
Årets spillere og topscorere

FC King George og medierne

PLUS: COACH’ CORNER
DE NYE PULJER, TRÆNERSTABEN,

RODE PRISEN, NYT FRA HOLDENE



www.lime-coffee.dk .. mail@lime-coffee.dk .. 6088 4433 .. 6088 6633

250 stk visitkort inkl. levering: 295,-



Der er kun gået et halvt år siden jeg sidst gjorde

status over en sæson, men efter vendingen af

turneringen er tiden nu igen kommet til at kigge

lidt tilbage på den netop overstået sæson. Vi har,

trods den halve tid, nået ligeså meget hvis ikke

mere, som man kunne forvente i en hel sæson.

Resultatmæssigt leverede vi endnu engang et

fantastisk resultat da vores bedste herresenior-

hold rykkede op i Serie 2, og vi er nu rykket fire

rækker op på mindre end otte år – ganske enkelt

imponerende. Men ligeså vigtigt som opryknin-

gen, så har vores øvrige hold fuldt trop, vores

hold i Serie 4 klarede skærene og spiller i samme

række efter ferien, vores Serie 5 hold viste gode

takter og det samme gjorde vores nyoprettet 7-

mandshold. Den samme udvikling har vores kvin-

desenior været inde i, godt nok er det ikke blevet

til en oprykning, men fremgangen og resultater-

ne tegner godt for fremtiden, for både holdet i

Serie 2, men også for 7-mandsholdet som kun bli-

ver bedre. Vi kan nu – nok engang – kigge frem

mod den største sæson i klubbens historie, noget

der efterhånden sker hver gang vi står overfor en

ny sæson. I år har vi ikke mindre end fire herre-

seniorhold, placeret i Serie 2, Serie 4 og to i Serie

5, kvindeseniorhold i Serie 2 og 7-mandsrækken,

samt vores U-15 drenge. Det bliver uden tvivl en

meget spændende sæson for alle hold, selvom

det er vidt forskellige udfordringer man står

overfor.

Med en nærmest eksponentiel udvikling i antallet

af medlemmer, kræver det selvfølgelig også en

udvidelse af klubbens træner og lederstab. Der

vil derfor komme ændringer og tilføjelser i vores

organisation, og vi må erkende at udviklinger i

øjeblikket går så stærk at det kan være svært at

følge med. Ledelsen arbejder dog på højtryk, og

vi er i løbende dialog med interessante træne-

remner – meget interessante hvis jeg selv skal

sige det – men da vendinger af turneringen også

kræver en tilvænning for klubberne, heriblandt

os selv, vil efterårssæsonen blive lidt en over-

gangsperiode hvor klubbens trænerstab løbende

vil falde på plads. Det kan andetsteds i dette blad

ses hvordan trænerstaben er bygget op når

sæsonen skydes i gang, men det vil også her

kunne ses hvor der forventes ændringer i løbet af

efteråret.

Det er utvivlsomt en spændende sæson vi går i

møde, og selvom starten vil blive hektisk for

ledelsen, er vi klar til opgaven, og sammen med

klubbens medlemmer er jeg sikker på vi kan løfte

opgaven, så vi får nok en stor sæson – måske den

største til dato – i FC King George.

Klubbens største sæson
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FORMANDEN HAR ORDET

Jacob Haag, formand, FC King George
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Det er meget nærliggende eller måske nærmest

uundgåeligt, at tale om vores flotte præstation i

foråret 2008. Det er sin sag at rykke op, det er

svært, og kræver sin mand, men når viljen til at

arbejde og give sig fuldt ud er tilstede, så har

man muligheden. Dog er der mange andre fakto-

rer der spiller ind, en af dem og den vigtigste er

om man har heldet. Det har vi haft.

Vi har i FC King George sportsligt opnået mange

gode resultater, men har ikke mindst opnået et

fantastisk sammenhold på tværs af spillere, træ-

nere og ledere. Vi har forstået at udvikle os i flok,

mentalt og sportsligt. Moderne analytikere kalder

det for teamspiret og teambuilding. Vi kan noget

i FC King George som mange misunder os. De

største kritikere mener vi har fået oprykningen

foræret, spillede kun en halv sæson, og en skrive-

bordsafgørelse gjorde vi fik de sidste point i hus.

Turneringen var lige lang for alle, og når alle der

havde forsøgt at snyde havde fået frataget deres

stjålne point, så var vi etter og dermed rykket op.

Vi har uden for mange skader, heldet som skal

følge med, stor chance for at overleve en rigtig

svær kreds. Vi klarede os i pokalen mod 3 hold

fra serie 2, som alle blev sent retur fra Veldtofte

med røde ører. Det gør nu at alle er bekendt med

at vi spiller på et fornuftigt niveau, og ingen

tager det for givet at vinde over ”det der værts-

hushold fra Esbjerg”. Vi vil få stor modstand i alle

kampe, det bliver vanskeligt, men ikke umuligt at

skrabe point sammen til endnu en sæson i serie

2.

Tre dommere

Vi skal til at spille med tre dommere, det bliver

bare for godt. Vi er en vellidt klub, dommerne

kan lide at fløjte vores kampe og vi vil gerne at

det også for dommerne er et godt sted at

komme, så vi alle får en god oplevelse lørdag

eftermiddag. Lade os alle hjælpe til at endnu

flere taler positivt om vores klub!

Heldigvis reddede 2. holdet sig og spiller stadig i

serie 4. Jeg håber de der måtte være og finde

her, alle vil yde deres og skubbe på lokomotivet i

front, så vi bevarer status, både på første og

andet holdet.

Som sagt før, skal vi have arbejdstøjet på, møde

til træning, give den fuld skrue her og i kampe.

Samtidig skal vi bevare det gode humør, så får vi

mange gode og mindeværdige timer i dagene

fremover.

Tak for alt. 

God sommer og velmødt efter ferien.

Oprykning til serie 2

COACH’ CORNER

Cheftræner Finn Møller
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HÆDER...

Traditionen tro har FC King Georges spillere, træ-

nere og holdledere kåret årets spillere, som ved

afslutningsfesten d. 28. juni blev hædret. Ved

samme lejlighed fik årets topscorer, et bevis på

deres koldblodighed foran mål.

Klaes Larsen blev kåret som årets spiller på før-

steholdet, efter den ene fantome præstation

efter den anden i forsvaret. Anders Brock

bekræftede endnu engang sin topscoreværdighed

med 10 mål i 14 kampe for klubbens bedste

mandskab. På andenholdet løb Allan Overbeck

med æren som årets spiller. Allan har om nogen

vidst vejen for overlevelse i serie 4, med sit evigt

gode humør og evner mellem stængerne. Den

koldblodige duo Marc Schwartz og Jakob ‘Bobber’

Schøneberg måtte dele topscorer prisen på

andenholdet.

Tredjeholdets spillende holdleder Michael

Ehmsen blev årets spiller, en flot gestus for hans

indtræden, da Hamid Safic utidigt fratrådte sin

stilling. Martin Berg skulle i sin første sæson for

klubben tredjehold kun bruge tre kampe til at

score de seks mål, som gør ham til holdets top-

scorer. 

Mike Rossig Bejer blev kåret som årets spiller på

klubbens fjerdehold. Mike har gennem sæsonen

vist vejen og været en vigtig brik i holdets succes.

Mike var også tæt på at løbe med topscorer pri-

sen, men blev slået på målstregen af den evigt

arbejdende Casper Christiansen.

Kåringen af årets spiller for FC King George kvin-

der har træner Poul Witt stået for. Han har valgt

Tanja Kristiansen. Han beskriver Tanja som en

spiller af stor betydning for holdet både som

menneske og spiller. Tanja har vist stor trænings-

flid og er dygtig til at dele ud af hendes erfarin-

ger. Tanja blev ligeledes topscorer for kvindernes

første hold, mens Marie Born Nielsen blev det for

anden holdet.  

Tak til alle spillere for en spændende sæson og et

stort tillykke til årets spillere og klubbens topsco-

rerer.

Årets spillere og topscorere

Klaes Larsen med det synlige bevis på 
kåringen som årets spiller.
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MERE HÆDER...

Den 24 maj modtog FC King George´ formand

Jacob Haag Rode-prisen for sit arbejde med klub-

ben. Ugen før var et Tv-hold fra Onside dukket op

til træning for angiveligt at skulle meddele Jacob

Haag, at han var nomineret til årets Rode-pris.

Der var dog ikke kun tale om en nominering,

Jacob Haag var blevet udvalgt som årets pris-

modtager.

Det var den tidligere FC King George-spiller

Thomas Paulsen, som har spillet 66 kampe for

klubben, der indstillede Jacob Haag til prisen. I

hans brev til nomineringskomiteen beskriver han

hvordan Jacobs personlighed, lederegenskaber

har påvirket klubben. Jacob er en ildsjæl og

repræsenterer i høj grad det klubben står for,

målrettethed men uden det går ud over fælles-

skabet.

På dagen for offentliggørelsen af Jacobs Haags

prismodtagelse samles klubbens medlemmer i

klubhuset på Havnegade, for sammen at hylde

Jacob. I forbindelse med prismodtagelsen har

Jacob udtrykt at de anerkendende ord og skulder

klap han modtager af spillere, træner, holdleder

og andre omkring klubben, betyder mindst lige

så meget som Rode-prisen. 

Det er ikke kun Thomas Paulsen og resten af

klubbens medlemmer som ved at Jacob er unik,

således har JBU udvalgt Jacob til at indgå i et

udvalg med repræsentanter fra andre region 4

klubber. Med Jacobs indtrædelse tegner der sig

en endnu mere lysere fremtid for JBUs region 4.

FAKTA

Rode-prisen er opkaldt efter den tidligere divi-
sionsforening direktør, Claus Rode. Prisen
gives til personer, der gør en forskel for dansk
fodbold. Med prisen følger 250.000 kr. hvoraf
100.000 går til prismodtageren og de reste-
rende 150.000 kr. til et udvalgt formål, i år
SAS-ligaer klubbernes officielle fanklubber.  

Rode-Prisen 2008



Efter en kort og hektisk sæson, hvor der har

været vigtige kampe hver weekend, kan vi nu

gøre status og se tilbage på hvordan det er gået

klubbens hold i herreseniorafdelingen. Vi havde i

år tilmeldt tre 11-mandshold og et enkelt 7-

mandshold, og trods vidt forskellige resultater

havde alle hold en godkendt sæson.

Klubbens bedste mandskab i Serie 3 klarede sig

over evne, og formåede at rykke op i Serie 2, det

højeste i klubbens korte historie. Efter en halv

skidt start fandt holdet stabiliteten frem, og sej-

rene over de nærmeste forfølgere

Sædding/Guldager IF og Jerne IF var afgørende

for at holdet endte på rækkens førsteplads.

Holdets pokaleventyr, hvor man vandt over tre

Serie 2 hold inden Jyllandsserie holdet fra

Hviding IF satte en stopper for eventyret, vidner

da også om at holdet kan gøre sig gældende en

række højere.

Mandskabet i Serie 4 skulle, som nyoprykkere,

finde sig til rette i rækken og det gik da også

efter planen i starten af sæsonen, men fire

nederlag på stribe satte pludselig holdet under

pres. Holdet mandede sig dog op i den sidste

kamp hvor man med en sejr over Ribe BK sikrede

sig nok en sæson i Serie 4. Det ser dog ud til at

holdet efter ferien står overfor en svær opgave,

den nye pulje tæller nemlig to meget stærke

oprykkere, to nedrykkere og fem hold der alle

har ambitioner om oprykning, men hvis holdet

kan finde stabiliteten frem er det ikke umuligt at

ende i den bedste halvdel.

Det sidste 11-mandshold, som var at finde i Serie

5, havde svære vilkår at arbejde under. Det viste

sig nemlig at trods en god start, var kemien mel-

lem træner Hamid Safic og spillerne ikke optimal,

og det endte derfor med at Hamid Safic trak sig

tilbage, og Michael Ehmsen overtog i fællesskab

med Preben Kaas styringen af holdet. 

Ustabiliteten på holdet gjorde dog, at man aldrig

kom i nærheden af en topplacering, men

momentvis viste man rigtig godt spil, og det teg-

ner godt for den kommende sæson hvor der sig-

tes efter en placering blandt de bedste hold.

Antallet af spillere betød at man kunne tilmelde

et 7-mandshold, og dette blev under ledelse af

Anders Fournaise og Tue Andersen en stor suc-

ces. Spillerne fandt glæden ved fodboldspillet og

kæmpede som et hold, hvilket resulterede i en

fornem andenplads, og efter sommerferien skal

holdet prøve kræfter med Serie 5 – en meget

spændende opgave for spillerne.

Alt i alt blev de fleste af klubbens forventninger

opfyldt, og med en oprykning til Serie 2, kan vi

ikke andet end at være tilfredse med sæsonen. Vi

kan nu se frem mod den nye sæson, som igen er

over et helt år, her står vi overfor mange nye

spændende mål som vi i fællesskab skal forsøge

at opfylde.

Status over en hektisk sæson
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HERRESENIOR
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PULJEINDDELING

Herresenior, Serie 2:

Bramming B

FC King George

Give Fremad

Grindsted GIF

Hejnsvig IF

Holsted FB

Ribe BK

Skærbæk B

Sædding/Guldager IF

Tistrup B

Tjæreborg IF

Vejrup IF

Se resultater og stillinger på www.fckg.dk

Herresenior, Serie 5 (1):

Coconut Lions 

Esbjerg Sport Klub

FC Esbjerg

FC King George

FC Stalden

Hjerting IF 1

Hjerting IF 3

Kvaglund IF

Spangsbjerg IF

Tarp B

Herresenior, Serie 4:

Andrup IF

BK- 06 Esbjerg

Fanø B

FC Esbjerg

FC King George

GHRI

Hjerting IF

Kvaglund IF

Oksbøl B

Sig/Thorstrup IF

Sædding/Guldager IF

Tarp B

Herresenior, Serie 5 (2):

BK 89 Esbjerg

Esbjerg FB

Esbjerg IF 92

Fanø B

FC Esbjerg

FC King George

Hjerting IF

Jerne IF

Spangsbjerg IF

Sædding B 94

U-15 Drenge:

Bramming B

FC King George

Føvling/Stenderup UI

Helle Vest

Tjæreborg IF

Vejen SF

Kvindesenior, Serie 2:

Blåbjerg 

Bramming B

FC King George

Frifelt SF

Holsted FB

Næsbjerg RUI

De nye puljer er på plads

Kvindesenior, 7-mands:

Andrup IF

Coconut Lions

FC King George

Faaborg/Vrenderup IF

GHRI

Hejnsvig IF

Oksbøl B

Varde IF
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TRÆNERSTAB

Cheftræner 
Finn Møller

Assisterende træner
Rasmus Kyhn

Holdleder
John Vallø

Herresenior - Serie 2

Træner
Poul Kass

Assisterende træner
Claus Underbjerg

Holdleder
Anne-Grethe Kaas

Herresenior - Serie 4

Træner
Jan Pimenta
Kun i efteråret 2008

Holdleder
Michael Emsen

Herresenior - Serie 5 (1)

Træner
Jobbet er ledigt

Holdleder
Jobbet er ledigt

Herresenior - Serie 5 (2)

??

Cheftræner
Poul Witt

Assisterende træner
Jobbet er ledigt

Holdleder
Peter Thorius

Kvindesenior - Serie 2

U-15 Drenge

Træner
Michael H. Sørensen

Holdleder
Jobbet er ledigt

Kvindesenior - 7-mands

Målmandstræner

Bo Brejnrod

Træner
Jens Peter Kristensen

??
??

??

Som det ses er der stadige ledige stillinger i 
klubben, interesserede kan kontakte Jacob Haag
på telefon 27 21 65 77 eller email: jdh@fckg.dk
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KVINDESENIOR

Dette spørgsmål er relevant, når vi tænker tilba-

ge på starten af sæsonen, og vi kan kun bekræfte

at det er FCKG’s kvinder. Når vi tænker tilbage til

starten er der sket store fremskridt med pigerne,

både på det sportslige, det mentale, det sociale

og rent organisatorisk er vi kommet rigtig godt

med, og der skal klubben have en stor tak fordi

man prøver hele tiden at finde folk der vil ind og

påvirke, hjælpe omkring dameafdelingen.

Vores første delmål var at vi skulle bygge 11-

mands langsomt op, så der ikke var nogen der

blev bange for at være med og det er næsten lyk-

kes. I og med at der er kommet mange spillere

udefra, er vi kommet op på ca. 30 spillere der

gerne vil træne, og dette gør at vi er nødt til at

give de spillere der træner første prioritet til

kampe på 7- og 11- mandshold.

Sportslig er vi rykket fra at være ”prügelknappe”,

til at være et hold man skal have respekt for, og

det er positivt for alle omkring holdet at se den

fremgang.  Nu skal vi blot have det sidste med,

nemlig det mentale, hvor spillerne kan mere end

de tror.

På træner og lederplan har vi også været heldigt

stillet, at vi har fået Christian til at tage vores 7-

mands kvinder og at Peter er kommet til som

holdleder på 11-mands, hvilket frigjorde en, til at

kun koncentrere sig om det sportslige, hvilket

også er lykkes.

Fremtiden

Med den fremgang vi har opnået på kort sigt, er

det altafgørende at vi holder begge ben på jor-

den, arbejder stenhårdt over hele linjen, og med

den forventede tilgang af nye spillere, er der

mulighed for at vi om kort tid kan spille om, at

komme længere op i rækkerne. Det kræver at

klubben, spillerne og lederstaben omkring holdet

arbejder efter de samme retningslinjer over en

længere periode.

Stadigvæk er det vigtigt at bibeholde vores gode

ry rundt omkring, at der er plads til alle.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke pigerne for for-

året og at i vil træne med den samme gnist i

efteråret.

God sommer

Er vi kommet videre og hvordan ser
fremtiden ud?

Poul Witt, kvindesenior
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U-15 DRENGE

Vi spillede – som skrevet sidst – en meget jævn-

byrdig kamp i 1/8-finalen mod sidste års jyske

mestre i vores kategori, og derfor vovede jeg at

tilmelde holdet i en B1-pulje, trods vi nærmest er

rene 95ere. Dog måtte vi efter første trænings-

kamp erkende, at det var lige voldsomt nok. Vi

blev herefter placeret i en B2-pulje, hvilket viste

sig at være en meget rigtig beslutning, for på

dette niveau er det muligt for os at spille jævn-

byrdige kampe – kun én kamp gav et grotesk

resultat: Vores 17-0-sejr over Hjerting.    

”Der er mange ting, som vi skal være stolte af i

King George, for vi har unikke forhold, vi sætter

pris på.” Sådan skrev jeg i apriludgaven. Intet

udsagn kunne være mere rigtigt. Nu vil nogle

påstå, jeg er slået over i en frenetisk – måske

psykodelisk - skrivning med den fantastiske over-

drivelse som det bevidstgørende moment, men

nej, trods man kan tro, det er et simulacrum,

man befinder sig i. Med digterisk kreativitet,

medmenneskelige varme og dygtighed formår vi

at få drømme gjort til mondæn virkelighed -

under konstant svimlende forandring til det

bedre. 

Det er altid dejligt at møde til træning, fordi

drengene kommer glade og motiverede. Den frie

tone, som træningen indledes med, giver højt

humør fra start, og når der bliver sagt, at det nu

er alvor, ved drengene det straks, og det bruger

vi ikke – som i skolen og andre steder – tid på at

diskutere. I skolen drilles nogle, eksempelvis på

grund af tøj. Her er alle ens klædt, hvilket giver

en følelse af fællesskab, så hos os er der ingen,

der driller hinanden, fordi tingene køres, som de

gør. 

Sociale ting er nemlig ikke kun arrangementer.

Hvis man til hver træning tager skoleproblemer-

Med fællesskabet i højsædet

ne med, vil der være kaos, men sandheden er, at

drengene ved hver eneste træning oplever glæde

og fællesskab, og eftersom forældre i dag –

meget mere end før – går op i det sociale, må

man i den grad mene, at det er godt, at drengene

er – og forbliver – sammen. Ellers ryger fælles-

skabet og det sociale, som klubben tilbyder alene

via den ugentlige træning. 

Det er også værd at bemærke, at det er blevet

accepteret, at der spilles B2, således at der er

mulighed for, at alle får rimelig spilletid i kampe-

ne.

I efteråret er vi kommet i pulje med to nye hold,

som det bliver spændende at møde, Vejen og

Helle Vest. Yderligere ser vi ekstrem meget frem

til, at vi skal en tur ud til Sea West, hvor drenge-

ne har 21 kg Quality Street til gode, da de på et

tidspunkt præsterede at løbe op til midterlinjen

af en fodboldbane. Det var noget med et vædde-

mål, som ingen længere erindrer.  

Jens Peter Kristensen, U-15 Drenge
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TRÆNINGSSTART

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

Træningsstart for alle hold

Herresenior:

Opstart: tirsdag d. 22. juli 2008 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.

Kvindesenior:

Opstart: mandag d. 28. juli 2008 kl. 18.30-20.30.

Fremover vil der være træning:

Mandage kl. 18.30-20.30

Torsdage kl. 18.30-20.30

Træningen foregår begge dage på bane 15, og der

vil være mulighed for omklædning i rum nr. 2.

U-15 Drenge:

Opstart: onsdag d. 6. august 2008 kl. 15.15-17.00.

Fremover vil der være træning:

Mandage kl. 15.15-17.00

Onsdage kl. 15.15-17.00

Træningen foregår begge dage på Hjerting Skole.

For yderligere information kontakt træner Jens

Peter Kristensen på 20 86 48 77

OBS: Der er for Herresenior ikke mulighed for

omklædning i Veldtofte Idrætspark tirsdag d. 22

og torsdag d. 24 juli og træningen foregår på

bane 11.



FC King George - Medlemsblad 13

FOKUS UDEFRA

Medier spiller en vigtig rolle indenfor sportens

verden, især i kampen for at tiltrække attraktive

sponsorer. FC King George har siden klubbens

start været dygtige til at udnytte diverse lokale

og landsdækkende medier, som udstillingsvindue. 

Den afsluttede sæson har budt på mange udfor-

dringer for klubbens PR-udvalg. Førsteholdets

flotte præstationer i pokalturneringen og opryk-

ning til serie 2, samt formand Jacob Haags ære-

fulde modtagelse af Rode-prisen, bevirkede alle

øget interesse fra medierne. Dette resulterede i

flere artikler i JydskeVestkysten, Budstikken og

Ugeavisen Esbjerg, samt en flot præsentation af

klubben og Jacob Haag på den landsdækkende tv

kanal TV3+ og et indslag i Onsdagssport.

FC King Georges PR-udvalg forsøger, i samarbej-

de med klubbens andre udvalg, hele tiden at for-

bedre klubbens medietække. Dette sker i kraft af

den evigt opdaterede hjemmeside og en tæt

pressekontakt til relevante medier. I den nyligt

afsluttede sæson, har klubben forsøgt at bedre

sig på andre internetbaseret sendeflader. Det er

sket i kraft af oprettelsen som lokalrapporter for

Jyskevestkysten og Ugeavisen Esbjerg, med hen-

blik på at gøre hjemmesidens kampreferater

endnu mere tilgængelig. Den mest spektakulære

mediesatsning har været posteringen af første-

holdets mål på den populærere Youtube hjemme-

side. Her har ivrige fans, spillere, modspillere og

andre interesserede op til 286 gange set et af FC

King Georges ‘Goal-shows’.

I den kommende sæson bliver der mere end

nogensinde brug for et velfungerende PR-udvalg,

idet JyskeVestkysten vil trykke et kampreferat af

alle førsteholdets kampe. I denne sammenhæng

byder klubben journalisten Preben ‘Penni’

Nielsen, som vil dække kampene, velkommen og

håber han vil nyde at følge FC King George´s

eventyr i serie 2.  

PR-Ansvarlig Anders Fournaise

FC King George og medierne
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Kontaktoplysninger

FC King George Medlemsblad, juli 2008, nr. 10, 3. årgang. Udgives fire gange årligt til passive og 
aktive medlemmer, og forefindes på udvalgte uddannelsesinstitutioner.

Oplag: 250 stk. Kan også downloades på www.fckg.dk. 
Layout og tryk: Lime+Coffee, mail@lime-coffee.dk, 60 88 44 33. Annonceinfo: Jacob D. Haag,
jdh@fckg.dk, 27 21 65 77. Redaktion: Anders V. Fournaise, samt trænere og ledere i FC King George

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 Henrik Baun Jensen:
hbj@fckg.dk
Kasserer Jens Muff:
jm@fckg.dk

Claus Underbjerg, menigt medlem
cu@fckg.dk
Anders Vestergaard Fournaise, menigt medlem
avf@fckg.dk
Louise Birkegaard, 1. suppleant
lb@fckg.dk
Charlotte Gejl Pedersen, 2. suppleant
cgp@fckg.dk

Sponsorudvalg:
Henrik Baun Jensen, 21 27 21 23

PR-udvalg:
Anders Vestergaard Fournaise, 29 92 00 96

Klubhusudvalg:
Claus Underbjerg, 60 15 32 18

Kampfordeler:
Mogens Pedersen, 28 91 41 05, mp@fckg.dk

Trænere/holdledere:
Herresenior, serie 2
Cheftræner: Finn Møller, 22 62 46 53
Ass. træner: Rasmus Kyhn, 25 46 89 44
Holdleder: John Vallø, 40 79 40 39

Herresenior, serie 4
Træner: Preben Kaas, 23 98 95 81
Ass. træner: Claus Underbjerg, 60 15 32 18
Holdleder: Anne-Grethe Kaas

Herresenior, serie 5
Træner: Jan Pinmenta, 20 67 76 56
Holdleder: Michael Ehmsen, 22 16 81 95

Kvindesenior, serie 2
Cheftræner: Poul Witt, 24 66 59 69
Holder: Peter Thorius, 30 22 09 06

Kvindesenior, 7-mands
Træner: Michael Heide Sørensen, 26 79 72 87

U-15 Drenge
Træner: Jens Peter Kristensen, 20 86 48 77

Målmandstræner
Bo Brejnrod, 28 79 62 57

Træningstider, Herresenior:
Tirsdag og torsdag 18.00 - 20.00
Bane 5 og 16, omk.rum 10 og 12, Veldtofte

Træningstider, Kvindesenior:
Mandag og torsdag: 18.30 - 20.30
Bane 15, omk.rum 2, Veldtofte

Træningstider, U-15, drenge
Mandag og onsdag kl. 15.15-17.00
Hjerting Skole
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SPONSORER

Madexpressen

Kirk Larsen & Ascanius
Guldbageren Hjerting

Asta P
Hudplejeklinikken Medex

Køkkenkæden
Sylvia

Kunstpavillonen Josef
LP Gul dog Sølv

MOON

Casa Toscana
BeKeVi

Haag & LeRoi Webdesign
Lime ++ Coffee

UMBRO
Sportigan
Vestfoto

Bones Familerestaurant
Storgaard Biler

Just/Ask
Mode til mænd

Sædding Centret



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.


