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FORMANDEN HAR ORDET

En ny sæson står for døren, og det betyderogså at nye muligheder står for døren - oguden at fornærme nogen, kan jeg roligt sige atder også er behov for dette. 2012 var i mineøjne et hårdt år for rigtigt mange i og omkringklubben. Både spillere, trænere og lederehavde et hårdt år, men vi klarede os igennemdet og står nu overfor en ny og spændendesæson med nye muligheder.Vi har i bestyrelsen kigget indad og prøvet atfinde ud af hvad det er, vi er gode til i FC KingGeorge, og dette skal vi i 2013 have realiseretbåde på og udenfor banen, så vi kan få denrette FC King George ånd tilbage i klubben. Påbanen har vi derfor efter Søren Nielsen sagdestop som træner afsøgt markedet, og her fun-det Mads Ulf Hansen, en person vi synes pas-ser rigtigt godt ind i klubben - seriøsitetindenfor kridtstregerne og med plads til detsociale udenfor banen, noget vi forventer osrigtigt meget af. For vores kvindesenior fort-sætter vi med uændret besætning på træner-fronten, og her skal der bygges videre på degode takter fra 2012, og det ser allerede nu udtil at blive et rigtigt spændende år her også.Men er det så nok bare at kigge på det sports-lige? Her må svaret være en klart nej! Der errigtigt mange ting vi som forening ikke harværet gode nok til de seneste par sæsoner, ogdette skal vi simpelthen blive bedre til i løbet afden kommende tid. Vi skal være meget meresynlige over hele linjen, og være meget bedre

til at dyrke det sociale liv, som altid har væretgrundstenene i vores forening. Vi har nogleflotte klublokaler i Strandbygade, som eftermin mening bliver brugt alt for lidt, og desværre har vi som bestyrelse og klub ikke væretgode nok til at holde fat i de mange gode tingsom vi står for, dette skal vi alle sammen væremed til at gøre bedre.Jeg tror ikke det på nogenmåde bliver let, mendet første skridt er at erkende at vi har en ud-fordring og tage denne udfordring op, så er vii hvert fald nået et lille stykke af vejen, men jegtror og håber på, at vi løbet af 2013 kan nå etstort stykke af vejen. Jeg går gerne forrest ogløfter min andel, og så kan jeg kun håbe på, atfolk følger med og hjælper med at løfte opga-ven.Med ønsket og håbet om en god og spændendesæson, hvor vi når et skridt i den rigtige ret-ning for at (gen)skabe en forening vi alle kanvære glade og stolte over.
Jacob D. Haag, formand
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COACH’S CORNER

I slutningen af november blev jeg kontaktet afFC King Georges sportschef Finn Møller, somønskede at drøftet muligheder for at få mig til-knyttet FC King George som ny cheftræner. Jegvar en anelse skeptisk, da jeg havde fulgt klub-ben, gennem det sidste års turbulente tid. Menefter, at have snakket og oplevet såvel FinnMøller som Jacob Haags passion og engage-ment, var jeg overbevist om, at FC King Georgeog jeg var et godt match. Dette skyldes ikkemindste, at jeg oplevede en ledelse med visio-ner for såvel det sportslige som de socialeaspekter i klubben. Dette var nogle visioner,der går fint i spænd med min filosofi om, at enfodboldklub skal drives som en helhed. Derskal selvfølgelig være sportsligemålsætningerfor klubbens hold, men vi må ikke glemme detsociale liv i klubben, som er fundamentet foren velfungerende forening. Jeg tror på, atsportsligsucces kommer igennem et stærktfællesskab, et fællesskab som alle skal bidragetil. Vores identitet skal være, at VI ER FC KingGeorge, uanset omman spiller på klubbens 1.-eller 4.-hold.I mig, får FC King George en træner som leverog ånder for fodbolden. Jeg går ind i arbejdetsom træner med masser af engagement, viljeog glæde, hvilket også bliver de nøgleord, somskal danne fundamentet for vores succes. Per-sonligt er jeg helt på linje med, den forhenvæ-rende Liverpool manager Bill Shankly somsagde; ”'Some people believe football is a mat-ter of life and death, I am very disappointedwith that attitude. I can assure you it is much,much more important than that.”Målsætningen for den kommende sæson rentsportsligt, bliver, at såvel 1.- som 2.-holdet, via

noget positivt og spilstyrende fodbold, kanblande sig i toppen af vores respektive rækker.Desuden så tilstræber jeg et højt fremmøde tiltræning, således det er sjovt, at komme til træ-ning.Derudover så har jeg også en sociale målsæt-ninger om, at vi bliver gode til at benytte voresfine klubhus i Strandbygade. Her vil jeg i sam-arbejde med den sportslige ledelse udarbejdeen eventplan – så i får et overblik over de for-skellige tiltage i klubben.Her til sidst, vil jeg komme med en opfordringtil jer alle om, at støtte op om såvel træning,kamp og de sociale arrangementer i klubben. Ifællesskab kan vi lave en fantastisk klub!
Mads Ulf Hansen, cheftræner

Engagement, vilje og glæde
SKAL VÆRE FUNDAMENTET
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INFORMATIONER FRA KLUBBEN

Træningsstart
Kvindesenior:FC King George starter træningen opfor kvindesenior

lørdag den 9. februar 2013,
kl. 10.00 på kunstgræsbanenEfter træningen vil der blive afholdtet informationsmøde i klubbens loka-ler, Strandbygade 71, hvor klubbenvil være vært med varm suppe.Efterfølgende vil der i VeldtofteIdrætspark være træning forkvindesenior frem til 1. april:· Mandage kl. 18:30-20:00på bane 9· Torsdage kl. 17:00-18:30på bane 11

Efter 1. april vil træningen foregå:· Mandage kl. 18.00-20.00på bane 1· Torsdage kl. 18.00-20.00på bane 1Der vil være mulighed foromklædning i rum nr. 2.Kontakt: CheftrænerJacob D. Haag, tlf. 27 21 65 77

Herresenior:FC King George starter træningen opfor herreseniorer
lørdag den 26. januar 2013,

kl. 12.00 på kunstgræsbanen.Efter træningen vil der blive afholdtet informationsmøde i klubbens loka-ler, Strandbygade 71, hvor klubbenvil være vært med varm suppe.Efterfølgende vil der i VeldtofteIdrætspark være træning forherresenior frem til 1. april:· Tirsdage kl. 20.00-22.00på bane 11 og bane 12· Torsdage kl. 20.00-22.00på bane 11 og bane 12
Efter 1. april vil træningen foregå:· Tirsdage kl. 18.00-20.00på bane 2 og bane 6· Torsdage kl. 18.00-20.00på bane 2 og bane 6Der vil være mulighed foromklædning i rum nr. 10 og nr. 12.Kontakt: CheftrænerMads Ulf Hansen, tlf. 30 29 84 04
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Lad det være sagt med det samme - 2012 varopad bakke for FC King Georges Herresenior,og det blev ikke til en sæson med de store re-sultater. Året startede udmed en yderst spæn-dende trænerbesætning, men allerede førsæsonen var gået i gang gik det galt. Klubbensandetholdstræner Leif Lund blev ramt af syg-dom og måtte trække sig, og i stedet måttesportschef Finn Møller træde til, hvilket ikkevar helt efter planen.Trods en positiv og fornuftig start på træ-ningskampene, viste forårets 2012 sig at blivealt andet end FC King Georges sæson. Første-holdet måtte en tur ned i Serie 3 efter en re-sultatmæssig skidt sæson, andetholdetoverlevede med nød og næppe i Serie 4, menstredjeholdet kun akkurat kunne stille hold iSerie 6. Det var derfor med bekymring, at mangik ind til efterårssæsonen, og måtte også er-kende at materialet kun var til to hold, sommanmåtte sætte kræfterne ind på at redde, ogklubbens tredjehold derfor blev lukket ned optil efterårssæsonen.

Den tidligere træner Preben Kaas blev hentettilbage som ny andetholdstræner, og alleredeefter én kamp nåedeman til enighedmed chef-træner Jens Peter Kristensen om at stoppesamarbejdet med øjeblikkelig virkning. I ste-det blev klubbens tidligere anfører Søren Niel-sen kørt i stilling somny cheftrænermed fokuspå, at skabe et godt sammenhold i truppen,hvilket også hurtigt lykkedes. Dog fandt holdetaldrig niveauet og endte midt i rækken, doglangt fra en nedrykningsplads, mens klubbensandethold havde det meget svært og måtte forførste gang i lang tid en tur i Serie 5.Der venter derfor det kommende trænerteammedMads Ulf Hansen i spidsen en spændendeopgav, der er dog ingen tvivl om at det kræveren indsats, at få FC King George op på de højderhvor man før har været, og hvor man selvmenerman hører hjemme. Forberedelserne erså småt gået i gangmed frivillig vintertræning,samt deltagelse i vinterturneringen Alsing Cup,mens den officielle træningsopstart er lørdagden 26. januar 2013 kl. 12.00 på Kunstgræs-banen.

ET SVÆRT ÅR FOR HERRERNE
HERRESENIOR
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KVINDESENIOR

Hvis vi kort skal opsummere foråret for FCKing Georges kvindeseniorer kan det egentligsiges meget kort - nemlig at det var over altforventning. Man gik ind til sæsonen med envis skepsis efter da man måtte bygge et nythold op helt fra bunden, men hurtigt viste før-steholdet sig som det stærkeste hold i puljen,og vandt suverænt rækken med syv point nedtil nummer to.Dog var dette ikke helt nok til en direkte op-rykning, og man måtte ud i en opryknings-kampmodKSC Kolding, hvor et afbudsramt FCKing George hold måtte se sig besejret medhele 8-1. Set i bagklogskabens lys, var dettetrods en stor skuffelse blandt spillerne og træ-nerne, nokmeget godt for holdet. I efterårssæ-sonen måtte man nemlig undvære flerespillere, og forventninger var derfor ikke sær-ligt høje til holdet, som mest af alt betragtedesæsonen som en transportsæson. Alligevel for-måede man at ende som en flot nummer 2 irækken, og på trods af et par store nederlag tilEsbjerg fB, som endtemed at rykke op i Serie 1,kanman overordnet kun være tilfreds - og igenvar indsatsen over forventningerne.

FC King Georges andethold der spiller med i 7-mandsrækkerne var i foråret havnet i den godeKvindesenior C/1 pulje, og her fik holdet foralvor kamp til stregen og det blev kun til tosejre. I efteråret var man til gengæld placeret iKvindesenior C/2, hvor niveauet varmere pas-sende og man blev her en flot nummer to medblot et enkelt nederlag i syv kampe.Selvom indendørssæsonen endnu ikke er fær-digspillet, tyder denne dog også til at blive ensucces for FC King George. Efter tre spillet run-der indtager det ene FC King George hold enpladsmidt i rækken,mens det andet hold er nr.to i deres pulje, og er næsten sikre på at del-tage i regionsmesterskaberne søndag den 3. fe-bruar 2013 i Rødding Centret.Efter en sæson hvor pigerne præsterede overalt forventning, bliver det spændende at følgeholdet i den kommende sæson, hvor flere spil-lere vender tilbage og der er udsigter til spil-lertilgang fra flere forskellige fronter.Trænerteamet bestående af Jacob D. Haag ogThomas Berge Ellingsen tager sammen medspillerne hul på forberedelserne til den nyesæson lørdag den 9. februar 2013 kl. 10.00 påkunstgræsbanen.

OVER AL FORVENTNING
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ARBEJDSDAG I KLUBHUSET

Søndag den 13. januar lod FC King George med-lemmer klubånden tale, da der var arbejdsdag iklubbens lokaler i Strandbygade. En del mødteallerede op kl. 10 til morgenmad og tog herefterfat på arbejdet, mens andre kiggede forbi i løbetaf dagen, flere end 20 personer deltog i arbejdet.Der blev lavet en hel del både i det store lokaleog i baglokalerne. Især blev der lavet en grundigoprydning og fem læs blev kørt på genbrugs-pladsen. Derudover blev der lavet en hel del ikøkkenet, mens lokalet der skal bruges til fysio-terapeutrum blev klargjort til den næste storeomgang, hvor der skal sættes væv op og males.Alt i alt var det en rigtig god dag, hvor der blevlavet en masse og forhåbentligt er dette er tegnpå nye tider i FC King George, hvor alle klubbensmedlemmer træder til når behovet er der.Der skal lyde en stor tak til alle der deltog i ar-bejdet.

KLUBÅNDEN TOG FAT I
KLUBHUSET



ARBEJDSDAG I KLUBHUSET
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GENERALFORSAMLING

Bestyrelserne i de to Veldtofteforeninger, flor-ballklubben Esbjerg Sharks FC og FC King Ge-orge, har gennem den seneste tid arbejdet påen fusion mellem de to foreninger. En fusionder har til formål, at styrke begge foreninger,således man i højere grad kan udvikle sig, ogsætte fokus og udvikling i højsædet inden forbegge sportsgrene.

Dette kanmåske lyde en smulemodsigende, atman ønsker at slå to foreninger indenfor hversin sportsgren sammen, for at udvikle disse ide enkelte sportsgrene, men med den modelman har fundet frem til, er dette netop hvadman ønsker. Man ønsker at samle udviklingenaf selve foreningen i en hovedbestyrelse, derbl.a. skal tage sig af ting som drift af klubhuset,sponsorarbejde, PR-arbejde, kontakt til Es-bjerg Kommunem.v., dvs. alt det der i bund oggrund er ens for begge foreninger og uafhæn-gigt at de to sportsgrene. Under hovedbesty-relsen bliver der nedsat et sportsligt udvalgmed bl.a. en formand, en sportschef, samt enkampkoordinator, der skal tage sig af at ud-vikle sportsgrene og dermed have fokus pådenne del, og styrke dette.

Udover en effektivisering af ressourcerne,hvor fokus bliver lagt de rigtige steder, er deren række områder, hvorman også kan udnyttehinanden. Blandt andet ønsker begge forenin-ger, at styrke sig på børne- og ungdomsområ-det, og her vil man kunne få en stor synergi i athave en udendørs- og indendørssportsgren in-denfor sammen paraply. En fusion åbner ogsåmuligheder for, at lave fælleskontingenter ogandre tiltag på tværs af de to sportsgrene, fordem der ønsker at deltage begge steder.Bestyrelserne ser denne fusion som en fusionfor fremtiden, en fusion der sikrer en stærk le-delse af foreningen, der kan gå forrest i Veld-tofte-området, men samtidig en fusion der kansætte endnu større fokus på sportsgrenene oggøre det endnu mere attraktivt at være med-lem.Derfor håber vi, at rigtigt mange vil støtte opom disse tanker og idéer, da vi i FC King Geor-ges bestyrelse ser fusionen som en vital del afforeningens fortsatte videreudvikling. Da fu-sionen skal vedtages på klubbernes general-forsamling, er det på generalforsamlingenonsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00, at I sommedlemmer skal vise jeres opbakning, foruden jeres opbakning denne dag, kan planerneikke føres ud i livet.

EN FUSION FOR FREMTIDEN

FC King George10
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FC King George indkalder alle klubbens medlemmer til den ordinære
generalforsamling, onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens
lokaler, Strandbygade 71, 1. sal.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kom-mende år.4. Indkomne forslag.5. Behandling af evt. indkomne forslag.6. Valg af bestyrelse.7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.9. Eventuelt.Indkomne forslag modtages af Jacob Haag på e-mail jdh@fckg.dk, og skal være bestyrelseni hænde senest en uge før afholdelsen.Klubben vil under generalforsamlingen være vært med lidt godt til halsen.

Indkaldelse til ordinær

GENERALFORSAMLING
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Indledningsvis vil jeg sige tak til alle spillere, træ-nere og ledere for jeres indsats i det forgangne år.Specielt tak til alle der yder en indsats udenforkridtstregerne!Forårssæsonen var desværre lig med en nedryk-ning for 1. holdet, og meget tæt på en oprykningmed 2. holdet, paradokst. Damerne missede op-rykning, øv!Efteråret startede med ansættelsen af ny chef-træner. Med legendariske SørenNielsen i spidsen,tegnede fremtiden sig lys for FC King Georgesherrer. Rent sportsligt var det fint, vi bevaredestatus i serie 3, med med kæreste og to børn,måtte Søren sande at tiden var for knap til at klaredet hele, desværre. Faktisk før det var begyndtskulle jeg se mig omkring efter en afløser. Tak tilSøren, fordi du prøvede.Med flere gode navne i bowlen endte valget påMads Ulf Hansen. Vi har skudt papegøjen, det erjeg sikker på. Udover trænermæssigt at være ettalent, vedmed Ribe BK at have taget point fra FCKing George, så ser jeg Mads med stor energi ogengagement storme fremad, forsøge at hævemedlemstallet med kontakter til nye spillere somikke rigtig har noget sted at spille, samt alle gamlespillere, således at vi i til den første frivillige træ-ning onsdag d. 9 januar 2013 var 46 nye og gamlespillere klar til at tage fat på den kommendesæson, det må siges at overstige al forventning.Fortsætter den tendens, varer det ikke længe,inden vi skal have tilknyttet endnu en til staben,det må vi håbe på! Mads er vellidt, god til at talemed alle, har en god fodbolduddannelse, er endygtig coacher, og er kendt for sublim mand-skabsbehandling.Vi har i andetholdstræner Preben Kaas en godsparringspartner til Mads, med god struktur ogorden i tingene.Vi har talt træningslejr og mere aktivitet i voresklubhus, men flere tiltag vil se dagens lys.

Med tiltag omkring Reunionholdet, samling afgamle spillere, til så småt at begynde at tale old-boysfodbold, hold da op, ja så gammel er voresklub ved at være, håber jeg mange bakker op omdette også, så det kan gi anledning til at tale omgode gamle dage og socialt hygge. Vi kan søsættenye tiltag såsom fællessang og grillarrangemen-ter til kampe, lad os heppe på hinanden! I år skalvi aftale at herrerne skal se dameafdeling og viseversa. Nogen må presse på for at dette lykkedes.Det kan kun blive godt!I vores populære dameafdeling har der heldigvisværet lidt mere ro på, der fortsættes med sammeteampå træner-/lederfronten, og lurmigmed lidtmere held ogmindre skader, så kan vi i år sige allegode gange tre, med en oprykning.Vi forsøger som noget nyt, at holde åben i klub-huset fast hver torsdag. I år bliver det belønnet atkigge i aktivitetskalenderen. Det bliver spæn-dende at følge udviklingen i vores klub.
Med sportslig hilsen og god vind,

Finn Møller, sportschef

SPORTSCHEFEN HAR ORDET

GODT NYTÅR!
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BØRNE- OG UNGDOMSAFDELINGEN

Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC KingGeorge været en drøm om at starte en børne- ogungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 eråret, hvor denne drøm skal realiseres, med plan-lagt opstart i august 2013.Baggrunden for at etablere en børne-/ungdoms-afdeling er baseret på, at flere og flere klubbensnuværende medlemmer efterhånden er begyndtat stifte familie. Vi ønsker at kunne tilbyde dissemedlemmer en række tilbud, så hele familien kanfå dækket deres interesse for fodbold igennemFCKing George. Samtidig eksisterer der et håb om,at efterhånden som ungdomsspillerne bliverældre, vil de sikre en naturlig tilgang af senior-medlemmer.Der er nedsat en lille arbejdsgruppe, som haropsat en arbejds- og tidsplan for at få realiseretdrømmen. På nuværende tidspunkt bruges kræf-terne på at definere, præcis hvad klubben ønskermed børne-/ungdomsfodbolden, samt hvad vi iFC King George kan tilbyde, som de ikke kan iandre klubber.I starten af året udarbejder udvalget, det førsteudkast til den håndbog, der beskriver filosofienomkring børne-/ungdomsfodbold, tilgangen tiltræning samt forventninger og retningslinjer tilspillere, forældre og trænere. Det første udkast

vil i marts måned blive drøftet i forbindelse medet ”tænketank” møde, hvor udvalgte personer,både internt og eksternt fra klubben, inviteres tildrøftelser og brainstorm, med henblik på at fåyderligere inspiration og input til, hvad det ervoresmuligheder er. På baggrund af ”tænketank”mødet og arbejdsgruppens efterfølgende bear-bejdning, vil der omkringmajmåned udgives denendelige håndbog.Udviklingen af børne-/ungdomsfodbolden er sta-dig på et tidligt stadie, men klubben er meget be-vidste om at vi ønsker at tilbyde noget andet endbyens øvrige klubber med børne-/ungdomsfod-bold på tapetet. Det vægtes højt, at trænerne erkvalificerede, og har eller deltager i relevantekurser og temadage.Det er besluttet at placere børnefodbolden i enbydel i Esbjerg, hvor vimener at det øvrige udbudaf fodbold ikke er dækket. Dette vil dog først bliveoffentliggjort senere på året, når udviklingsar-bejdet er længere i processen.Hvis du sidder indemed en lyst til at bidragemedudviklingen af en ny og spændende afdeling, ellerhar ideer og input til hvordan børne-/ungdoms-afdelingen skal tage form, så klubben kan ende udmed et så stærkt produkt som muligt, opfordresdu til at tage kontakt til Morten Vølstad påmv@fckg.dkellerHannaVestergård påhv@fckg.dk

Børne-/ungdomsfodbold i FCKG
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INFO OG KONTAKT

FC King George Medlemsblad, januar 2013, nr. 20, 8. årgang.Oplag: 250 styks. Kan også læses på www.fckg.dkUdgives fire gange årligt til passive og aktive medlemmer,og forefindes på udvalgte uddannelsesinstitutioner samt biblioteker.Redaktion: PR-udvalget samt trænere og ledere.Layout: Det Sorte Bureau, 60 88 66 33. Tryk: LaserTryk.dk, Aarhus.

Bestyrelsen:Formand Jacob D. Haag, jdh@fckg.dkNæstformand Morten Vølstad, mv@fckg.dkKasserer Ulrik Falkenhøj, uf@fckg.dkMedlem Anders Fournaise, avf@fckg.dkMedlem Linda Haatveit, lh@fckg.dk1. suppleant Hanna Vestergård, hv@fckg.dk2. suppleant Erhan Culjandji, ec@fckg.dk
Sportslig ledelse:Sportschef Finn Møller, 22 62 46 53Kampfordeler Mogens Pedersen, 28 91 41 05
Sponsorudvalg:Jacob D. Haag, 27 21 65 77
PR-udvalg:Anders Fournaise, 29 92 00 96
Klubhusudvalg:Jacob D. Haag, 27 21 65 77
Aktivitetsudvalg:Linda Haatveit, 27 83 88 75
Børne- og ungdomsudvalg:Morten Vølstad, 60 14 91 10

Trænere/holdledere:
Serie 3, Herresenior:Cheftræner Mads Ulf Hansen, 20 86 48 77Holdleder Ulrik Falkenhøj, 51 27 65 25
Serie 5, Herresenior:Træner Preben Kaas, 23 98 95 81Holdleder Anne-Grethe Kaas, 30 22 79 86Serie 6, Herresenior:Holdleder Marc Schwartz, 50 66 05 51
Kvindesenior:Cheftræner Jacob D. Haag, 27 21 65 77Ass. træner Thomas B. Ellingsen, 52 30 89 49Holdleder Mette Falkenhøj, 20 20 02 96
Oldboys:Afdelingsleder Rune Sørensen, 28 44 48 79
U17 Drenge:Afdelingsleder Lene Andersen, 21 23 83 25Træner Kent Christiansen, 40 13 97 62Holdleder Søren Lassen, 20 94 01 63
Øvrige:Målmandstræner Bo Brejnrod, 28 79 62 57

Træningstider (vinter):
Herresenior:Tirsdage kl. 20.00-22.00 på bane 11+12Torsdage kl. 20.00-22.00 på bane 11+12Omk.rum 10+12, Veldtofte Idrætspark
Kvindesenior:Mandage kl. 18.30-20.00 på bane 9Torsdage kl. 17.00-18.30 på bane 11Omk.rum 2, Veldtofte Idrætspark

FC King George, Strandbygade 71, 1. sal, 6700 Esbjerg
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SPONSORER

Denne plads
kan blive din...

...kontakt
sponsor-
udvalget!

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

Jagthytten

Ønsker du at være en del afklubbens sponsorteam, kan dukontakte den sponsoransvarlige: Jacob Drachmann Haagjdh@fckg.dk27 21 65 77

Pizzeria Italiano

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




