det.
Jeg vil gerne tage de positive ting der trods alt er
sket de første tre måneder. Vores trup er blevet
bedre, mange til træning, intensiteten til træningen er høj, spillerne er villig til at lære og samarbejdet med de øvrige træner og leder fungerer
upåklageligt. Resultaterne har ikke været som de
burde, men som jeg lagde ud med i det sidste blad,
er det vigtigt at kunne se en spillemæssig fremgang, og der har spillerne vist den fremgang som
jeg havde forventet.
Vi har som noget nyt fået alle klubbens hold til at
træne og arbejde med de samme ting, og ud fra
tilbagemeldingerne har det været positivt for spillerne at opleve, hvilket har betydet at vores Serie
4 ligger godt til og Serie 5, 1 selv kan afgøre om
det skal en række op.
Et nyt tiltag vi er startet på er månedsmøder, hvor
anførere, holdledere, trænere både for herre- og
kvindeafdelingen deltager sammen med et medlem fra bestyrelsen, et forum hvor vi kommer
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rundt omkring stort og småt, så hvis vi ser på den
lange bane er klubben en succes.
Hvad er der så gået galt på den korte bane?
Truppen var ikke bred nok, for mange skader ved
de etablerede spillere, som vi stadigvæk lider
under, flere kom først i gang da der var spillet tre
runder, grundet ferie. Dette bevirker at vi endnu
ikke har kunnet stille med det sammen mandskab
to kampe i træk, og giver udslag i at folk ikke kender hinandens løbemønster, samarbejdet den
enkelte person og kæderne imellem ikke bliver
optimalt, hvilket har kostet i kampene.
Vi er heller ikke tvivl om, at i resten af kampene,
skal vi kæmpe en hvis del ud af bukserne for at
overleve, og det kan vi når vi står sammen. Vi skal
spille som en enhed.
Poul Witt, Cheftræner

INDENDØRSFODBOLD

Så skal skoene snørres

S

æsonen er så småt ved at gå på hæld for de
fleste af FC King Georges hold, men dette
betyder også at indendørssæsonen så småt
skal til at starte op. FC King George har igen i år
været så heldige, at få en fast ugentlig træningstid
i Veldtoftehallen, hvilket betyder at klubbens kvinde- og herresenior hver fredag kl. 16:00-18:00 kan
spille indendørsfodbold.
Som de foregående år møder man op hvis man har
lyst til at spille, og så inddeler vi nogle hold alt
efter hvor mange der møder op, og får en hyggelig eftermiddag ud af det. For de nuværende spillere i klubben dækker deres udendørskontingent
også for indefodboldsæsonen, og det er derfor
gratis for alle klubbens medlemmer at deltage.
Nye spillere er dog også meget velkomne til at
kigge forbi Veldtoftehallen og mærke den gode og

hyggelige stemning i klubben, som også hersker
når bolden ruller indendørs.
Vi har som de foregående år tilmeldt hold i JBU's
rækker, og deltager i år med tre hold i Herresenior
B, ét hold i Herresenior C, samt to hold i
Kvindesenior. Ønsker man at være en del af disse
hold når der skal spilles stævner, møder man op
fredag til træning, hvor de ansvarlige vil udtage de
forskellige hold.
Første gang vi starter med indendørstræning er
fredag den 23. oktober, og så fortsætter vi ellers til
vi igen starter op med udendørstræning. Vi håber
på stor opbakning til vores træninger, og ser derfor gerne at mange møder op og er med til at gøre
fredag eftermiddag til en hyggelig tid i fodboldens
tegn.
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Stabilitet er nøglen

S

ommerpausen har betydet uskiftning på
trænerposten i kvindeseniorafdelingen, da
Poul Witt overtog FC King Georges herresenior, og Jacob Haag trådte til som cheftræner for
FC King Georges kvinder. Til at støtte sig har Jacob
Haag haft Brian Due, Mette Falkenhøj og Nicki Hug
Hansen, og sammen har de fået løftet opgaven
flot.
Der er kommet flere nye spillere til udefra, og
sammen med de eksisterende spillere har der
generelt været mange folk til træning, og pigerne
har udvist stor lyst og glæde til fodbolden. Det har
derfor for afdelingens trænere været en fornøjelse at komme til træning, og sammen står afdelingen endnu stærkere end vi nogensinde før har
gjort.
Rent resultatmæssigt har der været både op- og
nedture, og sjovt nok kommer på den største
optur og den største nedtur mod samme modstander, nemlig Bramming B, som man først tabte 6-0
til og fem dage senere sendte hjem fra Veldtofte
Idrætspark med et 3-2 nederlag. Denne kontrast
beskriver egentlig meget godt FC King Georges
efterår indtil videre, det har nemlig været svingende på banen, men når vi har ramt dagen kan vi
vinde over de bedste hold i puljen. Det der skal
arbejdes med er derfor stabiliteten, for får vi den,
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spiller vi efter vinterpausen med om oprykning til
Serie 1, og det er nu engang sjovere at vinde fodboldkampe, end det er at tabe dem. For vores 7mandshold er det desværre ikke blevet til mange
point, men holdet har holdt humøret oppe til hver
kamp, hvor der også spillemæssigt har været
fremskridt at spore. Dette kombineret med en
større følelse af fællesskab på tværs af begge
hold, tror jeg vil betyde at vi på sigt også vil
begynde at se resultaterne komme for 7-mandsholdet, så alt i alt ser det på banen rigtigt positivt
ud for afdelingen.
Det er dog ikke kun på fodboldbanen at der er blevet arbejdet hårdt, der er også blevet arbejdet
ekstra hårdt udenfor banen for at styrke sammenholdet mellem hele afdelingen. Dette er til dels
blevet gjort gennem alternativ træning, som er
blevet indført en gang i måneden, og sidste gang
var 22 spillere og trænere ude at spille floorball,
hvilket var en stor succes. Det er også blevet til en
tur på Esbjerg Stadion hvor vi overværede topkampen mellem Esbjerg fB og AGF, og i oktober
måned går turen til Esbjerg Curlinghal, hvor der
skal spilles curling i et par timer. Alt sammen
noget, som er med til at styrke det sociale i afdelingen, og noget som jeg på sigt er overbevidst om
vil blive en stor gevinst for FC King Georges kvindeseniorafdeling.

SPILLERPROFIL

Jane Pedersen

F

C King Georges kvindeafdeling er med sine
34 medlemmer, en af Esbjergs største fodboldafdeling for kvinder. Bestyrelsen i FC
King George og alle omkring klubben er utroligt
stolte af hvad kvindeafdelingen præsterer både på
og udenfor banen.
En af de spillere, som er med til at sikre FC King
George, det ene flotte resultat efter det andet er
Jane Pedersen.
Jane Pedersen er 23 år gammel, hun begyndte at
spille fodbold i FC King George for lidt over et år
siden. Jane er født og opvokset i Ribe, hun har fået
sin fodboldopdragelse i Ribe BK og Hviding IF,
hvor hun spillede inden hun skiftede til FC King
George. Jane har spillet fodbold siden hun var otte
år gammel.
Til daglig studerer Jane, som mange af hendes
medspillere, fysioterapi på EUC Vest. Når hun om
1½ år er færdiguddannet, håber hun på at kunne
få arbejde på klinik eller blive tilknyttet en sportsforening som fysioterapeut.
Da Jane for godt et år siden flyttede til Esbjerg,
havde hun ikke lysten til at spille fodbold, men hun
følte at hun manglede et socialt holdepunkt udenfor studiet. Jane begrunder hendes valg om at
fortsætte sin fodboldkarriere i FC King George
med, at hun havde hørt at FC King George var en
klub, som vægter det sociale aspekt utroligt
højt, samt at hendes gode veninde og medstuderende Lærke Kristensen allerede spillede
fodbold i FC King George.
På fodboldbanen huserer Jane i forsvarskæden på FC King George bedste kvindelige
fodboldhold. Hun føler sig godt tilpas i for-

FACTS:
Spilletrøjenummer: 5
Navn: Jane Pedersen
Fødselsdato: 06.05.1986
Position: Forsvar
Førsteholdskampe: 27
Førsteholdsmål: 1
svaret og har spillet der i mange år. Jane forventer
at hun sammen med holdet kan forsætte de gode
takter og forhåbentlig vinde de resterende tre turneringskampe.
De to ugentlige træningspas med veninderne i FC
King George er vigtige for Jane. Hun føler hun får
en rigtig god og seriøs træning, men beretter at
der stadig er plads til sjov og ballede.
Jane stiller krav til både sig
selv og sine medspillere.
Hun ønsker virkelig,
at FC King Georges
kvindeafdelings
flotte udvikling
fortsætter og er
sikker på, at
hun i resten af
sin tid i Esbjerg
vil være en del
af den.

’’

FC King George
er en god klub,
med plads til alle
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Et stort potentiale

H

vis man kigger tilbage på den overståede
første halvdel af sæsonen, ja så ser man
en klub der har et utroligt stort potentiale. Med det tænker jeg på vores Serie 2 hold, der
godt nok i skrivende stund ligger under nedrykningsstregen, men i de fleste kampe har været
spilstyrende og med flot spil har domineret mange
af kampene. På trods af det flotte spil og den nye
spillestil er placeringen ikke for god. Men her er et
andet tegn på klubbens potentiale synligt, for ikke
færre en 30 spillere har deltaget i de 8 kampe
Serie 2 holdet har spillet. Med tanke for at vi kun i
enkelte perioder har haft det svært og vi i mange
tilfælde ikke har haft det nødvendige held, er det
et fantastisk bevis på hvor dygtige spillere vi har i
klubben. Jeg tror ikke at der er mange Serie 2
klubber, der har et bagland som kan matche FC
King George, at vi har kunnet klare os så godt med
så mange afbud og skader viser at vi har noget at
bygge på.
Vores Serie 4 hold har på grund af ovennævnte
problem også været præget af situationen, men
vores dygtige andenholdstræner Bo Brejnrod har
virkelig fået skik på holdet og tilført noget mod og
tro på at vi sammen kan nå højere op. Det er en
klar målsætning for trænerteamet at Serie 4 og
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Serie 5 holdene skal rykke op snarest muligt, og
selvom det kan blive svært i denne sæson er det
bestemt en overvejende stor mulighed næste
sæson.
At vi, på trods af de store mandskabsmæssige problemer, har kunnet klare at have et tredje og fjerdehold må også siges at være et stort tegn på den
velvillighed, der er fra klubbens medlemmer for at
få tingene til at lykkes, ja selv vores Cheftræner
Poul Witt har givet en hånd med som en anden Jan
Mølby på tredjeholdet i kampen mod Andrup IF,
hvor han kom ind efter pausen og spillede en styrende rolle på den defensive midtbane. Også vores
dygtige tredjeholdstræner Ulrik Falkenhøj har et
par gange måtte trække i målmandstrøjen og med
mange dygtige indgreb redde holdet.
Resultatmæssigt er vores Herreseniorhold kommet lidt blandet igennem første halvdel af sæsonen. Førsteholdet ligger som sagt i den tunge
ende af Serie 2 og det er absolut nødvendigt at vi
får vendt skuden så vi kan få nogle point på kon-

toen. Selvom vi nemt kan følge med i alle kampe
og tit dominerer perioder af disse, så er det heldet
der mangler i de afgørende situationer, men med
hårdt arbejde håber vi at heldet vender og vi også
i foråret skal spille Serie 2.
Andenholdet har klaret sig ganske godt i Serie 4 i
denne halvdel af sæsonen, men skal det resultere
i oprykning kræver det et totalt sammenbrud hos
Fanø der indtil videre ligger suværent nummer 1
med maksimumpoint. Andenholdet må siges at
have klaret sig fremragende med tanke på hvor
mange spillere der har passeret igennem til det,
på spillersiden hårdt trængte førstehold.
Anderledes positivt ser det ud for vores Serie 5(1)
hold, der lige nu ligger på en delt andenplads. En
oprykning til serie 4 ser slet ikke umulig ud og det
er flot at se hvordan holdet i denne halvsæson har
udviklet sig både spillemæssigt, men også taktisk.
Det ser ud som om at satsningen med fællestræningen virker for niveauet hos vores næstbedste
spillere er vokset meget hen over efteråret.
Serie 5(2) har desværre haft problemer som følge

af de utrolige mængder af afbud og skader vi har
haft i hele afdelingen, men de kæmper hårdt på
for at kunne stille hold og selvom de ligger sidst i
puljen, er der stadig håb om de kan redde sig i
Serie 5 når skaderne i resten af sæsonen forhåbentligt fortager sig.
Så konklusionen er at vi står foran den sidste halvdel af sæsonen, og for alle hold gælder det at der
skal points på kontoen, vi skal til at jagte heldet og
vi skal af med de ”dumme” afbud og frem for alt
skal vi af med skaderne. Sker det, er der ingen
grund til at tro at vi i FC King George ikke kan
komme meget videre resultatmæssigt, og med
bestyrelsens nye projekter vedrørende banevending og opbygning af permanent rækværk om
banen, samt planer om nyt klubhus, ja så er der
ingen grænser for hvad vi med vores klubs store
menneskelige potentiale kan nå. Når det er sagt så
er det sociale stadig en kæmpe del af FC King
George og med mange projekter under opbygning
på det område, tegner resten af efteråret lyst.
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FODBOLDS BETYDNING

FC King George i perspektiv
af Anne Grethe Osbak

F

C King George er en fotballklubb med rom
for mangfold. Vi har spillere fra Færøyene,
Uganda og Litauen, men den største gruppe
innvandrere, som jeg er med å representere, er de
alltid så glade nordmenn. Det var mine norske
studiekamerater som introduserte meg for klubben nesten to år tilbake. Jeg hadde på dette tidspunktet holdt en pause fra fotball i tre år, og jeg
lengtet etter å begynne og spille igjen. Poul Witt
var trener for pigeholdet, og vi hadde vår første
sesong som 11’er manns hold.
Fotball sies å ha et internasjonalt språk, men det
gikk hurtig opp for meg at kommunikasjonen på
banen var sværere en først antatt. Forvirringen
var stor da uttrykk som ”lille ryg” og ”bag ud” ble
utropt i kampens hete. Jeg spilte også et styk tid
som kaptein på holdet, en rolle som ble kortvarig,
da verken dommeren eller spillerne kunne forstå
hva jeg sa. Å spille på et dansk hold setter med
andre ord språkkunnskapene på prøve, ikke bare
for nordmennene, men også for de danske piger.
Med ti norske piger på holdet, og et norsk kamprop, ”KOM KYRA KOM- OH ELELE”, føler jeg at FC
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King George virkelig har tatt oss ”innvandrere” inn
i varmen.
De fleste utenlandsstuderende kommer til Esbjerg
uten å kjenne noen. For meg har FC King George
vært en nøkkel til å bli kjent med dansker utenfor
skolen. Studiemiljøet er ikke særlig stort, så det er
en befrielse å ha et annet sosialt nettverk, hvor
man kan snakke om andre ting enn fysioterapi.
Samholdet på holdet og i klubben gir meg en ekstra glede i hverdagen, og det er sjovt å komme på
trening og på klubbarrangementer. Som styremedlem har jeg deltatt på flere dugnader i
klubbhuset og ute i Veltofte. Det er godt å kunne
si at disse har gitt langt mer hygge enn slit.
Foruten nye bekjente, har jeg som spiller på FC
King George fått et innblikk i dansk fotballkultur,
der øl etter kamp må sies å være det mest bemærkeselsverdige. Jeg husker godt hvor sjokkert jeg
ble første gang Poul kom kjørende inn med en
kasse øl i garderoben. Dansker er seg selv like.
Kort oppsummert vil jeg si at det er en sann fornøyelse som utenlandsstuderende å få ta del i det
herlige samholdet vi har i FC King George.

KLUBBEN SET UDEFRA

Engagement er
guld værd
Mit første møde med FC King George var til et brugermøde for 2½ år siden i Veldtofte Idrætspark.
Navnet synes jeg signalerede lidt værtshus og jeg
var spændt på, hvad det var for nogle personer jeg
ville møde. Jeg må sige, at jeg blev positivt overrasket over at se to unge engagerede fyre – Claus og
Jacob. Allerede efter det første møde blev jeg så
betaget af engagementet og den fremsynethed,
der blev lagt for dagen, at jeg tænkte, at sådanne
typer kunne vi godt bruge i Sport & Event Park
Esbjerg.
Klubber som er så dynamiske som f.eks. FC King
George og Esbjerg Sharks Floorball Club er klart et
gode for vores anlæg. De gør et stort stykke frivilligt og uegennyttigt arbejde til gavn for de øvrige
brugere i Veldtofte Idrætspark. Bl.a. takket være
disse klubber, er jeg sikker på, er anlægget i
Veldtofte, efter en lidt død periode, blomstret op.
Selv om vi i Sport & Event Park Esbjerg selvfølgelig altid vil gøre vores arbejde så professionelt
som muligt, er det altid en inspiration at have med
klubber som FC King George at gøre i dagligdagen
på anlægget.
Udfordringen for klubben kunne være, at få gang i
noget ungdomsarbejde. Det at få ungdommen
engageret synes jeg er ekstremt vigtigt. Det må
kunne lade sig gøre for FC King George at kunne
overføre nogle af de gode erfaringer, man har på
seniorområdet til ungdomssiden. Det kunne være
en naturlig udvikling for klubben, der for snart 10
år siden startede med at etablere det første hold
på et værtshus, til indenfor de sidste tre år også at
have fået damefodbold på programmet og det
bedste hold spiller i Serie 2. Så udfordringen bliver
at være udelukkende en seniorklub, med den stør-

ste seniorafdeling i byen, til også at have ungdomsspillere.
FC King George er i superligaen når man taler
dynamik i en klub. Jeg er sikker på, at de kan nå
langt med den indstilling til arbejdet, men holder
navnet…
Jeg håber på, at man på trods af, at foreningen er
vokset til den nuværende størrelse, kan holde fast
på de oprindelige værdier og den oprindelige
gejst, så nye integreres og kan være med til at
trække i den retning som har været grobund for
klubbens succes. Når klubben er vokset og fungerer godt både sportsligt og socialt er det selvfølgelig en udfordring at nye medlemmer ikke bare
læner sig tilbage for at modtage, for så drænes de
entusiaster der har været med til at skabe succesen for energi.
Den entusiasme som jeg oplevede første gang jeg
mødte Jacob Haag gjorde at jeg ikke et øjeblik var
i tvivl, da vi fik mulighed for at ansætte ham.
Niels Bækgård
Direktør for Sport & Event Park Esbjerg
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INFO OG KONTAKT

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 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

TRÆNERE/HOLDLEDERE:

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

TRÆNINGSTIDER, HERRESENIOR:

HERRESENIOR, SERIE 2
Cheftræner:
Poul Witt
Ass. træner:
Jan Pimenta
Holdleder:
Peter Thorius

TELEFON
24 66 59 69
20 67 76 56
30 22 09 06

HERRESENIOR, SERIE 4
Træner:
Bo Brejnrod
Ass. træner:
Claus Underbjerg
Holdleder:
Kenny Christensen

28 79 62 57
60 15 32 18
51 27 09 52

HERRESENIOR, SERIE 5 (1)
Træner:
Ulrik Falkenhøj

51 27 64 25

HERRESENIOR, SERIE 5 (2)
Holdleder:
Preben Kaas

23 98 95 81

Tirsdage: 17.30 - 19.00.
Torsdage: 17.30 - 19.00.
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
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KVINDESENIOR, SERIE 2
Cheftræner:
Jacob D. Haag
Ass. træner:
Brian Due
Holdleder:
Mette Falkenhøj

27 21 65 77
28 55 80 72
20 20 02 96

Udgives fire gange årligt til passive og
aktive medlemmer, og forefindes på udvalgte
uddannelsesinstitutioner.

KVINDESENIOR, 7-MANDS
Træner:
Nicki Hug Hansen

31 67 13 20

Oplag:
250 stk. Kan også downloades på www.fckg.dk.

ØVRIGE
Målmandstr.:
Scout:

28 79 62 57
23 98 95 81

Bo Brejnrod
Preben Kaas

Annonceinfo:
Jacob D. Haag, jdh@fckg.dk, 27 21 65 77
Redaktion:
Anders V. Fournaise, avf@fckg.dk, 29 92 00 96
samt trænere og ledere i FC King George
Foto: Kim Lauridsen og Peter Udby
Layout og tryk:
Det Sorte Bureau - mail@detsortebureau.dk
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SPONSORER

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

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