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Det er blot nogle måneder

siden jeg sidst skrev mit

indlæg til bladet, og alli-

gevel er der allerede en masse nyt

stof at skrive om, noget der endnu

engang vidner om hvilken fantastisk

udvikling vores klub fortsat er i. Der

er dog to ting der for mig lyser klart

op, nemlig indvielsen af vores nye

måltavle, som vi heldigvis kunne

dele med mange af klubbens med-

lemmer, og så vores nye boldrum,

to ting som jeg ser en stor værdi i.

En række af klubbens frivillige

kræfter har lagt et stort arbejde i

klubbens nye boldrum henover årets første fire

måneder, og resultatet er ikke til at tage fejl af.

Måske virker det på mange som en lille ubetydelig

ting, men det er en af de ting der er med til at lette

arbejdsgangen for de frivillige trænere i klubben,

og kan være med til at give dem endnu mere ener-

gi i deres arbejde. Ikke nok med at det nye bold-

rum giver os mere plads og gør det lettere at

komme til vores materialer, er det også med til at

vi kan passe bedre på vores ting i klubben. Noget

som vi uden tvivl kan blive meget bedre til, og

noget som alle medlemmer skal have stor fokus

på.

Selvom det andetsteds i bladet er nævnt, kan

jeg ikke lade være med at runde vores nye måltav-

le. For det første er jeg meget stolt over, at hver

gang vi spiller hjemme i Veldtofte Idrætspark kan

præsentere en så flot måltavle, men for det andet

har måltavlen også en helt anden værdi for klub-

ben. Med måltavlen har FC King George nemlig

sendt et signal til både ledelsen i Sport & Event

Park Esbjerg og til de øvrige klubber i Veldtofte, at

vi ikke er bange for at tage ansvar for området

omkring Veldtofte. Måltavlen er nemlig ikke ude-

lukkende til gavn for FC King George, men også til

gavn for Veldtoftes øvrige brugere.  Med det sæt-

ter vi en tyk streg under at vi ikke kun tænker på

egne interesser, men på hele områdets interesser. 

Disse ting, både boldrummet og måltavlen,

viser bare at det går stærkt, og det kommer til at

gå rigtigt stærkt i FC King George i år. Vi har fået

opbygget en rigtig stærk bestyrelse og et stort

netværk af frivillige, og dette betyder at vi mere

end nogensinde er klar til at gøre det endnu bedre

for klubbens medlemmer. Således kender de fleste

allerede til nogen af de kommende tiltag, som

også sker i år, nemlig Vestkystløbet og Fanø Cup.

Vi har til sommer ikke mindre end seks hold til-

meldt Fanø Cup, og vi håber at rigtigt mange også

vil tilmelde sig Vestkystløbet gennem FC King

George, og gøre det til en sjov og hyggelig dag for

alle omkring klubben.

Bestyrelsen og jeg glæder os til at tage fat om

det arbejde der ligger, og jeg håber bare at vores

medlemmer holder godt fast, for det kommer til at

gå rigtigt stærkt!

FORMANDEN HAR ORDET

Jacob Haag, formand, FC King George

Det går rigtigt stærkt
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Jeg er bekendt med det er et stort forum jeg

tidligere har berørt når jeg i mine indlæg har

dannet pardans med mine anskuelser. Som

nuværende træner for vores hold i Serie 2, vil jeg

tillade og henvende mig til primært denne del af

klubben.

Jeg har set fantastiske fodboldkampe, oplevet

kammeratskab, sammenhold, vilje og gejst, jeg

har været høj af fodbold sammen med jer. Præcis

dette er hvad vi skal have med i tasken hver gang,

for at forbedre vores placering i rækken. Ingen

som ser jer spille kan være i tvivl om at præcis I,

gør alt for at disse ord er kendetegnet for vores

fremragende klub, og gode hold. Ingen som ser jer

spille kan være i tvivl om at præcis I, hører til på

dette niveau eller måske i Serie 1. Vi må på intet

tidspunkt miste troen på os selv, hvad vi kan

udrette, hvad vi står for, og glemme hvorfor vi

træner to gange i ugen. Vi skal blive bedre, vinde

kampe, dermed ose lidt af stolthed, selvtillid,

charme og humør. Vi står pt. med et rigtigt stærkt

hold, godt humør i truppen. Tre point i premiere-

kampen. Vi står foran en uge med tre essentielle

Med sportslig hilsen,

Finn Møller

’’Jeg har oplevet,
kammeratskab,
sammenhold,
vilje og gejst.

kampe, muligheden for gode resultater er bestemt

inden for rækkevidde. Det er sjovt at spille med tre

dommere, det gør de også i Superligaen, så hvor-

for ikke bare fortsætte med det.

Vi har sammen overhalet flere klubber i

Esbjerg og omegn. Jeg tør godt at nævne et par

stykker uden at træde nogen over fødderne.

Spangsbjerg IF, Kvaglund IF, Jerne IF, Næsbjerg

RUI, Darum IF, Oksbøl B, JBS, Esbjerg BK 89 og

Andrup IF er blot nogle. Vi er i samme kreds som

Bramming B, og 2. holdet fra Sædding/Guldager

IF, så rent sportsligt er vi nået et fantastisk stykke

vej. Med de personer der er til træning, kvantita-

tivt, styrke- og kvalitetsmæssigt, er der for mig og

se ingen som helst grund til at vores fælles opga-

ve i dette forår, at forbedre vores placering for

både 1. og 2. holdet ikke er realistiske. Held og

lykke.

Samtidig vil jeg ønske held og lykke til 3. og 4.

holdet, og naturligvis til vores fantastiske kvinde-

afdeling, trænere og ledere, samt bestyrelse.

Kammeratskab
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Lørdag den 14. februar 2009 blev Claus

Underbjerg valgt som ny næstformand i FC

King George. Claus er 24 år gammel, han er

født og opvokset i Esbjerg og han har for nyligt

søgt ind som falckredder. Klubbladet var heldige

at fange Claus til et interview en søndag eftermid-

dag.

Hvorfor valgte du at stille op til valg som næstfor-

mand i FC King George?

Jeg har været i klubben i mange år og vil gerne

bakke op om den fantastiske udvikling FC King

George har været igennem de senere år, derfor

var det naturligt for mig at fortsætte som næstfor-

mand efter Henrik Baun Jensen. Jeg føler jeg har

tilegnet mig kompetencerne til posten igennem

min lange frivillige indsats i klubben og glæder

mig til at besidde den de næste mange år.

Hvad betyder den nye bestyrelsespost for dig?

Jeg har længe opfyldt mange af de arbejdsopgaver

der var omkring næstformandsposten, så på den

front bringer titlen ikke så meget nyt. Men person-

ligt er det da et stort skulderklap at få.

Hvad bliver din største ledelsesmæssige udfor-

dring i FC King George?

Klubbens hurtige udvikling gør opgaverne i og

omkring klubben større og større og det kræver

flere hænder. Derfor ser jeg det som en af mine

vigtigste opgaver at hjælpe til med at erhverve

nye frivillige, som vil gøre en indsats for klubben.

Min største og fornemste opgave er dog fortsat at

bidrage til at alle spillere, første- som fjerdehold,

kvinde- som herrespillere, samt vores frivillige

ledere har det godt i deres tid i klubben. Samtidig

er jeg bekendt og beæret over det store ansvar det

er at repræsentere klubben når Jacob Haag ikke er

tilstede.

Hvad betyder din frivillige indsats i FC King George

for dig personligt?

For mig personligt er det vigtigt at bidrage til, at vi

har det godt i klubben. Kan jeg hjælpe til med at

knap 110 aktive spillere nyder at være her, gør det

mig glad.

Hvad er næstformandens mål for FC King George i

2009?

Vi skal fortsætte det gode bestyrelsesarbejde. Vi

skal fortsætte vores udvikling og blive ved med at

tilpasse os vores omgivelser. Sportsligt er min

målsætning at både første og anden holdet redder

sig i deres respektive rækker, samtidig med at

tredje og fjerde holdet gør det godt.  Det er ligele-

des vigtigt for mig at vi hjælper klubbens kvinde-

afdeling yderligere, så de fortsat også vil nyde at

spille fodbold i FC King George.

Hvor ser du dig selv og FC King George om 5 år?

Om 5 år? Jeg ved ikke om jeg sidder i bestyrelsen,

men jeg håber meget på at være tilknyttet klub-

ben i form af en trænerrolle. En ting er sikkert jeg

er stadig at finde i FC King George.

Seks skarpe til ny næstformand
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For to af FC King Georges fire herreseniorhold

har vinteren budt på en lang pause fra den

igangværende turnering, mens det for de

øvrige to hold har været starten på en helt ny tur-

neringen. En speciel situation, og meget specielt

for de to højst rangerende hold, da pausen mellem

11. og 12. runde af turneringen i Serie 2 og Serie 4

har været på over fem måneder.

Den lange pause har betydet, at alle hold har

været godt forberedt til forårssæsonen, da træ-

ningen har været i gang siden starten af februar,

og der er derfor blevet spillet en del træningskam-

pe. Man har dog fra klubbens side valgt kun at stil-

le med tre hold i træningskampene, da erfaringer-

ne viser at folk har lidt sværere ved at komme ud

på banerne i den kolde tid. Den danske vinter viste

sig dog endnu engang fra den milde side, og kun

enkelte gange drillede vejret så meget, at det var

svært at gennemføre en træning. Dette har også

betydet at der har været fyldt godt op på træ-

ningsbanerne, og omkring 50 forskellige spillere

viste sig i opstarten, ikke mindst takket være de

mange nye spillere der er kommet til klubben. For

hvis man kan snakke om oprustning, så har FC

King George været særdeles aktive på vinterens

"transfermarked", og omkring 20 nye spillere har

fundet vej til banerne i Veldtofte Idrætspark,

noget der har været med til at højne niveauet

både til træning og i kampene.

Klubbens førstehold i Serie 2, har spillet flest træ-

ningskampe, og her var resultaterne en smule

svingende. Var det privat arrangeret trænings-

kampe gik det knapt så godt, mens det gik noget

bedre når det var træningskampe arrangeret af

Jydsk Boldspil-Union. Således blev det til nederlag

i de private træningskampe til bl.a. Serie 3 holdet

fra Darum IF, mens det i JBU's træningsturnerin-

gen blev til sejre over de to Serie 1 hold fra Esbjerg

IF92 og Outrup B. Noget anderledes gik det for

holdet i Serie 4, her havde man nemlig ikke det

store held i træningskampene, hvor det blev til

nederlag efter nederlag. Rent faktisk lykkedes det

kun at spille 1-1 mod Hjerting IF i en kamp der blev

afbrudt efter en times spil, da kampens dommer

ikke kunne dømme kampen til ende grundet en

skade. Serie 5 holdet, der var sammensat af spille-

re fra både 3. og 4. holdet, havde mange forskelli-

ge spillere i aktion, hvilket også kunne ses på de

noget svingende resultater holdet leverede.

Holdet formåede at hive flotte sejre hjem over

Sædding B94 og Tarp B, mens man måtte lide

nederlag til Spansgbjerg IF og Hjerting IF, dog var

det vigtigste at spillerne kom i aktion inden turne-

ringen for alvor gik i gang, en mission som heldig-

vis lykkedes.

Efter den lange sure opstart var det en fornø-

jelse for alle hold at komme i aktion i den første

weekend af april. Vejret var flot, de bedre som-

merbaner blev taget i brug, og de tre hold der

startede på hjemmebanen i Veldtofte Idrætspark

fik desuden fornøjelsen af at tage klubbens nye

måltavle i brug. Det blev en god weekend for alle

Lang optakt gav en god start
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hold - Det var 3. holdet i Serie 5 der lagde ud, og

her var Peter Udby den første der fik måltavlen til

at blinke, da holdet spillede 2-2 mod Sædding B94,

der havde været suveræne i efterårets turnering.

Holdet er dog i en meget svær pulje, så det bliver

spændende at se hvad spillerne og den nye træner

Ulrik Falkenhøj kan udrette. 4. holdet, der ligele-

des spiller i Serie 5, havde en svær udekamp mod

FC Esbjergs lukkede hold der spiller i Sønderris, og

her blev det til et hæderligt 1-0 nederlag, et resul-

tat spillerne kan være stolte af, selvom man altid

går efter sejren. De to Serie 5 hold har holdt pause

hele påsken, og skal først i aktion igen i den kom-

mende weekend.

Lørdag den 4. april blev en god dag for FC

King Georges to bedste mandskaber, Serie 2 hol-

det tog hjemme mod Sædding/Guldager IF, og her

blev det til en vigtig 3-1 sejr, som sender holdet op

over nedrykningsstregen.

Da kampen Skærtorsdag mod Tjæreborg IF

blev udsat, har holdet holdt fri hele påsken, men

går en meget vigtig og spændende uge i møde, her

står den nemlig på kampe mod Skærbæk B i

Veldtofte den 18. april, Tjæreborg IF i Tjæreborg

den 21. april og Vejrup IF i Vejrup den 24. april, alle

hold der ligger lige omkring FC King George i

tabellen, og derfor betyder meget for den reste-

rende del af foråret. 

Også klubbens hold i Serie 4 spillede sig lør-

dag den 4. april over nedrykningsstregen, da man

hjemme i Veldtofte vandt med 4-1 over Oksbøl B.

Desværre tabte man Skærtorsdag med et svækket

hold 4-1 til Tarp B, man havde ellers forsøgt at flyt-

te kampen, dog uden held, og da

Sædding/Guldager IF og Fanø B i Påsken spillede

3-3, røg FC King George igen under nedryknings-

stregen. Holdet møder dog i den kommende kamp

Sædding/Guldager IF, og en sejr her kan sende

holdet tilbage på rette kurs.  



GALLERI: ET GLIMT AF FORÅR
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Vestkystløbet
2009

Som noget helt nyt,
giver FC King George
sine medlemmer,

aktive som passive, mulighed for at deltage gan-
ske gratis i Esbjergs største folkefest
Vestkystløbet, som i år finder sted søndag den 14.
juni. Vestkystløbet er et løb for alle, og et løb hvor
man hygger sig både før, under og efter selve
løbet. Alder og form betyder ingenting og du kan
vælge at løbe/gå 9,2 km eller 4,8 km, alt efter
hvad du har lyst til.

FC King George har valgt at gøre Vestkystløbet til
en hyggelig dag for alle klubbens medlemmer og
deres nærmeste, der er derfor gratis tilmelding for
medlemmer og deres nærmeste familie (kære-
ste/kone, samt børn). Alle tilmeldte får en gratis
løbetrøje, og efter løbet har klubben en stand på
den store plads, hvor der gratis vil blive serveret
pølser med brød, samt øl eller sodavand. Klubben
vil gerne opfordre alle sine medlemmer om at til-
melde både sig selv og familien, da det er en sjov
og anderledes måde at mødes på.

Tilmeldingen skal ske senest den 10. maj, og gøres
ved at skrive sig på de i omklædningsrummene
ophængte lister, eller ved at henvende sig til Jacob
Haag på 27 21 65 77 eller mail: jdh@fckg.dk. 

Ved tilmelding skal følgende oplyses: Navn, fød-
selsdato, M/K, distance (4,8 km eller 9,2 km),
Forventet løbstid (eller ønske om at starte i sidste
gruppe), T-shirt størrelse. Bemærk at deltagere
med hunde, barnevogne, trækvogne m.m. skal
starte i sidste gruppe.

Vi håber at mange vil tilmelde sig Vestkystløbet
2009, så vi alle kan få en rigtig hyggelig dag i sel-
skab med vennerne fra FC King George og deres
familier.
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SPILLERPROFIL

FACTS:

Spilletrøjenummer: 17 

Navn: Nicki Hug Hansen

Fødselsdato: 11. september 1982

Position: Midtbane

Førsteholdskampe: 163

Nicki Hug Hansen
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FC King George blev stiftet som klub den 18.
Juli 2000, at der i dag stadig huserer spillere
fra den tid på klubbens forskellige hold, siger

noget om klubbens tiltrækningskraft og de enkel-
te spilleres kaliber. En af kongens mest trofaste
soldater igennem tiderne er Nicki Hug Hansen.
Han er født og opvokset i Esbjerg området, nær-
mere betegnet Guldager. Han er uddannet meka-
niker og arbejder i dag hos Toyota Varde som kun-
demodtager. 

Nicki har fået sin fodboldopdragelse i
Sædding/Guldager IF hvor han spillede i sine ung-
domsår. Senere blev det til et enkelt år i Tarp
Boldklub hvorefter fodbolden blev sat på standby
for en periode. 

I sommeren 2000 så Nicki et interview
på den Esbjergensiske TV-kanal, TV-Esbjerg, med
FC King Georges formand Jacob Haag, som han
kendte fra sin tid i SGI. Nicki havde fået lysten til
fodbold tilbage og så indslaget med Jacob Haag
som et tegn på at hans fodboldfremtid lå i FC King
George. 

Hvad adskiller FC King George fra andre klubber
du tidligere har spillet i?
- Grunden til man kan lide at være her og bliver
her, er en kombination af det seriøse fodboldspil
og klubbens sociale engagement. I FC King George

er alle spillere vigtige for at klubben fungere,
udenfor banen er der ikke nogen holdinddelingen,
her er vi alle spillere i FC King George.  

Nicki forventer at den indeværende sæson
udmønter sig i at FC King Georges første og anden
hold redder sig i deres respektive række. Udenfor
banen håber Nicki at klubben formår at fortsætte
sin positive udvikling og kan tiltrække yderligere
spillere som kan være med til at kendetegne FC
King George i fremtiden.  

Cheftræner Finn Møller siger om Nicki:
- Hvis jeg skal beskrive Nicki med tre ord vil det
være fighter, vindertype og tillidsfuld.  Nicki er
som spiller en guds gave til en træner. Han har
utroligt mange egenskaber og kan spille mange
pladser på banen. Nicki er samtidig et socialt hol-
depunkt, hans positive sind gør ham fantastisk til
at tage imod nye spillere.
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Så er de første tre måneder gået og hvis vi

kigger tilbage har vi fået det ud af det vi

gerne ville. Vores spillere er i en kanon

form og spillemæssigt er vi kravlet op ad stigen. Vi

er blevet beviste om at det hjælper hvis man yder

noget til træning, det tror jeg vil vise den største

forandring, det gælder både dem der vil spille 7-

mands og dem der vil spille 11-mands. Vi er blevet

gode til at motiverer hinanden til at komme til

træning og herigennem har vi fået øget intensite-

ten.

FC King Georges kvindeafdeling er kommet så

langt, at det nu er blevet attraktivt for spillere der

har spillet på et højere niveau at tilslutte sig i klub-

ben. Dette er sket igennem en god portion benar-

bejde af de spiller vi har, som taler utrolig godt om

klubben.

Nu skal resten af foråret så bruges til at finde

vores ståsted. Er vi en reel medbejler til at spille

med i toppen? Med de kampe vi har spillet indtil

videre er vi i trænerstaben fortrøstningsfulde. Den

første træningskamp var imod nedrykkerne fra

Jerne IF og vi viste med et uafgjort resultat at vi

kan være med. Herefter fulgte to sejrer over

Næsbjerg RUI, først i en træningskamp og efterføl-

gende i den første turneringskamp. Resultaterne

Sportslig hilsen

Peter, Brian og Poul

Fremskridtet

fra det første kvartal må siges og være godkendt.

Det må ikke blive en sovepude, men stenhårdt

arbejde fra alle omkring Kvindeafdelingen i FC

King George er nødvendig, så skal det nok blive et

godt forår.
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Udvikling og fornyelse har kendeteg-

net FC King George siden klubbens

begyndelse. Klubbens bestyrelse

har som mål hver ny sæson at kunne præ-

sentere mindst en stor ny aktivitet eller

investering, som vil glæde alle klubbens

medlemmer.  Et af de store mål for 2009 var

at skaffe midler til indkøb af en måltavle, så

med kasserer Jens Muff i spidsen sendte FC

King Georges bestyrelse i efteråret 2008 en

ansøgning til Tuborgfondet om hjælp til

investeringen. Tuborgfondet meldte glæde-

ligt tilbage, at de gerne ville bakke op om

initiativet, som ikke kun sikrer FC King

George en lidt større hjemmebanefordel men

samtidig er til glæde for de øvrige klubber i

Veldtofte Idrætspark, som har mulighed for at

låne måltavlen, når de spiller på hjemmebane.

Torsdag den 2. april kunne klubbens bestyrel-

se afsløre den nyindkøbte måltavle foran et tal-

stærkt publikum bestående af klubbens herre- og

kvindespillere, trænere og ledere, samt repræsen-

tanter fra Sport & Event Park Esbjergs ledelse og

Veldtofte Idrætsparks øvrige

brugere. Seancen blev

indledt af en tale ved

klubbens formand Jacob Haag, inden næstfor-

mand Claus Underbjerg kunne løfte sløret for mål-

tavlen til stor glæde for alle fremmødte.

Efterfølgende overrakte Evald V. Hansen fra

Tuborgfondet en check på de bevilligede 35.000

kr., som i dag pryder klubbens klubhus til minde

om og motivation for fremtidige tiltag. 

Den nye måltavle

’’FC King George har som klub været med til

at sætte sit præg på Veldtofte Idrætspark.

Det er fra bestyrelsen side helt bevidst, at

vores initiativer  og løsninger skal være til

glæde for flest mulige.

Formand Jacob Haag



’’Så tænker FC
King George
også på andre
end sig selv.

KLUBBEN SET UDEFRA
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Første gang jeg hørte om fodboldklubben, FC

King George, var i 2005. Samtidig med at jeg

spillede floorball, spillede jeg også fodbold

på lavt plan i Bramming Boldklub med en flok

kammerater. Jeg kan huske at vi mødte King

George på Veldtofte Idrætsparks baner og at vi

tabte. Det der dog gjorde indtryk på mig var det

der skete efter kampen. Alle spillerne, fra begge

klubber, kunne sagtens give hinanden et klap på

skulderen og sige god kamp og have en hygge-

snak. Det var jo trods alt bare en fodboldkamp.

Allerede der fik jeg indtryk af at klubben virkede

til at være meget social og at medlemmerne havde

det sjovt sammen. Det synes jeg var meget posi-

tivt. 

Nu står jeg så ca. 4 år efter og meget er sket

siden. Jeg har lagt støvlerne på hylden og har nu

fuld fokus på Esbjerg Sharks Floorball Club, hvor

jeg også er formand. I denne sæson stødte jeg så

igen på navnet FC King George, men det var under

tag i Veldtofte Hallen. Vinteren blev brugt på

indendørsfodbold hver fredag fra kl. 16:00-18:00

og det så ud til at mange deltog og at det var sjovt

og socialt. Floorball klubben havde før jul nogle

arrangementer og jeg forhørte mig så hos FC King

George om vi kunne rykke deres træninger for at

få plads til vores arrangementer. Det var intet pro-

blem og det er jeg både taknemmelig for og har

respekt for. 

I denne sæson har jeg så fået et endnu bedre

indtryk af FC King George. Ud over at klubben er

social og at medlemmerne virker flinke, så tænker

klubben også på andre end sig selv. Seneste bevis

på det er at klubben vil dele den nye måltavle med

brugerne af Veldtofte Idrætspark. Det er en stor

gestus overfor de andre brugere. Jeg er i hvert

fald glad for at FC King George var villige til at

rykke deres træning om fredagen når vi havde et

arrangement. Det betyder meget for vores lille

sport. Jeg ser meget frem til næste sæson og det

fremtidige samarbejde med FC King George og

dets bestyrelse. 

God sæson til alle.

Kasper Bondesen, 

Formand, Esbjerg Sharks Floorball Club

Et godt samarbejde
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ADRESSE:
FC King George
Havnegade 13kld.

6700 Esbjerg
Mobil: 27 21 65 77 
E-post: mail@fckg.dk
Web: www.fckg.dk

TRÆNERE/HOLDLEDERE:

HERRESENIOR, SERIE 2 TELEFON
Cheftræner: Finn Møller 2262 4653
Holdleder: John Vallø 4079 4039

HERRESENIOR, SERIE 4
Træner: Preben Kaas 2398 9581
Ass. træner: Claus Underbjerg 6015 3218
Holdleder: Eric Pedersen 6076 5736

HERRESENIOR, SERIE 5 (1)
Træner: Ulrik Falkenhøj 5127 6425
Holdleder: Michael Ehmsen 2216 8195

KVINDESENIOR
Cheftræner: Poul Witt 2466 5969
Ass. træner: Brian Due 2855 8072
Holdleder: Peter Thorius 3022 0906

MÅLMANDSTRÆNER
Bo Brejnrod 2879 6257

FC KING GEORGE SØGER
ALTID TRÆNERE OG LEDERE
TIL AT HØJNE KLUBBENS
NIVEAU. ER DU INTERESSE-
RET SÅ KONTAKT KLUBBENS
FORMAND JACOB D. HAAG.

BESTYRELSEN:
Formand Jacob D. Haag:

jdh@fckg.dk
Næstformand Claus Underbjerg:

cu@fckg.dk
Kasserer Jens Muff:

jm@fckg.dk
Henrik Baun Jensen, menigt medlem

hbj@fckg.dk
Anders V. Fournaise, menigt medlem

avf@fckg.dk
Anne Grethe Osbak, 1. suppleant

ago@fckg.dk
Casper Christiansen, 2. suppleant

cc@fckg.dk

SPONSORUDVALG:
Henrik Baun Jensen, 21 27 21 23

PR-UDVALG:
Anders V. Fournaise,

29 92 00 96

KLUBHUSUDVALG:
Claus Underbjerg, 60 15 32 18

KAMPFORDELER:
Mogens Pedersen, 28 91 41 05,

mp@fckg.dk
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TRÆNINGSTIDER, HERRESENIOR:

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

TRÆNINGSTIDER, KVINDESENIOR:

Mandag og torsdag: 18.30 - 23.00
Bane 15, omk.rum 2, Veldtofte



SPONSORER

Madexpressen

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

Just/Ask
Mode til mænd

Sædding Centret

Storgaard Biler

www.lime-coffee.dk
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NYHED!
TILMELD DIG GRATISOG DELTAG ILODTRÆKNINGEN OMEN UGES OPHOLD I EN FERIE-

LEJLIGHED TIL EN VÆRDI OP TIL KR. 4.000,-VINDEREN FÅR DIREKTE BESKED.

en del af SupportDanmark

 KlubSupport

             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

Din klub er med...

ER DU?

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 med op til
2 % af købesummen.

Du støtter med kr. 75,-
pr. bestilling.

Du støtter med kr. 
100,- pr. tilmelding

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

Du støtter du med 7% 
af beløbet ved køb af tøj 
og accessories.

Du støtter med kr. 100,-
pr. køb.

Se mange flere på
www.klubsupport.dk


