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FORMANDEN HAR ORDET

En Verden i forandring
Vi står på mange måde overfor en spændende tid
i FC King George, både på og udenfor banen. En
spændende tid fordi verdenen omkring os er i
konstant forandring, hvilket betyder at vi som
klub også må forandre os for at tilpasse os.
Selvom det blot er tre måneder siden at vi sagde
på gensyn og gik på vinterpause, ser verdenen
allerede helt anderledes ud. Det blev således
besluttet på JBU’s delegeretmøde i januar, at man
fremover skal til at spille halvårsturneringer i alle
JBU’s herreseniorrækker, en beslutning som jeg
ikke var helt enig i. Beslutning er dog nu taget,
og endda af et klar flertal blandt de jyske fodboldledere, så det er den nye verden vi nu må
forholde os til. I sådanne situationer gælder det
om at se positivt på de nye udfordringer vi står
overfor, og der er da heller ingenting der taler for
at den nye struktur ikke kan blive en succes, da
den allerede er en succes i både ungdomsrækkerne og i kvindesenior.
Et andet sted vi står overfor store forandringer,
er på trænersiden, hvor vi efter fem et halvt år
med Finn Møller som cheftræner for vores herresenior til sommer skal have ny cheftræner. Jeg
har sagt det før, men gentager det gerne, vi har
været inde i en fantastisk udvikling med Finn
Møller, men når det er sagt, er der også fordele
ved at få en ny cheftræner i klubben. Med en ny
mand ved roret vil alle spillere i klubben få en ny
chance, og alle vil have muligheden for at spille
sig på klubbens førstehold, hvis man har ambitioner om dette. Rent faktisk er vores trænerskifte
blevet noget af et samtaleemne i fodboldkredse,
hvilket viser at vi er en klub folk holder øje med,
og noget jeg synes vi kan være stolte over. Vi forhaster dog ikke ansættelsen af en ny træner, og

I sådanne situationer
gælder det om at se
positivt på de nye
udfordringer vi står
overfor.
er i øjeblikket i dialog med flere forskellige spændende emner, det er dog vigtigt for hos at vi finder den helt rigtige til at fortsætte arbejdet efter
Finn Møller.
Som sagt en spændende tid vi går i møde, og vi
har som klub fortsat tænkt os at følge med når
verdenen forandre sig. Derfor vil klubbens medlemmer også i det kommende år se en klub i forandring, en klub der hele tiden laver nye tiltag og
en klub der hele tiden søger at tilpasse sig de nye
forhold vi skal leve efter.
Jacob Haag, formand, FC King George
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COACH’ CORNER

Godt nytår
Hej alle og godt nytår, ja godt nytår midt i januar,
der er stadig nogle man endnu ikke har mødt i
det nye år som man plejer at se tre gange i ugen
det er lidt mærkeligt! Ferien er forbi og vi skal i
gang med sidste halvdel af vores Serie 2 og 4
sæson. Håbet er blot at mange har deltaget i den
frivillige træning som der har været mulighed for
i efteråret både i motionsrum, udendørs og
indendørs.
Ingen kan være i tvivl om vi står foran en STOR
OPGAVE. Det vil koste arbejde for den enkelte,
men også arbejde for holdene og alle omkring, at
bevare status. De der har været ude at røre sig
vil være foran de der ikke har, det ses af hvor
mange overbelastningsskader vi får. Doseringen
af træning vil være så alle kan være med, men de
sidste uger op til første turneringskamp vil være
udmattende, og kræve sin mand. Jeg håber alle
vil nyde træningen, være fleksible, bevare humør
og lysten til vinde fodboldkampe, også selvom
vejret måske ikke lige arter sig.
Vi har før vist at vi kan komme langt med sammenhold, vilje og godt humør. I min udtagelse af
hold har jeg altid været lydhør, modtagelig for
input og dialoger. Jeg er ikke i tvivl om vi kan
klare modstanderne, men det vigtigste er at vi er
ENIGE om opgaven. Vi må ikke have en eneste
som ikke går ind for vores plan, som ikke vil stille
sig til rådighed og ofre den tid det kræver. Hvis vi
ikke har et FÆLLES MÅL så mister vi helheden, og
dermed fodfæste.
Når jeg sidder i mit stille sind tænker jeg ikke på
at undgå nedrykning, nej jeg ved, og det skal vi
alle spille for, nemlig at blive mellem de otte bed-
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Vi har før vist at vi
kan komme langt
med sammenhold,
vilje og godt humør.

ste i vores pulje, det kan vi da, vi skal bare ende
her, det kan sgu da ikke være svært, jo gu er det
svært, men det kræver at vi er enige, yder vores
bedste, og tror på os selv.
Jeg glæder mig til at møde jer alle igen.
Cheftræner Finn Møller

SPILLERPROFIL

Maren Halvorsen
FC King George har i årenes løb været heldige og
kunne tiltrække mange spillere fra vores broderland,
Norge. Størsteparten af disse spillere er kommet til
Esbjerg for at studere fysioterapi på EUC Vest og er
efter endt uddannelse draget hjem, enkelte vælger
dog og forlænge opholdet i Esbjerg og FC King
George. Både herre- og kvindefodbolden i klubben
har nydt meget af tilgangen af norske spillere både
på og uden for banen.
Maren Halvorsen er født og opvokset i Sarpsborg,
som ligger en times kørsel fra Oslo. Hun kom til
Esbjerg i starten af 2008 for at læse fysioterapi, at
det blev Esbjerg og UC Vest, beskriver Maren som en
tilfældighed i det hun havde søgt de fleste skoler i
Danmark.
Maren begyndte sin fodboldkarrierer som 8-årig i
Hafslund IF, her spillede hun både på Haflunds IF´s
hold, et kredshold og et samarbejdshold mellem
andre klubber. Da Maren fyldte femten blev hun tilbudt at spille på det norske ungdomslandshold, men
på dette tidspunkt fyldte fodbolden allerede meget i
hendes tilværelse og hun takkede nej. Da Maren flyttede til Danmark havde hun besluttet sig for at
holde en pause fra fodbolden. Men i sommeren
2008 begyndte Maren at følge nogle af FC King
Georges kvindekampe da hun kendte nogle medstuderende, som spillede for holdet.
Stemningen omkring holdet og cheftræner Poul
Witts engagement, hjalp mig til at finde lysten til
fodbolden igen, siger Maren Halvorsen. Maren har i
sin fodboldkarriere spillet samtlige positioner på
banen, dog ikke målmand, men siden ankomsten til
FC King George har hun været fast kvinde i førsteholdets angreb. Klubbens sociale grundlag spiller en
vigtig rolle for Maren og hun er positivt overrasket

FACTS:
Spilletrøjenummer: 4
Navn: Maren Halvorsen
Fødselsdato: 13. september 1988
Position: Angreb
Tidligere klubber: Hafslund IF
Førsteholdskampe: 6
Mål: 1

over det brede sammenhold hun har mødt på tværs
af køn, alder og holdene. Maren føler sig rigtig godt
modtaget i klubben og beskriver den positive stemning hun og nye spillere bliver mødt med overalt i
klubben som helt unik. Hun værdsætter klubbens
lige vægtning af herre- og kvindefodbold og forventer at hun mindst vil være at finde i FC King George
til hun er færdig som fysioterapeut sommeren 2011.
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TRÆNINGSSTART

Træningsstart, herresenior
FC King George starter træningen op for herresenior:
Lørdag den 7. februar 2009, kl. 11:00 i Veldtofte Idrætspark
Efter en let omgang træning, vil der blive afholdt et informationsmøde i
Veldtofte Idrætsparks mødelokale, hvor klubben vil være vært med varm suppe.
Efterfølgende vil der være træning frem til 1. april:
Tirsdag og torsdag kl. 20.00 – 22.00 på bane 12 og bane 13
Træning i motionsrum tirsdage kl. 19:00-20:00
Efter 1. april vil træningen foregå:
Tirsdag og torsdag kl. 18.00 – 20.00 på bane 5 og bane 16
Der vil være mulighed for omklædning i rum nr. 10 og nr. 12

Træningsstart, kvindesenior
FC King George starter træningen op for kvindesenior:
Lørdag den 31. januar 2009, kl. 13:00 i Veldtofte Idrætspark
Efter en let omgang træning, vil der blive afholdt et informationsmøde i
Veldtofte Idrætsparks mødelokale, hvor klubben vil være vært med varm suppe.
Efterfølgende vil der være træning frem til 1. april:
Mandag og torsdag kl. 20.00 – 22.00 på bane 12
Træning i motionsrum mandage kl. 19:00-20:00
Efter 1. april vil træningen foregå:
Mandag og torsdag kl. 18.30 – 20.00 på bane 15
Der vil være mulighed for omklædning i rum nr. 2
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HERRESENIOR

En aktiv vinterpause
Igen i år var FC King George så heldige at have sikret
sig en tid til indendørsfodbold i Veldtoftehallen, og
det har vinterpausen igennem været en stor succes.
Mange af klubbens herresenior- og kvindeseniorspillere har således brugt to timer hver fredag eftermiddag på at holde formen ved lige, ligesom det sociale
de to afdelinger mellem er blevet styrket yderligere.
FC King Georges kvindesenior har haft to hold tilmeldt, hvilket står omtalt andetsteds i bladet, mens
herreseniorerne har haft fire hold tilmeldt, to hold i
B-rækken og to hold i C-rækken. Desværre for de fleste hold har der været stor udskiftning på holdene,
hvilket også har kunnet ses på resultaterne, hvor
kun ét hold formåede at spille sig helt til tops. Dette
hold har kunnet stille med mange af de samme spillere til alle tre stævner, og deltog i regionsmesterskabet i C-rækken, som blev afviklet i Løjt søndag
den 18. januar (desværre er resultatet ikke kendt
ved redaktionens afslutning). Klubbens to hold i Brækken klarede sig også fornuftigt, hvor det blev til
en 4. plads og en 3. plads, hvor sidstnævnte hold
desværre ikke gik videre til regionsmesterskabet
grundet en dårligere målscore end Lunde B på 2.
pladsen.
Enkelte af klubbens spillere fik også mulighed for at
prøve kræfter med det noget anderledes indendørsspil, futsal. En spændende og god oplevelse, i et spil
der på mange områder minder mere om udendørsfodbold end det traditionelle indendørsspil. Det blev
dog ikke til de store resultater i futsal, hvor man dog
klarede sig hæderligt og efter to stævner endte på
2. pladsen ved det ene B-stævne.
Rig mulighed for aktivitet
Udover indendørsfodbolden har FC King Georges
spillere haft rig mulighed for at holde sig i gang i

løbet af vinterpausen, da der både har været mulighed for træning i motionsrummet i Veldtofte, og
mulighed for udendørsfodbold i både Veldtofte og
på Kunststofbanen. Det har dog været lidt svingende
med udnyttelsen af tilbudene, men muligheden for
træningen har hele tiden været til stede, og de spillere der har benyttet sig flittigt af mulighederne, har
en klar fordel når det igen går løs på fodboldbanerne.
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DELEGERETMØDE

Delegeretmøde 2009

Nicki i gennembrud med et jagtende Tjæreborg IF forsvar.

Traditionen tro var FC King George repræsenteret da
Jydsk Blodspil-Union lørdag den 10. januar 2009
afholdte det 114. delegeretmøde i Herning
Kongrescenter. Klubbens formand Jacob Haag og
bestyrelsesmedlemmet Anders Fournaise havde
taget turen til Herning, for at få medindflydelse på
fodboldens fremtid i Jylland.
Weekenden startede dog allerede fredag aften, hvor
der var nytårskur, en aften med foredrag og hyggeligt samvær med Jyllands øvrige fodboldledere. AaBs
sportsdirektør åbnede aftenen med et særdeles
spændende foredrag om AaBs flotte sæson, med
Champions League-eventyret. Dette blev efterfulgt
af spisning, hvor bl.a. den tidligere landstræner
Richard Møller Nielsen kiggede fordi med et par
gode historie fra fodboldens verden, ligesom den
afgående formand Benny Hansen også bidrog til
underholdningen.
Dog var fredagens hyggelige aften kun forspillet til
lørdagens delegeretmøde, hvor de store slag skulle
slåes. Først og fremmest fyldte formandsskiftet en
stor del af mødet, da Benny Hansen efter 19 år som
JBU-formand valgte at træde tilbage et år før end
planlagt. Dette banede vejen for en ny Region 4-

Ny JBU-formand blev Bent Clausen fra Haderslev FK.
Foto:Leif Christensen. JBU.
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leder som formand, da den 49-årige Haderslev FK
leder Bent Clausen ensstemmigt blev valgt som ny
formand for JBU.
Udover valget af formand blev der også taget stilling
til 12 ændringsforslag, da ét af de oprindelige 13 forslag blev trukket tilbage, og det mest interessante
forslag set med FC King Georges øjne var forslag 3
vedr. indførelse af halvårsturneringer i herresenior.
Forslaget faldt dog ikke ud som man i FC King
George havde håbet, da 200 valgte at stemme for
forslaget og blot 66 imod, hvilket betyder at man fra
efteråret 2009 afskaffer den nuværende turneringsform og spiller halvårsturneringer med op- og nedrykning både i foråret og efteråret. Dog var forslaget stillet op således at der i Serie 2 vil være 14
kampe pr. sæson, dvs. flere end man i øjeblikket
spiller nu, ligesom man møder alle hold både ude og
hjemme, hvilket gør at halvårsturneringen i højere
grad kommer til at ligne den turneingsform vi kender fra i dag. Det er dog ikke egentlig afgjort hvordan turneringen helt præcist bliver skruet sammen,
da en arbejdsgruppe først skal kigge på dette, men
inden forårssæsoen starter til april vil JBU præsentere den nye turneringsstruktur.
Nok engang var det en positiv oplevelse at følge de
mange engerede jyske fodboldledere, som alle
bidrog til fodboldens udvikling, ligesom det var en
fornøjelse at være blandt mange dygtige fodboldledere, som alle har hver deres historie at fortælle. En
oplevelse som kun kan anbefales alle der brænder
for fodbolden, og jeg er helt sikker på at delegeretmøde-debutanten Anders Fournaise også tager med
i 2010 når det 115. delegeretmøde skal afholdes.

DELEGERETMØDE

Forslag 3 - Indførelse af halvårlige
turneringer i herresenior
Med vedtagelsen af dette forslag bemyndiger JBUs delegeretmøde JBUs bestyrelse til at indføre
halvårlige turneringer i alle herreseniorrækker.
Samtidig bemyndiger delegeretmødet JBUs bestyrelse til at nedsætte en arbejdsgruppe bestående
af repræsentanter for JBUs bestyrelse, JBUs seniorudvalg og klubberne, hvis eneste kommissorium
er – til forelæggelse for bestyrelsen til godkendelse – at udarbejde et udkast til indførelse af halvårlige turneringer i herresenior med virkning fra efteråret 2009.
Forslaget skal bygge på, at

• Jyllandsserien udvides fra 28 til 32 hold. Serie 1 (48 hold), Serie 2 (96 hold), Serie 3 (192
hold) og Serie 4 (384 hold) fastholdes. Serie 5 skal bestå af 576 hold og resterende
indplaceres i serie 6.
• Jyllandsserien i 1. turneringshalvdel består af 4 puljer á 8 hold og i 2. turneringshalvdel af 2
niveauer, hvor der i Jyllandsserie 1 (2 puljer á 8 hold) spilles om oprykning til Danmarksserien
og hvor der i Jyllandsserie 2 (2 puljer á 8 hold) spilles om at undgå nedrykning til serie 1.
• Jyllandsserien - Serie 2 afvikles i 8-holds puljer, dvs. 14 kampe. Serie 3 - Serie 5 afvikles i 6holds puljer, dvs. 10 kampe. Alle rækker spiller en dobbelt turnering. I Serie 6 arbejdes der
med fleksible puljestørrelser.
• I Serie 1 - Serie 4 er det generelle princip i hver halvsæson, at 1 hold rykker op og 2 hold
rykker ned.

Begrundelse
Efter at herreseniorturneringen er vendt, har vi fået positive tilkendegivelser omkring afviklingen af
den halvårsturnering, der blev spillet i foråret 2008. En turnering, der har været præget af dynamik
og spænding i næsten alle kampe.

Konsekvenser
• Der spilles om op- og nedrykning i hver halvsæson.
• I Jyllandsserien gælder særlige forhold, idet rækken efter 1. halvdel deles i henholdsvis
Jyllandsserie 1 og Jyllandsserie 2;

• I Jyllandsserien i 1. turneringshalvdel er der op- og nedrykning mellem
Jyllandsserien og Serie 1.

• I Jyllandsserie 1 spilles der i 2. turneringshalvdel om oprykning til Danmarksserien.
• I Jyllandsserie 2 spilles der i 2. turneringshalvdel om at undgå nedrykning til Serie 1.
• Der skabes en mere dynamisk turnering, hvor man hurtigere kan rykke op og ned.

Øvrige forhold
Behandlingen på delegeretmødet vil give arbejdsgruppen henvisninger til, hvordan den endelige
struktur skal udformes. Forslaget vil ved vedtagelse få virkning fra efteråret 2009.

FC King George - Medlemsblad 09

KVINDESENIOR

Den nye sæson
komme til at spille med om oprykningen. Der er
selvfølgelig flere ting der skal gå op i en højere
enhed for at det kan lykkes, men en af de ting
hvor vi er stærke er at vi har klubben der bakker
op omkring kvindefodbolden, hvor der er et rigtigt godt socialt sammenhold, men også at man i
Serie 2 kvinder både har holdleder, to trænere til
11-mandsholdet og en 7-mandstræner hvilket
betyder at intet bliver overladt til tilfældighederne og det er sjældent set.

Igen i år har/havde vi to hold med til JBU's turnering for kvinder og vi må sige at begge hold har
klaret sig over forventning, inden sidste runde
ligger begge hold i den bedste halvdel. Årsagen
til at de ligger hvor de gør er den indsats de har
ydet igennem vinteren på kunststofbanen i hallen
hvor de har haft mulig for at spille med herresenior, hvilket vi siger tak for.
Det positive ved indendørs fodbold er det tekniske spil som har været en af vores kæpheste i
den forløbende sæson og pigerne har virkelig formået at løfte deres niveau.
Hvad er forventning til den nye sæson?
I og med vi har mulighed for at starte op noget
tidligere og at vi nu kender spillerne, både deres
stærke og svage sider, hvilket vil betyde at vi
hæver overliggeren, dvs. målsætningen er at
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En af de ting hvor vi
er stærke er at vi
har klubben der bakker op omkring kvindefodbolden

Disse ting gør at vi vil prøve at gøre det lidt mere
elitepræget fremover, hvilket også er nødvendig
for at opnå vores langsigtede mål. Vi tror med en
større træningsindsats fra alle og med mere
sved, både til træning og kamp, så vi har luft til
alle 90 min., at der er en realistisk chance for at
vi kan nå det.
Ledernes håb er også at de spillere som af en
eller anden grund stoppede i løbet af 2008, igen
får lyst til at starte op, og at der vil være nye
spillere der kommer til for at gøre sæsonen til et
jubelår.
God sæson skal der lyde fra,
Peter, Brian, Michael og Poul

GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
FC King George indkalder alle klubbens medlemmer til den ordinære generalforsamling, lørdag
den 14. februar 2009 kl. 17.00 i klubbens lokaler,
Havnegade 13, kld.
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 email 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.
Efter generalforsamlingen holder FC King George
åbent i klubhuset for alle medlemmer, og der vil
som sædvanligt kunne købes drikkevarer til billige penge i baren.
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TILBUD

Indkøbsaften
FC King George indbyder i samarbejde med
Sportigan alle klubbens medlemmer, aktive
og passive, til indkøbsaften torsdag den
29. januar kl. 17:30-19:00 i Sportigan,
Strandbygade 88.
Der vil være 20% rabat på alle varer i butikken,
dog ikke i forvejen nedsatte varer.
Det vil desuden være muligt at prøve og bestille
de nye træningssæt fra UMBRO. Det første sæt
er bestående af windbreaker, knickers og et par
strømper, og sælges for 350,- kr. inkl. klublogo
og navnetryk. Det andet sæt er bestående af
shorts og t-shirt, og sælges for 250,- kr. inkl.
klublogo og navnetryk.
Desuden vil det også være muligt at prøve og
bestille klubbens træningsdragt, som ligeledes leveres med klublogo og navntryk til
550,- kr.

250,-
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350,-

MÅLTAVLE

støtter FC King George
FC King George har altid haft en målsætning om,
at hver ny sæson skulle følges op med en ny aktivitet eller en nyanskaffelse til klubben. Et eksempel af de nyere er klubhuset, der har givet en
masse liv og muligheder for alle klubbens medlemmer, og er en vigtig del af vores identitet som
klub. Op til foråret er der blevet kæmpet for at
skaffe klubben en rigtig måltavle til vores hjemmebane i Veltofte Idrætspark. Det vil se super
godt ud og bidrage til indtrykket af, at vi mener
det seriøst med fodbolden i FC King George. Men
en måltavle koster penge, mange penge, så jagten gik ind på at undersøge markedet for legater
og fonde, der kunne tænkes at støtte os i vores
projekt. Der viste sig at være flere forskellige
egnede muligheder, men det blev valgt at satse
på at skrive en tårevædet ansøgning til
Tuborgfondet.
I sådanne ansøgninger gælder det om virkelig at
redegøre for hvordan fondets penge kommer til
at gøre en forskel og gavne de mange, hvad vi jo
vitterligt mener de gør ved at støtte os.

Idrætsanlæg ligger i den østlige del af Esbjerg,
der huser en stor population af mennesker i
sociale boligbyggerier, og en måltavle til brug
ved de mange kampe, der afvikles på banerne, vil
hæve niveauet af faciliteterne betydeligt.",
og sørme om det ikke lykkedes. Tuborgfondet
kunne heldigvis se det fornuftige og ærværdige i
at støtte vores noble projekt med 35.000 rare
danske kroner, som vi er meget taknemmelige
for. For dette beløb kan vi anskaffe os en fin
mobil digital fjernbetjent måltavle som vi glæder
os til at præsentere jer for når forårssæsonen
starter op igen. Fat mod, et skridt af gangen
arbejder vi os hen mod et rigtig Veldtofte
Stadion.
Jens Muff, kasserer

Med den nye måltavle, bliver det
meget nemmere at holde styr på stillingen.

Uddrag fra ansøgningen:
"Veldtofte Idrætspark har 13 fodboldbaner og
benyttes som hjemmebane af 6 klubber med tilsammen 20-25 hold, der alle vil kunne benytte
sig af måltavlen. Måltavlen vil således i det daglige have omkring 350 potentielle brugere. Det er
meningen med projektet, at den ansøgte måltavle skal administreres af ansøgerforeningen FC
King George og skal udlånes til de andre klubber
mod et mindre beløb, der vil gå i en fælles kasse
til vedligeholdelse af måltavlen. Veldtofte
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INFO OG KONTAKTOPLYSNINGER

Kontaktoplysninger
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 (1)
Træner: Offentligtgøres senere
Holdleder: Michael Ehmsen, 22 16 81 95
Herresenior, serie 5 (2)
Træner: Offentligtgøres senere
Holdleder: Offentligtgøres senere

Kvindesenior, serie 2
Cheftræner: Poul Witt, 24 66 59 69
Ass. træner: Brian Due, 28 55 80 72
Holdleder: Peter Thorius, 30 22 09 06
Kvindesenior, 7-mands
Træner: Michael Heide Sørensen, 26 79 72 87
Målmandstræner
Bo Brejnrod, 28 79 62 57
Træningstider, Herresenior:
Tirsdag og torsdag 20.00 - 22.00 til uge 13
Bane 12 + 13, omk.rum 10 + 12, Veldtofte
Tirsdag og torsdag 18.30 - 20.00 fra uge 14
Bane 12 + 13, omk.rum 10 + 12, Veldtofte
Træningstider, Kvindesenior:
Mandag og torsdag 20.00 - 22.00 til uge 13
Bane 12, omk.rum 2, Veldtofte
Mandag og torsdag: 18.30 - 20.00 fra uge 14
Bane 15, omk.rum 2, Veldtofte

FC King George Medlemsblad, januar 2009, nr. 12, 4. 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
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SPONSORER

Just/Ask
Mode til mænd
Sædding Centret

Madexpressen
Storgaard Biler
www.lime-coffee.dk

Ønsker du at være en del af
FC King Georges sponsorteam, kan du
kontakte en af de følgende personer:

Formand Jacob D. Haag
tlf. 27 21 65 77, Mail: jdh@fckg.dk
Sponsoransvarlig Henrik Baun Jensen
tlf. 21 27 21 23, Mail: hbj@fckg.dk
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KlubSupport
en del af SupportDanmark

Din klub er med...
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DU KAN HELT GRATIS
HJÆLPE DIN KLUB, NÅR DU E-HANDLER
VIA KLUBSUPPORT HOS OVER
100 ANERKENDTE INTERNETBUTIKKER.
1. Klik ind på www.klubsupport.dk
2. Find din klub og tilmeld dig gratis som supporter
3. Når du e-handler støtter du helt gratis klubben

KlubSupport har aftaler med over 100 anerkendte e-butikker,
der har forpligtet sig til at donere et fast beløb eller en fast
procentdel af købesummen til de klubber, hvorfra medlemmerne
handler. Her kan du se nogle af e-butikkerne:
Du støtter du med 7%
af beløbet ved køb af tøj
og accessories.

Du støtter med op til
2 % af købesummen.

Du støtter med kr. 100,pr. køb.

Du støtter med kr. 65,- når
du opretter et mobilabonnement, eller kr. 130,- ved et
bredbånds abonnement.

Du støtter med kr. 75,pr. bestilling.

Du støtter med kr.
100,- pr. tilmelding

Se mange ﬂere på
www.klubsupport.dk

