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Vi er godt i gang med vores tiende år som

foreningen FC King George, og det kan

for nogen være svært at huske hvad hele

grundlaget for FC King George egentlig var.

Klubben har vokset sig større og større, og der vil

altid være en risiko for klubbens værdigrundlag

drukner i ambitionerne om at blive større og

komme højere op i rækkerne. Disse elementer har

dog aldrig været afgørende for FC King Georges

succes, vores succes er ene og alene blevet målt

på om FC King George er et godt sted at være som

fodboldspiller, lige meget om man er den bedste

eller den dårligste spiller i klubben.

Vi må dog erkende at det for nogen kan være

svært at kende vores værdigrundlag, da dette

altid er noget der har været i klubbens sjæl, og

ikke noget der har været skrevet ned på et stykke

papir og blevet læst højt for medlemmerne. Nye

medlemmer er kommet til, mange nye, og nogle

har forladt klubben, dette kan selvfølgelig være

med til at skubbe opfattelsen af hvad vi arbejder

for, men der er fortsat en del medlemmer som har

været med til at tegne klubben gennem de sene-

ste ti år. Bestyrelsen har valgt at tage denne pro-

blematik op, da vi mener det er vigtigt at alle

klubbens medlemmer kender vores værdigrund-

lag, og til en hver tid efterlever disse når man

repræsenterer FC King George, både på og uden-

for banen. Vi kan derfor inden længe præsentere

fem værdisætninger, som kendetegner vores

klub, og som understreger hvad der er vigtigt for

os som klub.

Ingen af vores medlemmer må være i tvivl om

hvad vi står for, ingen af vores medlemmer må

være i tvivl om at alle spillere i klubben betyder

lige meget. Alle spillere, trænere og ledere, nye

såvel som gamle, skal derfor kende vores værdi-

grundlag, og når bestyrelsen har færdiggjort

deres arbejde, vil vi bruge meget tid på, både ind-

adtil og udadtil at vise hvad det er vi står for i FC

King George, og hvorfor vi gennem de seneste ti

år har været den måske mest succesfulde fod-

boldklub i Esbjerg og omegn. Bestyrelsen vil

gerne om ti år, når vi skal fejre vores 20 års

jubilæum kalde os den mest succesfulde fodbold-

klub i Esbjerg og omegn gennem de seneste 20 år.

Dette kræver dog et stort stykke arbejde af besty-

relsen, men det kræver i høj grad også stor

opbakning til det vi laver, og det kræver at alle

klubbens medlemmer står sammen og udstråler

det sammenhold som har gjort FC King George til

det klubben er i dag.

Jeg er som formand utroligt stolt af at repræsen-

tere FC King George og det vi står for, og det skal

klubbens medlemmer også være. Vi har i fælles-

skab skabt noget helt unikt, og vi skal sammen

bygge videre på det vi står for og er gode til.

formanden har ordet

Jacob Haag, formand, FC King George

FC King Georges
værdigrundlag?
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For det første vil jeg gerne sige tak til Brian

Due og Jacob Haag for deres indsats i

kvindeafdelingen. Jeg håber at Brian på et

tidspunkt igen får lyst til at yde en indsats i klub-

ben, når tiden er til det. Med hensyn til Jacob bli-

ver det på nedsat tid i kvindeafdelingen hvilket vil

gøre at han igen kan begynde at træne optimalt.

Jeg vil gerne byde Kim O. Jeppesen velkommen i

vores forening, og med det kendskab jeg har til

ham, er jeg sikker på at kvindeafdelingen får en

kompetent mand, der vil gå igennem ild og vand

for at alle skal føle sig godt tilpas. Samtidig går

Kenny Christensen fra herreafdelingen til syv-

mands kvinder, hvilket er stærkt gået. Begge to

ønskes held og lykke i fremtiden.

Hvis vi kigger tilbage på foråret i herresenior, fik

vi igen et halvår med mange skader og afbud,

hvilket bevirkede at vi ikke fik samspillet et hold,

og derved automatisk ikke fik det nødvendige

kendskab til sidemanden, så man fælles kunne

udnytte hinandens kompetencer. Det glædelige er

jo at vi får en bredere trup til gavn for hele klub-

ben, hvilket på sigt helt sikkert vil få en positiv

effekt.

Jeg glæder mig til et nyt halvår, hvor vi forhåbent-

lig holder holdene skadefri, har et minimum af

afbud, og alle yder det optimale til træning og

kamp, så er meget vundet. Efteråret skal vi bruge

til at alle føler, at de har noget at give klubben

uanset om det er Serie 3, Serie 4 eller Serie 6, og

at alle bidrager socialt til de ting som klubben til-

byder. Fodboldmæssigt tror jeg, at vi vil få tre

hold der blander sig i toppen af deres respektive

kredse, og ved positiv fodbold viser omverden at

vi er en glad forening.

Jeg vil til sidst gerne takke de spiller der nu forla-

der os, for den indsats, interesse og timer de har

brugt i klubben.

Husk klubben først, holdene, holdkammeraterne

og til sidst en selv.

God sommer herfra,

Poul Witt, Cheftræner

En ny sæson

’’Husk klubben først, holdene,

holdkammeraterne og til

sidst en selv.



KVIndeSenIor
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Erfaren kvinde-
træner til FC
King George

FC King George har oprustet i kvindesenior-

afdelingen, og hentet en særdeles erfaren

træner til klubben. Der er tale om Kim O.

Jeppesen, der har mere end 20 års erfaring inden-

for pige-/kvindefodbold, og senest har været med

til at føre Jerne IF fra 7-mandsrækken til

Danmarksserien.

Det er dog rent faktisk ikke første gang Kim stifter

bekendtskab med FC King George, da han var inde

omkring det første kvindehold i klubbens historie

i 2002. Her måtte begge parter dog erkende at

tiden ikke var til kvindefodbold i FC King George,

og Kim blev derfor en del af Jerne IF. Meget er dog

sket siden, og det er med stor spænding at Kim

vender tilbage til klubben han forlod i 2002:

- Først og fremmest glæder jeg mig til at prøve

noget nyt som træner. Efter at have taget turen

fra 7-mands til Danmarksserien med Jerne IF, ser

jeg frem til at give mit bidrag til at bringe FC King

George et skridt videre. Derudover ser jeg frem til

at vende tilbage til den klub hvor min trænerkar-

rierer som kvindeseniortræner startede, siger

den nye FC King George træner, som ser gode per-

spektiver i det hold han overtager efter sommer-

ferien: 

- Jeg ser store muligheder i holdet, og glæder mig

til at arbejde med spillerne, hvor det bliver spæn-

dende at arbejde med spillere med en anden fod-

boldkultur, som de mange norske spillere i klub-

ben har, slutter Kim O. Jeppesen.

Jacob Haag ser også frem til det nye samarbejde

med store forventninger: - Vi har ventet et stykke

tid på den helt rette træner efter Poul Witt stop-

pede som kvindetræner og overtog ansvaret for

vores herresenior, og vi føler os nu sikre på at vi

har fundet den helt rette. Kim besidder netop de

egenskaber vi har efterlyst, og vi tror på afdelin-

gen kan fortsætte den positive udvikling, hvor vi

har stor succes med at kombinere det sociale og

det sportslige.

Omkring 7-mandsholdet har klubben også opru-

stet, og her er Kenny Christensen, der senest har

været omkring herreholdet i Serie 5, ansat som ny

træner. Mette Falkenhøj fortsætter som holdleder

for Serie 2 holdet i den kommende sæson, mens

den nuværende assistenttræner Brian Due stop-

per i FC King George.

Første gang det nye trænerteam står i spidsen for

FC King Georgs kvinder, er mandag den 26. juli kl.

18:00, hvor træningen starter op efter en velfor-

tjent sommerferie.
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oPStart

Træningsstart for alle hold

Herresenior:
Opstart tirsdag den 27. juli 

kl. 18:30-20:30

Fremover vil der være træning:
Tirsdage kl. 18:30-20:30
Torsdage kl. 18:30-20:30

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 den 26. juli 

kl. 18:00-20:00

Fremover vil der være træning:
Mandage kl. 18:00-20:00
Torsdage kl. 18:00-20:00

Træningen foregår begge dage på bane
16, og der vil være mulighed for

omklædning i rum nr. 2. 

Spørgsmål vedrørende træning 
kan stilles til trænere 

Jacob Haag på tlf. 27 21 65 77 eller 
Kim O. Jeppesen på tlf. 20 25 50 49.

Efter en velfortjent sommerpause, starter vi nu op igen.

Træningstiderne er som følger:
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Succesen 
skal fortsættes

Forårssæsonen er nu slut, og vi kan se tilbage på

en sæson med op og nedture, dog heldigvis flest

opture. Lisa Marie Jacobsen og Maren Halvorsen

tog før sæsonstart til Spanien i praktik, men til gengæld

skiftede Bettina Rasmussen fra Holsted FB til FC King

George. Holdet er derfor et par nordmænd færre fra sid-

ste år, men i stedet har Bettina formået at spille sig utro-

lig godt ind på holdet fra første kamp. 

Det var inden sæsonen svært at forudsige hvordan det

ville gå, men sæsonen startede godt og første turne-

ringskamp blev vundet med 5-0 over Næsbjerg RUI.

Holdet fortsatte uden nederlag indtil mødet med

Bramming B i sjette runde, hvor holdet efter en uge med

to turneringskampe og en pokalkamp, efterhånden var

godt udmattede, hvilket gav sit udslag i Bramming kam-

pen som man tabte 2-1. Pigerne beviste dog, at de efter

tre hårde kampe, sagtens kan matche rækkens nr. 1.

Sæson bød på et par tætte kampe mod Tjæreborg IF, der

havde fået tilgang af spillere fra Jerne IF's førstehold.

Tjæreborg IF fik kamp til stregen og FC King George

havde alle odds for at vinde det første opgør, som dog

endte med uafgjort efter en scoring i sidste minut. I

sæsonens anden kamp hev Tjæreborg IF en 3-1 sejr hjem,

og FC King George var pisket til en sejr i den svære kamp

mod Bramming B for at slutte som nr. 2.

Trods bagud med 2-0, fik holdet efter et

fantastisk comeback vendt kampen og

vandt 5-2 over ellers ubesejrede

Bramming B, og man kunne for anden

sæson i streg fejre en flot andenplads i

Serie 2.

Tilgang af et par spillere, og et større

sammenhold gjorde at holdet i syvmands-

rækken blev mere stabilt end tidligere.

Det blev dog kun til to sejre i løbet af

sæsonen, nemlig over Brørup GF og Jerne

IF, men med mange af de samme spillere

på holdet hver gang, var der store frem-

skridt at spore, noget der tegner særdeles

positivt for den kommende sæson.

På trænersiden har Jacob Haag, med

Brian Due som assistenttræner, formået

at gøre et godt stykke arbejde med begge

kvindehold. Selvom Jacob Haag, som for-

mand for klubben, ikke har haft mange

huller i kalenderen, har dette ikke været

at bemærke. Trænerne har blandt andet

lagt vægt på at få pigerne sammentømret

både på og udenfor banen. Således har

der flere gange om året været planlagt en

alternativ træning i stedet for fodbold-

træningen. Indtil videre har man forsøgt

sig med basketball, vandpolo, oriente-

ringsløb og som en slags afslutning, en

hyggelig bowling aften. Der har været god

opbakning omkring arrangementerne, og

har medført at det sociale de to hold imel-

lem er blevet styrket yderligere.



FC�King�George�-�Medlemsblad08

det nye KlubhuS

FC�King�George�-�Medlemsblad

Det nye klubhus i Strandbygade

FC King George skiftede i starten af året
lokalerne i Havnegade 13 ud med nye
større og bedre lokaler i Strandbygade

71. Lokalerne skal i fremtiden danne rammer
om klubbens klubhus, og der har siden over-
tagelsen været arbejdet hårdt på at istand-
sætte lokalerne.

1

1

2
2

4

Det store lokale, som er opholdsrummet for
klubbens medlemmer, er stort sæt færdigt,
men baglokalerne der tæller køkken, kontor,
mødelokale, opbevaringsrum, samt lokaler til
skadesforbyggende træning, mangler fortsat
en kærlig hånd.

Du kan se lidt af den forvandling der indtil
videre er sket på disse sider...
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JubIlÆum
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Jubilæumsfesten 2010
Tro det eller ej, men i år er det ti år siden, at

rammerne til en fodboldklub blev skabt i en

hyggekrog på Esbjergs mest populære kro,

nemlig helt præcist den 18. juli 2000. Med

stor støtte fra King George og en række andre

vigtige sponsorer har FC King George igennem

de seneste ti år udviklet sig til en klub med

stor social- og sportslig klubånd, og en af

Esbjergs største seniorafdelinger med over

100 medlemmer, hvilket vi er meget stolte af.

Det vil vi rigtig gerne fejre og håber du vil

være med, når lørdag den 4. september 2010

står i FC King Georges tegn. Vi inviterer alle,

der har haft tilknytning til FC King George

igennem årene, nuværende og tidligere med-

lemmer, til en hyggelig aktivitetsdag på plæ-

nen omkring hjemmebanen i Veldtofte

Idrætspark. På plænen vil der være et telt

med mulighed for køb af forfriskninger og

masser af sjove aktiviteter. Her vil der være

rig lejlighed til at opfriske gamle sejrsminder,

og om aftenen slutter vi af med et brag af en

gallafest i Veldtoftehallen, med 3-rettersmenu

og mulighed for at svinge de hjulbenede fod-

boldben.

Vi glæder os til at se alle dem, der har lyst til

at fejre vores klub, så sæt kryds i kalenderen

lørdag den 4. september 2010.

Aktivitetsdagen er gratis, mens der skal købes

entré til gallafesten.

Da de gamle medlemslister sikkert ikke læng-

ere er fuldt opdateret, vil vi gerne bede alle

der ønsker en invitation til gallafesten, at

sende deres nuværende adresse til invita-

tion@fckg.dk, så vil vi sørge for I får tilsendt

en invitation.

Programmet for dagen ser således ud:

09:00-10 :00
Fælles morgenmad for dem der har lyst

10 :00-17 :00  
Aktiviteter på plænen (Fartmåler, oppustelig 
fodboldbane, præcisionskonkurrence, fodtennis,

træstub m. søm o.m.a.)

13 : 00-15 :00
Jubilæumskamp 

(Udvalgte hold af tidligere spillere mod nuværende)

15 : 00-17 :00 
Reception for sponsorer og samarbejdspartnere

18:00-?? : ? ?  
Gallafest i hallen
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En sæson op ad bakke

Det blev på mange måder et svært forår

for FC King Georges herresenior.

Skader, afbud og svigtende trænings-

indsats gjorde det svært for alle holdene, der

aldrig nåede helt op på det niveau som holdene

kan præstere. Der er dog blevet arbejdet hårdt fra

både trænerne og de tilstedeværende spillere, og

nye spillere har fået chance på højere rangerende

hold, noget der uden tvivl vil gavne alle holdene i

den kommende sæson.

Serie 3
Førsteholdet måtte som bekendt en tur ned i

Serie 3, og sæsonoptakten tegnede lovende for FC

King George, der vandt samtlige af de syv træ-

ningskampe man havde. Man måtte dog sande at

træningskampe er en ting, og turneringskampe er

noget helt andet. Holdet havde ikke rigtigt tur i

den, og med stort set et nyt hold til hver eneste

kamp, var det svært at få spillet til at fungere.

Holdet hentede dog de point på hjemmebane som

man skulle, mens det ikke blev til mange point på

udebane, og inden længe var Lunde B, der havde

en fremragende sæson stukket af i toppen af ræk-

ken. FC King George kunne derfor koncentrere sig

om sit eget spil, og få lagt afstand til bunden af
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rækken, så en nedrykning ikke kom ind i billedet.

Selvom man skulle helt hen til næstsidste runde

før man var helt fri af nedrykningsstregen, kom

man aldrig rigtigt i fare for en nedrykning, og hol-

det endte på rækkens tredjeplads, en godkendt

præstation set i lyset af de svære vilkår, men der

er ingen tvivl om at holdet har potentiale til mere.

Serie 4
FC King Georges næstbedste hold i Serie 4, var

selvfølgelig ramt af de samme problemer som

holdet i Serie 3, men de kampe hvor man ikke var

ramt af skader og afbud, viste man et højt niveau.

Kampene mod Sædding/Guldager IF hvor man

vinder 4-1 på hjemmebane og 6-3 sejren over de

ellers ubesejrede BK-06 Esbjerg står som de tyde-

ligste eksempler på at holdet kan spille med de

allerbedste hold i rækken. I flere af sæsonens

kampe havde man muligheder for flere point end

tilfældet blev, og sæsonens fjerdeplads, kan uden

tvivl byttes ud med en længere oppe i tabellen,

hvis holdet finder skarpheden og stabiliteten i

den kommende sæson.

Holdene i Serie 5
Hvis de to hold i Serie 3 og Serie 4 synes foråret

var op ad bakke, er det ingenting i forhold til den

kamp FC King Georges to hold i Serie 5 har haft.

De mange afbud og skader har taget hårdt på

Serie 5 holdene, og det har mange gange været en

kamp at samle 11 spillere til kampene.

Succeskriteriet er derfor i løbet af sæsonen blevet

ændret en hel del, og fra at kunne være tophold i

rækken, var det en sejr hvis holdene kom i kamp.

Det blev derfor kun til henholdsvis fem og fire

point for de to hold, og begge endte på rækkens

sidste plads, og må en tur ned i Serie 6, hvor klub-

ben dog har valgt at trække det ene hold.

Den kommende sæson
Efter en sæson hvor det for stort set alle holdene

har været op ad bakke, ser vi nu frem mod en ny

og spændende sæson. Trænerteamet har evalue-

ret på den overståede sæson, og man er efter

nogle små justeringer klar til at tage hul på den

nye sæson når træningen starter op den 27. juli kl.

18:30 i Veldtofte Idrætspark. Der er i år tilmeldt

hold i Serie 3, Serie 4 og Serie 6. Serie 3 holdet er

igen under ledelse af Poul Witt med Peter Thorius

som holdleder, Bo Brejnrod står i spidsen for Serie

4 mandskabet, og har Claus Underbjerg som assi-

stent, mens Preben Kaas og Ulrik Falkenhøj udgør

et kompetent og motiveret trænerteam for klub-

bens tredjehold i Serie 6.

Alle ser frem til en ny sæson, og glæder sig til at

se nye såvel som gamle spillere på banerne.
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hVor bleV de af?

Lars Andreas
Hansen

FC King Georges medlemsblad starter en

helt ny artikelserie med navnet Hvor blev

de af?, hvor vi møder nogle af klubbens

tidligere profiler på både spiller- og ledersiden. Et

helt naturligt sted at starte er ved Lars Andreas

Hansen, der både på og udenfor banen var en pro-

fil i FC King Georges helt unge år.

Lars Andreas Hansen startede i FC King George i

klubbens første sæson i 2001, og var i de kom-

mende tre sæsoner fast mand i klubbens forsvar.

I Lars' tre sæsoner som spiller i klubben blev det i

alt til 45 kampe og otte mål, og derudover blev

Lars i 2001 kåret til den første årets spiller nogen-

sinde i klubben. Udenfor banen var Lars dog også

en stor profil, og helt frem til 2005 var han kasse-

rer for klubben, og har i den grad været med til at

skabe det fundament der nu bærer klubben.

Vi fangede Lars Andreas Hansen, der efter tre år i

Dublin og Hamburg, nu er tilbage i Danmark og

København hvor han arbejder som International

Relationship Manager i Danske Bank, og tog en

snak om sin tid i FC King George.

Spiller du stadig fodbold? Klub og niveau?

Jeg er netop gået i gang med lidt fodbold igen,

efter tre års total sportspause, jeg er startet i BK

Jyden på et niveau der svarer til Serie 2. (Alle

jyder der flytter til hovedstaden er meget velkom-

ne i BK Jyden - www.bkjyden.dk)

Hvorfor stoppede du i FC King George?

Jeg stoppede i FC King George, fordi jeg gerne

ville tilbage til EfB, som jo er "min klub" fra barns-

ben, og fordi de havde hold på et højere niveau

end Serie 4, som det var i FC King George den-

gang.

Hvordan husker du FC King George som klub?

FC King George var en fremragende klub. Det var

sjovt at være med til at bygge noget op, og trodse

alle modstandernes skepsis over "øl-holdet", når

vi gav dem en lussing på banen. Derudover var

kammeratskabet helt unikt, og der var mange

sjove timer i omklædningsrummet og på kroen.

Hvad er dit bedste minde fra tiden i FC King

George?

Bedste minde er helt klart kammeratskabet frem

for enkeltstående begivenheder. Men flere fester

på kroen, to oprykninger og selvfølgelig kåringen

til årets spiller skiller sig dog lidt ud.

Har du andet på hjertet du gerne vil dele med

klubbens nuværende medlemmer?

Tag ikke FC King George for givet! Der er lagt SÅ

mange timer i at få tingene til at køre, så alle

medlemmerne har de bedst mulige vilkår. Folk

forstår slet ikke, hvor meget det kræver at drive

sådan en klub, og jeg kan stadig blive lidt harm,

når jeg ser, at der end ikke kan samles folk til at

hjælpe med det nye klubhus, selvom alle får

kæmpe glæde af det! Da jeg spillede i klubben,

var klubhuset kun en nærmest urealistisk drøm.

-Ønsker FC King George alt det bedste, slutter

den tidligere FC King George-profil.
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TRÆNERE/HOLDLEDERE:

HERRESENIOR, SERIE 3 TELEFON
Cheftræner: Poul Witt 24 66 59 69
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

HERRESENIOR, SERIE 6
Træner: Ulrik Falkenhøj 51 27 64 25
Træner: Preben Kaas 23 98 95 81

KVINDESENIOR, SERIE 2
Træner: Jacob D. Haag 27 21 65 77
Træner: Kim O. Jeppesen 20 25 50 49
Holdleder: Mette Falkenhøj 20 20 02 96

KVINDESENIOR, KVINDER C/7
Træner: Kenny Christensen 51 27 09 52

ØVRIGE
Målmandstr.: Bo Brejnrod 28 79 62 57

BESTYRELSEN:
Formand Jacob D. Haag:

jdh@fckg.dk
Næstformand Claus Underbjerg:

cu@fckg.dk
Kasserer Ulrik Falkenhøj:

uf@fckg.dk
Linda Haatveit, menigt medlem

lh@fckg.dk
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avf@fckg.dk
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mv@fckg.dk
Addie Brøste, 2. suppleant
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SPONSORUDVALG:
Anders V. Fournaise, 29 92 00 96

PR-UDVALG:
Jacob D. Haag, 27 21 65 77

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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VINTERTRÆNINGSTIDER:

HERRESENIOR:
Tirsdage: 18:30 - 20:30.
Torsdage: 18:30 - 20:30.
Bane 5 + 16, omk.rum 10 + 12, Veldtofte Idrætspark

KVINDESENIOR:
Mandage: 18:00 - 20:00
Torsdage: 18:00 - 20:00 
Bane 16, omk.rum 2, Veldtofte Idrætspark



SPonSorer

Madexpressen

Ønsker du at være en del af 
FC King Georges sponsorteam, kan du 

kontakte en af de følgende:
Sponsoransvarlig Anders V. Fournaise

tlf. 29 92 00 96, mail: avf@fckg.dk

Denne plads kan blive din...

...kontakt sponsorudvalget!

detsortebureau.dk

Denne plads kan blive din...

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

...kontakt sponsorudvalget!



FC King George inviterer alle med-
lemmer, trænere, tidligere medlem-
mer, sponsorer og andre samarbejds-
partnere til klubbens 10-års jubilæ-
umsfest lørdag den 4. september 2010
i Veldtofte Idrætspark.

Aftenens gallafest er for alle medlem-
mer (aktive og passive), trænere, tid-
ligere spillere og trænere, samt
påhæng. Ønskes der invitation til
gallafesten bedes man sende en mail
til invitaion@fckg.dk, da vi ikke har
adresser på alle tidligere spillere og
trænere.

Vi håber mange vil være med til at
fejre dagen.

Med venlig hilsen
Jubilæumsudvalget

Programmet for dagen ser
således ud:

09 :00-10:00
Fælles morgenmad for dem der har lyst

10:00-17 :00 
Aktiviteter på plænen (Fartmåler, oppustelig 
fodboldbane, præcisionskonkurrence, fodtennis,

træstub m. søm o.m.a.)

13 :00-15 :00
Jubilæumskamp 

(Udvalgte hold af tidligere spillere mod nuværende)

15 :00-17 :00  
Reception for sponsorer og samarbejdspartnere

18 :00-?? : ? ?  
Gallafest i hallen

Invitation til 
Jubilæumsfest 2010


