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FORMANDEN HAR ORDET

ERKENDELE ER

DET FØRSTE

SKRIDT
En ny sæson står for døren, og det betyder
også at nye muligheder står for døren - og
uden at fornærme nogen, kan jeg roligt sige at
der også er behov for dette. 2012 var i mine
øjne et hårdt år for rigtigt mange i og omkring
klubben. Både spillere, trænere og ledere
havde et hårdt år, men vi klarede os igennem
det og står nu overfor en ny og spændende
sæson med nye muligheder.
Vi har i bestyrelsen kigget indad og prøvet at
finde ud af hvad det er, vi er gode til i FC King
George, og dette skal vi i 2013 have realiseret
både på og udenfor banen, så vi kan få den
rette FC King George ånd tilbage i klubben. På
banen har vi derfor efter Søren Nielsen sagde
stop som træner afsøgt markedet, og her fundet Mads Ulf Hansen, en person vi synes passer rigtigt godt ind i klubben - seriøsitet
indenfor kridtstregerne og med plads til det
sociale udenfor banen, noget vi forventer os
rigtigt meget af. For vores kvindesenior fortsætter vi med uændret besætning på trænerfronten, og her skal der bygges videre på de
gode takter fra 2012, og det ser allerede nu ud
til at blive et rigtigt spændende år her også.
Men er det så nok bare at kigge på det sportslige? Her må svaret være en klart nej! Der er
rigtigt mange ting vi som forening ikke har
været gode nok til de seneste par sæsoner, og
dette skal vi simpelthen blive bedre til i løbet af
den kommende tid. Vi skal være meget mere
synlige over hele linjen, og være meget bedre

til at dyrke det sociale liv, som altid har været
grundstenene i vores forening. Vi har nogle
flotte klublokaler i Strandbygade, som efter
min mening bliver brugt alt for lidt, og des
værre har vi som bestyrelse og klub ikke været
gode nok til at holde fat i de mange gode ting
som vi står for, dette skal vi alle sammen være
med til at gøre bedre.
Jeg tror ikke det på nogen måde bliver let, men
det første skridt er at erkende at vi har en udfordring og tage denne udfordring op, så er vi
i hvert fald nået et lille stykke af vejen, men jeg
tror og håber på, at vi løbet af 2013 kan nå et
stort stykke af vejen. Jeg går gerne forrest og
løfter min andel, og så kan jeg kun håbe på, at
folk følger med og hjælper med at løfte opgaven.
Med ønsket og håbet om en god og spændende
sæson, hvor vi når et skridt i den rigtige retning for at (gen)skabe en forening vi alle kan
være glade og stolte over.
Jacob D. Haag, formand

www.fckg.dk
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COACH’S CORNER

Engagement, vilje og glæde
SKAL VÆRE FUNDAMENTET

I slutningen af november blev jeg kontaktet af
FC King Georges sportschef Finn Møller, som
ønskede at drøftet muligheder for at få mig tilknyttet FC King George som ny cheftræner. Jeg
var en anelse skeptisk, da jeg havde fulgt klubben, gennem det sidste års turbulente tid. Men
efter, at have snakket og oplevet såvel Finn
Møller som Jacob Haags passion og engagement, var jeg overbevist om, at FC King George
og jeg var et godt match. Dette skyldes ikke
mindste, at jeg oplevede en ledelse med visioner for såvel det sportslige som de sociale
aspekter i klubben. Dette var nogle visioner,
der går fint i spænd med min filosofi om, at en
fodboldklub skal drives som en helhed. Der
skal selvfølgelig være sportslige målsætninger
for klubbens hold, men vi må ikke glemme det
sociale liv i klubben, som er fundamentet for
en velfungerende forening. Jeg tror på, at
sportsligsucces kommer igennem et stærkt
fællesskab, et fællesskab som alle skal bidrage
til. Vores identitet skal være, at VI ER FC King
George, uanset om man spiller på klubbens 1.eller 4.-hold.
I mig, får FC King George en træner som lever
og ånder for fodbolden. Jeg går ind i arbejdet
som træner med masser af engagement, vilje
og glæde, hvilket også bliver de nøgleord, som
skal danne fundamentet for vores succes. Personligt er jeg helt på linje med, den forhenværende Liverpool manager Bill Shankly som
sagde; ”'Some people believe football is a matter of life and death, I am very disappointed
with that attitude. I can assure you it is much,
much more important than that.”
Målsætningen for den kommende sæson rent
sportsligt, bliver, at såvel 1.- som 2.-holdet, via
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noget positivt og spilstyrende fodbold, kan
blande sig i toppen af vores respektive rækker.
Desuden så tilstræber jeg et højt fremmøde til
træning, således det er sjovt, at komme til træning.
Derudover så har jeg også en sociale målsætninger om, at vi bliver gode til at benytte vores
fine klubhus i Strandbygade. Her vil jeg i samarbejde med den sportslige ledelse udarbejde
en eventplan – så i får et overblik over de forskellige tiltage i klubben.
Her til sidst, vil jeg komme med en opfordring
til jer alle om, at støtte op om såvel træning,
kamp og de sociale arrangementer i klubben. I
fællesskab kan vi lave en fantastisk klub!
Mads Ulf Hansen, cheftræner

Træningsstart

INFORMATIONER FRA KLUBBEN

Herresenior:

Kvindesenior:

FC King George starter træningen op
for herreseniorer
lørdag den 26. januar 2013,
kl. 12.00 på kunstgræsbanen.

FC King George starter træningen op
for kvindesenior
lørdag den 9. februar 2013,
kl. 10.00 på kunstgræsbanen

Efter træningen vil der blive afholdt Efter træningen vil der blive afholdt
et informationsmøde i klubbens loka- et informationsmøde i klubbens lokaler, Strandbygade 71, hvor klubben
ler, Strandbygade 71, hvor klubben
vil være vært med varm suppe.
vil være vært med varm suppe.
Efterfølgende vil der i Veldtofte
Idrætspark være træning for
herresenior frem til 1. april:

Efterfølgende vil der i Veldtofte
Idrætspark være træning for
kvindesenior frem til 1. april:

· Tirsdage kl. 20.00-22.00
på bane 11 og bane 12
· Torsdage kl. 20.00-22.00
på bane 11 og bane 12

· Mandage kl. 18:30-20:00
på bane 9
· Torsdage kl. 17:00-18:30
på bane 11

Efter 1. april vil træningen foregå:
· Tirsdage kl. 18.00-20.00
på bane 2 og bane 6
· Torsdage kl. 18.00-20.00
på bane 2 og bane 6

Efter 1. april vil træningen foregå:
· Mandage kl. 18.00-20.00
på bane 1
· Torsdage kl. 18.00-20.00
på bane 1

Der vil være mulighed for
omklædning i rum nr. 10 og nr. 12.

Der vil være mulighed for
omklædning i rum nr. 2.

Kontakt: Cheftræner
Mads Ulf Hansen, tlf. 30 29 84 04

Kontakt: Cheftræner
Jacob D. Haag, tlf. 27 21 65 77
www.fckg.dk
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HERRESENIOR

ET SVÆRT ÅR FOR HERRERNE
Lad det være sagt med det samme - 2012 var
opad bakke for FC King Georges Herresenior,
og det blev ikke til en sæson med de store resultater. Året startede ud med en yderst spændende trænerbesætning, men allerede før
sæsonen var gået i gang gik det galt. Klubbens
andetholdstræner Leif Lund blev ramt af sygdom og måtte trække sig, og i stedet måtte
sportschef Finn Møller træde til, hvilket ikke
var helt efter planen.
Trods en positiv og fornuftig start på træningskampene, viste forårets 2012 sig at blive
alt andet end FC King Georges sæson. Førsteholdet måtte en tur ned i Serie 3 efter en resultatmæssig skidt sæson, andetholdet
overlevede med nød og næppe i Serie 4, mens
tredjeholdet kun akkurat kunne stille hold i
Serie 6. Det var derfor med bekymring, at man
gik ind til efterårssæsonen, og måtte også erkende at materialet kun var til to hold, som
man måtte sætte kræfterne ind på at redde, og
klubbens tredjehold derfor blev lukket ned op
til efterårssæsonen.
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Den tidligere træner Preben Kaas blev hentet
tilbage som ny andetholdstræner, og allerede
efter én kamp nåede man til enighed med cheftræner Jens Peter Kristensen om at stoppe
samarbejdet med øjeblikkelig virkning. I stedet blev klubbens tidligere anfører Søren Nielsen kørt i stilling som ny cheftræner med fokus
på, at skabe et godt sammenhold i truppen,
hvilket også hurtigt lykkedes. Dog fandt holdet
aldrig niveauet og endte midt i rækken, dog
langt fra en nedrykningsplads, mens klubbens
andethold havde det meget svært og måtte for
første gang i lang tid en tur i Serie 5.

Der venter derfor det kommende trænerteam
med Mads Ulf Hansen i spidsen en spændende
opgav, der er dog ingen tvivl om at det kræver
en indsats, at få FC King George op på de højder
hvor man før har været, og hvor man selv
mener man hører hjemme. Forberedelserne er
så småt gået i gang med frivillig vintertræning,
samt deltagelse i vinterturneringen Alsing Cup,
mens den officielle træningsopstart er lørdag
den 26. januar 2013 kl. 12.00 på Kunstgræsbanen.

OVER AL FORVENTNING
KVINDESENIOR

Hvis vi kort skal opsummere foråret for FC
King Georges kvindeseniorer kan det egentlig
siges meget kort - nemlig at det var over alt
forventning. Man gik ind til sæsonen med en
vis skepsis efter da man måtte bygge et nyt
hold op helt fra bunden, men hurtigt viste førsteholdet sig som det stærkeste hold i puljen,
og vandt suverænt rækken med syv point ned
til nummer to.
Dog var dette ikke helt nok til en direkte oprykning, og man måtte ud i en oprykningskamp mod KSC Kolding, hvor et afbudsramt FC
King George hold måtte se sig besejret med
hele 8-1. Set i bagklogskabens lys, var dette
trods en stor skuffelse blandt spillerne og trænerne, nok meget godt for holdet. I efterårssæsonen måtte man nemlig undvære flere
spillere, og forventninger var derfor ikke særligt høje til holdet, som mest af alt betragtede
sæsonen som en transportsæson. Alligevel formåede man at ende som en flot nummer 2 i
rækken, og på trods af et par store nederlag til
Esbjerg fB, som endte med at rykke op i Serie 1,
kan man overordnet kun være tilfreds - og igen
var indsatsen over forventningerne.

FC King Georges andethold der spiller med i 7mandsrækkerne var i foråret havnet i den gode
Kvindesenior C/1 pulje, og her fik holdet for
alvor kamp til stregen og det blev kun til to
sejre. I efteråret var man til gengæld placeret i
Kvindesenior C/2, hvor niveauet var mere passende og man blev her en flot nummer to med
blot et enkelt nederlag i syv kampe.
Selvom indendørssæsonen endnu ikke er færdigspillet, tyder denne dog også til at blive en
succes for FC King George. Efter tre spillet runder indtager det ene FC King George hold en
plads midt i rækken, mens det andet hold er nr.
to i deres pulje, og er næsten sikre på at deltage i regionsmesterskaberne søndag den 3. februar 2013 i Rødding Centret.
Efter en sæson hvor pigerne præsterede over
alt forventning, bliver det spændende at følge
holdet i den kommende sæson, hvor flere spillere vender tilbage og der er udsigter til spillertilgang fra flere forskellige fronter.
Trænerteamet bestående af Jacob D. Haag og
Thomas Berge Ellingsen tager sammen med
spillerne hul på forberedelserne til den nye
sæson lørdag den 9. februar 2013 kl. 10.00 på
kunstgræsbanen.

www.fckg.dk
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ARBEJDSDAG I KLUBHUSET

KLUBÅNDEN TOG FAT I
KLUBHUSET
Søndag den 13. januar lod FC King George medlemmer klubånden tale, da der var arbejdsdag i
klubbens lokaler i Strandbygade. En del mødte
allerede op kl. 10 til morgenmad og tog herefter
fat på arbejdet, mens andre kiggede forbi i løbet
af dagen, flere end 20 personer deltog i arbejdet.
Der blev lavet en hel del både i det store lokale
og i baglokalerne. Især blev der lavet en grundig
oprydning og fem læs blev kørt på genbrugspladsen. Derudover blev der lavet en hel del i
køkkenet, mens lokalet der skal bruges til fysioterapeutrum blev klargjort til den næste store
omgang, hvor der skal sættes væv op og males.
Alt i alt var det en rigtig god dag, hvor der blev
lavet en masse og forhåbentligt er dette er tegn
på nye tider i FC King George, hvor alle klubbens
medlemmer træder til når behovet er der.
Der skal lyde en stor tak til alle der deltog i arbejdet.
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ARBEJDSDAG I KLUBHUSET
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GENERALFORSAMLING

EN FUSION FOR FREMTIDEN
Bestyrelserne i de to Veldtofteforeninger, florballklubben Esbjerg Sharks FC og FC King George, har gennem den seneste tid arbejdet på
en fusion mellem de to foreninger. En fusion
der har til formål, at styrke begge foreninger,
således man i højere grad kan udvikle sig, og
sætte fokus og udvikling i højsædet inden for
begge sportsgrene.

Udover en effektivisering af ressourcerne,
hvor fokus bliver lagt de rigtige steder, er der
en række områder, hvor man også kan udnytte
hinanden. Blandt andet ønsker begge foreninger, at styrke sig på børne- og ungdomsområdet, og her vil man kunne få en stor synergi i at
have en udendørs- og indendørssportsgren indenfor sammen paraply. En fusion åbner også
muligheder for, at lave fælleskontingenter og
andre tiltag på tværs af de to sportsgrene, for
dem der ønsker at deltage begge steder.
Bestyrelserne ser denne fusion som en fusion
for fremtiden, en fusion der sikrer en stærk ledelse af foreningen, der kan gå forrest i Veldtofte-området, men samtidig en fusion der kan
sætte endnu større fokus på sportsgrenene og
gøre det endnu mere attraktivt at være medlem.

Dette kan måske lyde en smule modsigende, at
man ønsker at slå to foreninger indenfor hver
sin sportsgren sammen, for at udvikle disse i
de enkelte sportsgrene, men med den model
man har fundet frem til, er dette netop hvad
man ønsker. Man ønsker at samle udviklingen
af selve foreningen i en hovedbestyrelse, der
bl.a. skal tage sig af ting som drift af klubhuset,
sponsorarbejde, PR-arbejde, kontakt til Esbjerg Kommune m.v., dvs. alt det der i bund og
grund er ens for begge foreninger og uafhængigt at de to sportsgrene. Under hovedbestyrelsen bliver der nedsat et sportsligt udvalg
med bl.a. en formand, en sportschef, samt en
kampkoordinator, der skal tage sig af at udvikle sportsgrene og dermed have fokus på
denne del, og styrke dette.
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Derfor håber vi, at rigtigt mange vil støtte op
om disse tanker og idéer, da vi i FC King Georges bestyrelse ser fusionen som en vital del af
foreningens fortsatte videreudvikling. Da fusionen skal vedtages på klubbernes generalforsamling, er det på generalforsamlingen
onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00, at I som
medlemmer skal vise jeres opbakning, for
uden jeres opbakning denne dag, kan planerne
ikke føres ud i livet.

GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til ordinær

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 dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende 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 bestyrelsen
i hænde senest en uge før afholdelsen.
Klubben vil under generalforsamlingen være vært med lidt godt til halsen.

www.fckg.dk
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SPORTSCHEFEN HAR ORDET

GODT NYTÅR!

Indledningsvis vil jeg sige tak til alle spillere, trænere og ledere for jeres indsats i det forgangne år.
Specielt tak til alle der yder en indsats udenfor
kridtstregerne!
Forårssæsonen var desværre lig med en nedrykning for 1. holdet, og meget tæt på en oprykning
med 2. holdet, paradokst. Damerne missede oprykning, øv!
Efteråret startede med ansættelsen af ny cheftræner. Med legendariske Søren Nielsen i spidsen,
tegnede fremtiden sig lys for FC King Georges
herrer. Rent sportsligt var det fint, vi bevarede
status i serie 3, med med kæreste og to børn,
måtte Søren sande at tiden var for knap til at klare
det hele, desværre. Faktisk før det var begyndt
skulle jeg se mig omkring efter en afløser. Tak til
Søren, fordi du prøvede.
Med flere gode navne i bowlen endte valget på
Mads Ulf Hansen. Vi har skudt papegøjen, det er
jeg sikker på. Udover trænermæssigt at være et
talent, ved med Ribe BK at have taget point fra FC
King George, så ser jeg Mads med stor energi og
engagement storme fremad, forsøge at hæve
medlemstallet med kontakter til nye spillere som
ikke rigtig har noget sted at spille, samt alle gamle
spillere, således at vi i til den første frivillige træning onsdag d. 9 januar 2013 var 46 nye og gamle
spillere klar til at tage fat på den kommende
sæson, 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 tale
med alle, har en god fodbolduddannelse, er en
dygtig coacher, og er kendt for sublim mandskabsbehandling.
Vi har i andetholdstræner Preben Kaas en god
sparringspartner til Mads, med god struktur og
orden i tingene.
Vi har talt træningslejr og mere aktivitet i vores
klubhus, men flere tiltag vil se dagens lys.
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Med tiltag omkring Reunionholdet, samling af
gamle spillere, til så småt at begynde at tale oldboysfodbold, hold da op, ja så gammel er vores
klub ved at være, håber jeg mange bakker op om
dette også, så det kan gi anledning til at tale om
gode gamle dage og socialt hygge. Vi kan søsætte
nye tiltag såsom fællessang og grillarrangementer til kampe, lad os heppe på hinanden! I år skal
vi aftale at herrerne skal se dameafdeling og vise
versa. Nogen må presse på for at dette lykkedes.
Det kan kun blive godt!
I vores populære dameafdeling har der heldigvis
været lidt mere ro på, der fortsættes med samme
team på træner-/lederfronten, og lur mig med lidt
mere held og mindre skader, så kan vi i år sige alle
gode gange tre, med en oprykning.
Vi forsøger som noget nyt, at holde åben i klubhuset fast hver torsdag. I år bliver det belønnet at
kigge i aktivitetskalenderen. Det bliver spændende at følge udviklingen i vores klub.

Med sportslig hilsen og god vind,
Finn Møller, sportschef

BØRNE- OG UNGDOMSAFDELINGEN

Børne-/ungdomsfodbold i FCKG

Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King
George været en drøm om at starte en børne- og
ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er
året, hvor denne drøm skal realiseres, med planlagt opstart i august 2013.

Baggrunden for at etablere en børne-/ungdomsafdeling er baseret på, at flere og flere klubbens
nuværende medlemmer efterhånden er begyndt
at stifte familie. Vi ønsker at kunne tilbyde disse
medlemmer en række tilbud, så hele familien kan
få dækket deres interesse for fodbold igennem FC
King George. Samtidig eksisterer der et håb om,
at efterhånden som ungdomsspillerne bliver
ældre, vil de sikre en naturlig tilgang af seniormedlemmer.
Der er nedsat en lille arbejdsgruppe, som har
opsat en arbejds- og tidsplan for at få realiseret
drømmen. På nuværende tidspunkt bruges kræfterne på at definere, præcis hvad klubben ønsker
med børne-/ungdomsfodbolden, samt hvad vi i
FC King George kan tilbyde, som de ikke kan i
andre klubber.
I starten af året udarbejder udvalget, det første
udkast til den håndbog, der beskriver filosofien
omkring børne-/ungdomsfodbold, tilgangen til
træning samt forventninger og retningslinjer til
spillere, forældre og trænere. Det første udkast

vil i marts måned blive drøftet i forbindelse med
et ”tænketank” møde, hvor udvalgte personer,
både internt og eksternt fra klubben, inviteres til
drøftelser og brainstorm, med henblik på at få
yderligere inspiration og input til, hvad det er
vores muligheder er. På baggrund af ”tænketank”
mødet og arbejdsgruppens efterfølgende bearbejdning, vil der omkring maj måned udgives den
endelige håndbog.
Udviklingen af børne-/ungdomsfodbolden er stadig på et tidligt stadie, men klubben er meget bevidste om at vi ønsker at tilbyde noget andet end
byens øvrige klubber med børne-/ungdomsfodbold på tapetet. Det vægtes højt, at trænerne er
kvalificerede, og har eller deltager i relevante
kurser og temadage.

Det er besluttet at placere børnefodbolden i en
bydel i Esbjerg, hvor vi mener at det øvrige udbud
af fodbold ikke er dækket. Dette vil dog først blive
offentliggjort senere på året, når udviklingsarbejdet er længere i processen.
Hvis du sidder inde med en lyst til at bidrage med
udviklingen af en ny og spændende afdeling, eller
har ideer og input til hvordan børne-/ungdomsafdelingen skal tage form, så klubben kan ende ud
med et så stærkt produkt som muligt, opfordres
du til at tage kontakt til Morten Vølstad på
mv@fckg.dk eller Hanna Vestergård på hv@fckg.dk

www.fckg.dk
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INFO OG KONTAKT
Bestyrelsen:
Formand Jacob D. Haag, jdh@fckg.dk
Næstformand Morten Vølstad, mv@fckg.dk
Kasserer Ulrik Falkenhøj, uf@fckg.dk
Medlem Anders Fournaise, avf@fckg.dk
Medlem Linda Haatveit, lh@fckg.dk
1. suppleant Hanna Vestergård, hv@fckg.dk
2. suppleant Erhan Culjandji, ec@fckg.dk

Sportslig ledelse:
Sportschef Finn Møller, 22 62 46 53
Kampfordeler 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

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

Trænere/holdledere:
Serie 3, Herresenior:
Cheftræner Mads Ulf Hansen, 20 86 48 77
Holdleder Ulrik Falkenhøj, 51 27 65 25
Serie 5, Herresenior:
Træner Preben Kaas, 23 98 95 81
Holdleder Anne-Grethe Kaas, 30 22 79 86
Serie 6, Herresenior:
Holdleder Marc Schwartz, 50 66 05 51

Kvindesenior:
Cheftræner Jacob D. Haag, 27 21 65 77
Ass. træner Thomas B. Ellingsen, 52 30 89 49
Holdleder Mette Falkenhøj, 20 20 02 96
Oldboys:
Afdelingsleder Rune Sørensen, 28 44 48 79

U17 Drenge:
Afdelingsleder Lene Andersen, 21 23 83 25
Træner Kent Christiansen, 40 13 97 62
Holdleder Søren Lassen, 20 94 01 63
Øvrige:
Målmandstræner Bo Brejnrod, 28 79 62 57

Kvindesenior:
Mandage kl. 18.30-20.00 på bane 9
Torsdage kl. 17.00-18.30 på bane 11
Omk.rum 2, Veldtofte Idrætspark
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SPONSORER

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

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

Jagthytten

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

Ønsker du at være en del af
klubbens sponsorteam, kan du
kontakte den sponsoransvarlige:

Jacob Drachmann Haag
jdh@fckg.dk
27 21 65 77
www.fckg.dk
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