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formanden har ordet

Jubilæumsåret 2010

D

et er nu efterhånden ti år siden idéen til
FC King George fik liv. Helt præcist var
det den 18. juli 2000, at FC King George
officielt så dagens lys efter den stiftende generalforsamling på King George. Der er sidenhen sket
meget, og også mere end jeg turde håbe på, da
jeg blev valgt som klubbens første formand.
Da vi for nyligt trådte ind i år 2010, betød det
samtidig at vi trådte ind i FC King Georges ti års
jubilæumsår, noget der selvfølgelig skal fejres. Nu
er det egentlig ikke fordi vi fra klubbens side har
lagt op til den helt store fejring, alligevel er jeg
dog overbevist om at klubbens tiende år vil blive
fejret med et brag. Måske ikke med en række
store fester, men derimod med gode resultater
både på og udenfor banen.
Den første store ting der kommer til at ske, bliver
udenfor banen. FC King George har nemlig ansøgt
Esbjerg Kommune om 40.000,- kr. til etablering af
en opvisningsbane i Veldtofte Idrætspark, et
beløb vi den 22. december fik tilsagn om. Dette vil
jeg ikke bruge mange linjer på, da det er omtalt
andetsteds i bladet, men blot konstatere at det
blive årets første, men ikke sidste store nye ting.
Der arbejdes pt. også på højtryk på nye klublokaler, og hvis de sidste ting med kommunen, den
nye udlejer og den gamle udlejer går i orden,
håber vi indenfor kort tid at kunne påbegynde
indflytning i de nye lokaler. Lykkedes det os, at
gennemføre disse to ting med succes, har vi fået
en fantastisk start på jubilæumsåret.
Sidste sæson sluttede som bekendt med en nedrykning til klubbens bedste mandskab i herresenior, mens både andet- og tredjeholdet i herresenior, samt førsteholdet i kvindesenior sluttede i
toppen af deres rækker, ikke langt fra oprykning.

Netop oprykninger kan meget let blive et tema i
klubben i 2010. Jeg er nemlig overbevist om at
både første-, andet- og tredjeholdet i herresenior,
samt førsteholdet i kvindesenior i foråret 2010
alle vil snakke med om oprykning, og hvad kunne
være smukkere end at fejre klubbens 10-årsjublilæum med en lang række oprykninger.
Nu indledte jeg godt nok med at sige, at klubben
ikke har lagt op til den helt store fejring, og det er
også korrekt at vi ikke vil bruge hver dag i året på
at fejre klubben, men det betyder dog ikke, at vi
slet ikke påtænker en fejring af klubbens jubilæum. Det bliver nemlig således, at der bliver arrangeret en festdag, som vil byde på all star kamp,
underholdning for hele familien, reception, samt
gallafest for klubbens medlemmer med påhæng,
hvor der vil være spisning, underholdning og hvad
dertil hører.

Jacob Haag, formand, FC King George
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coach’ corner

Så tager vi fat

F

ørste halvsæson i 2010 bliver utrolig
spændende for vores klub! Kan vi vende
tilbage til Serie 2 og kan vi få vores 2
andre hold til at rykke med? For at det skal kunne
lade sig gøre er der flere faktorer der spiller ind.
Vi skal have elimineret mange af de personlige
fejl vi begik i forrige sæson, ikke bruge så mange
spillere, holde fast i konceptet, se indad, være
mere disciplineret og bakke holdene op uanset
om man spiller på det ene eller andet, gå mere
ydmyg til værks og forøge træningsindsatsen.
Hvis de ovennævnte ting bliver ændret er jeg ikke
tvivl om at det lykkes, for vi har spillerne og konstellationen på plads både på og udenfor banen,
men det kræver at vi løfter i samlet flok.
I optakten til den nye sæson arbejder vi på, at
hele klubben dvs. både dame- og herrespillere
kommer på et weekendophold enten ved Greve
Fodbold eller på Amager. Et initiativ vi i den samlede trænerstab håber vil ryste, nye som gamle
spiller, endnu mere sammen. Det vil ligeledes give
os mulighed for at møde andre hold, som vi ikke
er vant til og få nye ideer med hjem.

’’

Vi vil i klubben arbejde på samme måde som vi
har gjort hidtil og jeg er slet ikke i tvivl om, at
klubben vil vinde på den lange bane med de tiltag
som er under opsejling. Et af de planlagte nye tiltag for den kommende sæson er vending af banen
og opførelse af hegn omkring. Et projekt, som for
mig at se, yderligere vil forme vores hjemmebane
og måske skabe den fordel at vi kan sige ”her får
modstanderen ikke noget med hjem”.
Jeg som træner ser frem til opstarten, hvor vi vil
arbejde stenhårdt på at få vendt bøtten så vi kommer derop hvor vi hører hjem, men det kræver at
alle starter op den 23 januar for, at vi kan få det
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Husk klubben først, dernæst
holdet, holdkammeraterne
og til sidst en selv.

optimale ud af sæsonen.
Med håbet om, at de gamle spillere tager handskerne på og yde det der skal til, og med lidt tilgang, som allerede er på trapperne, ser jeg fortrøstningsfuldt på den kommende sæson.

God sæson 2010.
Poul Witt, Cheftræner

træningsopstart

Træningsstart, herresenior
FC King George starter træningen op for herresenior:
Lørdag den 23. januar 2010, 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:
Tirsdag og torsdag kl. 19:45 - 21:30 på bane 12 og bane 13.
Efter 1. april vil træningen foregå:
Tirsdag og torsdag kl. 18:00 - 20:00 på bane 5 og bane 16
Omklædning: Rum nr. 10 og nr. 12.

Træningsstart, kvindesenior
FC King George starter træningen op for kvindesenior:
Lørdag den 30. januar 2010, 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:
Mandag kl. 19:30-21:30 (løb fra kl. 19:30-20:00) på bane 13.
Onsdag kl. 18:00-20:00 (løb fra kl. 18:00-18:30) på bane 13.
Efter 1. april vil træningen foregå:
Mandag kl. 18:00 -”20:00 på bane 15.
Torsdag kl. 17:00 ”- 19:00 på bane 15.
Omklædning: Rum nr. 2
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indenfor

Et
stort potentiale
Indendørssæsonen
2009/10

H

Rultaterne for klubbens herreseniorhold har
været noget svingende i årets indendørsturneringer. Dette skyldes sandsynligvis, at der har været
en stor udskiftning på de enkelte hold til hver turnering. Der var dog for holdet i C-rækken stadig
spænding i sidste spillerunde, hvor holdet havde
en god chance for at spille sig videre. Dette kiksede desværre, men holdet sluttet på en flot samlet
tredje plads.

vis man kigger tilbage på den overståede Traditionen tro har FC King George
hver fredag vinter over, trænet indendørsfodbold i Veldtoftehallen. En aktivitet mange
af klubbens medlemmer ser frem til med glæde,
når efterårssæsonen går på hæld. Klubben har i
år haft seks hold tilmeldt JBUs indendørsfodboldturnering, tre herreseniorhold i B-rækken, herreseniorhold i C-rækken, samt to kvindeseniorhold i
C-rækken.

FC King Georges tre hold i B-rækkerne fik kamp til
stregen af deres modstandere. FCKG(2) fik en tilfredsstillende midterplacering. FCKG(1) og
FCKG(3) var blevet placeret i samme B-række, så
der var lagt op til intern fight holdene i mellem.
FCKG(3) måtte tage til takke med den tvivlsomme
ærer det er, at runde puljen af. FCKG(1) kæmpede
sig i sidste spillerunde, lige nøjagtig, i en fantastisk slutspurt op på den, til regionsfinalerne,
adgangsgivende andenplads. Det bliver spændende af følge holdet til regionsfinalerne den 24.
januar i Løjt Idrætshal, hvor modstanderne i den
indledende pulje hedder Darum If, Bevtoft If og
Team Haderslev KFUM.

FC King Georges kvindeseniorhold har endnu ikke
færdigspillet deres indendørsturnering endnu.
FCKG´s kvinder er dog i deres puljer oppe i mod
stærke modstandere. I den ene pulje klubber som
Varde If og Jerne If og i den anden Bramming B og
Gredstedbro B. På trods af de hårde odds har
begge kvindeseniorhold spillet op til deres bedste
og det var en glad cheftræner, Jacob Haag, klubbladet fangede.: - Vi har i årets indendørssæson
løftet vores niveau sammenlignet med sidste år
og jeg håber vi kan runde godt af i den sidste turneringsrunde den 24. januar.

Herresenior B - inde (Pulje 75205)
Klub
1.OutrupB(1)
2.FCKingGeorge(1)
3.OutrupB(2)
4.CentrumIF
5.Nr.NebelIF(1)
6.FCKingGeorge(3)
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K
10
10
10
10
10
10

V
8
5
5
4
3
2

U
0
1
1
1
1
2

T
2
4
4
5
6
6

Score
59-30
60-48
40-41
37-43
43-51
30-56

Points
24
16
16
13
10
8

nyt fra kvindesenior

Succesen skal fortsættes

E

n ny sæson står for
døren, og som tingene
ser ud i øjeblikket bliver
det med den samme besætning
der sluttede sæsonen sidste år.
Nemlig med Jacob Haag som
cheftræner, Brian Due som assistent og Mette Falkenhøj som
holdleder. Den eneste ændringer
bliver omkring 7-mandsholdet,
hvor Nicki Hug Hansen stopper
som træner. Klubben leder dog
fortsat efter Jacob Haags afløser,
men der vil kun ske et skifte på
posten, hvis man finder den helt
rigtige træner.
Trænerteamet er dog allerede i fuld gang med at
planlægge den nye sæson, og dette bliver en fortsættelse af efteråret, der endte med at blive succesfuldt både på og udenfor banen. Således fortsættes der med den samme træningsstil, og med
den alternative træning, som var populært blandt
stort set alle spillere. Der er i foråret lagt op til, at
der skal prøves kræfter med blandt andet basketball, vandpolo og orienteringsløb, og ikke mindre
end fem gang i løbet af foråret skal der dystes i,
for fodboldspillere, mere ukendte sportsgrene.
Sæsonens første træningskampe er så småt også
ved at falde på plads, og her kommer 11-mandsholdet til at møde modstandere man ikke før har
stået overfor. Her vil man løbe ind i hold fra både
Serie 1 og Serie 2, samt et nyt spændende hold
som vi endnu ikke ved hvad kan byde ind med.
Der vil også ske nyt omkring 7-mandsholdet i
løbet af sæsonen. Først og fremmest skal der findes en ny træner til holdet, men også kampdagen
vil blive forsøgt flyttet. Flere af pigerne har nem-

lig ønsker at spille kampene om onsdagen, således man kan deltage i både mandags- og torsdagstræningen, noget der uden tvivl vil højne
spillernes niveau og gøre det sjovere til træning
for alle mand.
FC King Georges kvinder sluttede sæsonen af med
manér, og rent faktisk blev det til ikke mindre end
seks sejre i streg. Dette giver forhåbninger for foråret, hvor alle klubbens spillere er hjemme fra
den første træningsdag, og dermed ikke gør
opstarten forvirrende og svær for alle. Man kan
derfor håbe at holdet igen til foråret vil spille med
i toppen af Serie 2, og med tilgang af et par nye
spillere kan holdet måske nå det sidste stykke vej,
og sikre sig en oprykning til Serie 1.
Ikke en umulig målsætning, men det kan kun
sæsonen vise når det igen er tid til at snøre støvlerne den 30. januar. Helt sikkert er det, at trænerteamet glæder sig til den nye sæson og det
håber vi også alle spillere, nye såvel som gamle,
gør.

07

spillerprofil

Et
stort potentiale
Twesigye
Rogers

T

wesigye Rogers er 23 år gammel og født
den 11. september 1986 i Jinja. Jinja er
den anden største by i Uganda og ligger i
den østlige del af Uganda. Området er mest kendt
for at Nilen, verdens længste flod, har sit udspring
her.
Rogers har en bachelorgrad i ”social work and
social administratation”fra Makerere University,
Kampala. Hans vilje til videreuddannelse og lyst
til at se verden bragte ham til Esbjerg. Rogers
undersøgte flere muligheder på forskellige europæiske og amerikanske universiteter, men fandt
at kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, på Syddansk Universitet Esbjerg, passede
hans fremtidige planer bedst. I april 2009 søgte
Rogers om et stipendium og optagelse på SDU, et
ønske han, efter at være blevet udvalgt blandt
mange ansøgere, fik opfyldt. Vejen var banet for

’’

Jeg husker at vi som små
spillede fodbold i bare fødder
på støvede og tørre veje, med
en bold som vi lavede af det
materiale, som var tilgængeligt for os.

Rogers eventyr i Europa, et eventyr mange afrikanske studerende, ifølge ham selv, drømmer om.
Den 16. august 2009 ankom Rogers til Esbjerg og
hvor han blev indlogeret på Esbjerg Højskole,
hvor han stadig bor. Den første tid i Esbjerg var
hård for Rogers. Euforien over at være blevet
optaget på sit drømmestudiet havde lagt sig, og
det var blevet hverdag i et nyt land uden et eneste bekendt ansigt. Efter et par ensomme uge
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begyndte Rogers kandidatuddannelse og her
mødte han en masse nye mennesker, blandt andet
FC King Georges Anders Fournaise, som spurgte
Rogers om han ville med til træning i klubben.
Noget Rogers siden hen ikke har fortrudt.
Fodbold i Danmark er helt anderledes end i
Rogers hjemland: - ”Jeg husker at vi som små spillede fodbold i bare fødder på støvede og tørre
veje, med en bold som vi lavede af det materiale,
som var tilgængeligt for os. ”
Rogers er meget imponeret over organisationen
og de faciliteter han oplever i dansk amatørfodbold. Han beretter at en sådan organisation og
sådanne faciliteter, ikke en gang er tilgængelig for
spillere i den bedste række i Uganda. Det at
næsten alle spillere kan få en bold til træning,
muligheden for at træne på kunststof og lysbane
om aften er helt specielt for Rogers. Under sit universitetsstudie i Kampala spillede Rogers fodbold
med sin medstuderende, blot det at samle trøjer
nok i den samme farve kunne være et problem.
FC King George er for Rogers blevet et tilhørssted.
Et sted han hele tiden møder nye venner, og kan
søge hjælp og trøst hvis der bliver for langt hjem
til familien i Uganda: - ”Jeg føler jeg har været i
klubben længe på trods af at jeg lige er kommet,
dette skyldes ikke mindst den måde jeg er blevet
modtaget på.”
Rogers beskriver klubben som fuld af behagelige
mennesker, træningen er organiseret og der er
plads til alle spillere, på alle niveauer, med alle
etniciteter.

’’

Hi Mom, Steve, Emma,
Dianna and Claire. I
miss you all, but I´m
fine and doing well.
I have a lot of good
friends in Denmark.
See you soon

indkaldelse

Ordinær generalforsamling
FC King George indkalder alle klubbens medlemmer til den ordinære generalforsamling, lørdag den 27.
februar 2010 kl. 17.00 i klubbens lokaler, Havnegade 13, kld.
Dagsordenen omfatter følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse,
samt budget for det kommende år.
Indkomne forslag.
Behandling af evt. indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
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.
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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hæder

Årets spillere, topscorere og
fightere

T

raditionen tror blev årets spillere og topscorer kåret og fejret ved FC King George
afslutningsfest den 21. november 2009.
Kåringen af årets spillere er baseret på en stemmeafgivning efter hver enkelt kamp blandt spillere og trænere. Som noget nyt blev der ved samme
lejlighed kåret en årets ”fighter”på hver af klubbens seks hold. Disse personer blev udpeget af
klubbens trænere og ledere, og har igennem
sæsonen udmærket sig ved en ekstraordinær indsats på eller udenfor banen.
Herresenior
Årets spiller på FC King Georges førstehold i herresenior, blev Martin Holst, som i sin første sæson
for de lyseblå løb med den store ære.

’’

Martin har i sin debutsæson
for klubben, statueret sig på
førsteholdet og er blevet en
vigtig brik i vores spil.

mens Claus Underbjerg
løb med æren som
årets
fighter.
Martin Lassen løb,
på
klubbens
tredje hold, med
æren som årets spiller,
Peter Udby var med syv mål i seks kampe den
mest scoren på klubbens tredjehold i den forgangne sæson, mens Allan Yde blev valgt som
årets fighter på grund af hans indsats på banen,
og stadig voksende ansvarstagen udenfor banen.
På klubbens fjerdehold blev Ali Akdogan for andet
år i træk valgt som årets spiller, mens Thomas
Jepsen, med tre mål, nuppede topscorerprisen.
Her gik fighterprisen gik til Anders Fournaise for
hans indsats udenfor banen.

Benn Samuelsen løb, med ni mål i ti kampe, for
andet år i træk med topscorerprisen, en præstation og udmærkelse, som ikke er gået uset hen.
Således har ligabold.dk valgt at nominere Benn til
den samlede topscorerpris i førsteholdets pulje i
sidste sæson. Årets fighter blev Jan Ærensgaard,
som i denne sæson har fået sit store gennembrud
på klubbens førstehold.

Kvindesenior
Årets spiller på førsteholdet i kvindesenior blev
Linda Haatveit, en ære som Linda, ligesom Martin
Holst, opnåede i sin blot første sæson for klubben.
Lisa Marie Jacobsen var som topscorer med seks
mål i ni kampe stærkt medvirkende til kvindeafdelingens succes i den fortløbende sæson., mens
Mette K. Petersen blev hædret som årets fighter
for hendes vilje og egenskab til at gå forrest når
det gælder. På andetholdet gik prisen som årets
spiller, samt topscorerprisen til Tanja Kristensen,
som med fire mål i seks kampe i den grad satte sit
præg på andetholdets sæson, mens Stine Muff løb
med prisen som årets fighter.

På klubbens andethold faldt valget som årets spiller på målmand Mark Drewsen, Carsten Nielsen
blev med fem mål i otte kampe årets topscorer,

Læs mere om årets spillere, topscorere og fightere på klubbens hjemmeside og se hvem der er
løbet med priserne de forgangne år.

Cheftræner Poul Witt
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opvisningsbane

Veldtofte Stadion

A

llerede da man for år tilbage byggede udskiftningsbokse omkring bane 9, som
sidenhen har været klubbens opvisningsbane, var der drømme om etablering af noget, der mere mindede
om en rigtig opvisningsbane end en
græsplæne med to træskure.
Dengang var udsigterne til denne
opvisningsbane langt væk, og det var
de egentlig helt frem til den 22.
december sidste år, hvor Esbjerg
Kommune tildelte klubben 40.000,kr. til etablering af en ny opvisningsbane.
Dette var dog også den sidste brik der manglede
at falde på plads. For da man for nogle måneder
siden lavede ansøgningen til kommunen, havde
Sport & Event Park Esbjerg, der driver Veldtofte
Idrætspark, nemlig godkendt en vending af
banen, således bane 6 og bane 9 i fremtiden kun
ville tælle én bane, nemlig den nye opvisningsbane. Det var dog under forudsætning af at kommunen ville bevillig de 40.000,- kr., hvilket klubben
ikke havde forventet de ville i første forsøg.
Der ligger dermed et stort stykke arbejde foran
FC King George, da etableringen af opvisningsba-

nen skal ske gennem frivillig arbejdskraft. De tildelte penge dækker materialerne til det nye hegn,
der skal omkranse den nye bane. Klubbens medlemmer har dog flere gange før vist, at de er klar
til at løfte en sådan opgave, og der er derfor heller ikke den store tvivl om, at banen står klar når
klubbens Serie 3 mandskab spiller første hjemmekamp 2. Påskedag, mandag den 5. April, hvor
Næsbjerg RUI gæster Veldtofte Idrætspark, eller
Veldtofte Stadion som vi måske skal begynde at
kalde det.
Den nye opvisningsbane vil ikke kun give klubben
bedre rammer at spille i, men det vil også give
klubben en bedre bane at spille på. Der vil nemlig,
når de to baner bliver til en, blive et stort græsareal ledigt, således opvarmning kan undgås på
selve kampbanen, og derudover vil antallet af
kampe på banen også blive reduceret, da bane vil
blive forbeholdt de bedste hold, der normalt
hører hjemme i Veldtofte Idrætspark.
Det bliver uden tvivl spændende at se det færdige
resultat, tegningerne her på siden giver en lille
idé om hvad man kan forvente sig til april.
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oldboys

Oldboysfodbold i FCKG

F

C King George har allerede haft stor succes med herresenior- og kvindeseniorfodbold, og nu ønsker man at videreføre
denne succes til oldboysfodbolden. Dette sker
både i erkendelse af at nogle af klubbens spillere
har nået alderen til oldboysfodbolden, men også
fordi klubben mener man kan bidrage og sætte sit
præg på oldboysfodbold i Esbjerg og omegn.

Det er ikke sikkert, at der kan samles spillere nok
til at holdet allerede kommer op at stå i dette
forår, men målet er, at FC King Georges oldboyshold ser dagens lys som 11-mandshold i efteråret
2010. Dog kan det ikke udelukkes at holdet allerede i foråret enten spiller træningskampe som 11mandshold, eller evt. deltager i JBU's turnering
som 7-mandshold.

Klubben råder selv over en håndfuld spillere der
er modne til oldboysfodbold, hvoraf flere af dem
har været inde omkring klubbens bedste mandskab, men det kræver selvsagt nogle flere spillere, at få et hold stablet på benene. Vi søger derfor
nu spillere, der har interesse i at være med til at
danne FC King Georges nye oldboyshold. Det er
ikke et krav, at man har spillet fodbold på et vist
niveau. Det vigtigste er derimod, at man har
lysten til at spille fodbold, og føre det sociale liv
klubbens seniorhold er kendt for, videre til oldboysholdet.

Holdet vil, som alle FC King Georges hold, være
hjemhørende i Veldtofte Idrætspark, og i hvilken
grad der skal trænes, hvis der overhovedet skal
trænes, bliver helt op til spillerne selv. Det vigtigste for klubben, er at vi har et tilbud til de personer, der ønsker at have det sjovt igennem fodbolden, selvom man ikke længere gør sig som seniorspiller i Serierækkerne.

ØnskermanatværeendelafFCKingGeorgesnyeoldboyshold,kanmankontakteformandJacob
Haagpåtlf.27216577ellermail:jdh@fckg.dk.Dervilbliveopbyggetenlisteoverinteresserede,
ognårderertilstrækkeligtmedfolkpådennelistevilderbliveindkaldttiletinformationsmøde,
hvordevidereomstændighedervilblivediskuteret.
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info og kontakt

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 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

TRÆNERE/HOLDLEDERE:

SPONSORUDVALG:
Henrik Baun Jensen, 21 27 21 23
PR-UDVALG:
Anders V. Fournaise, 29 92 00 96
KLUBHUSUDVALG:
Claus Underbjerg, 60 15 32 18
AKTIVITETSUDVALG:
Jacob D. Haag, 27 21 65 77
KAMPFORDELER:
Mogens Pedersen, 28 91 41 05
mp@fckg.dk

VINTERTRÆNINGSTIDER:

HERRESENIOR, SERIE 3
Cheftræner:
Poul Witt
Holdleder:
Peter Thorius

TELEFON
24 66 59 69
30 22 09 06

HERRESENIOR:
Tirsdage: 19:45 - 21:30.
Torsdage: 19:45 - 21:30.
Bane 12 + 13, omk.rum 10 + 12, Veldtofte Idrætspark

HERRESENIOR, SERIE 4
Træner:
Bo Brejnrod
Ass. træner:
Claus Underbjerg

28 79 62 57
60 15 32 18

HERRESENIOR, SERIE 5 (1)
Træner:
Ulrik Falkenhøj
Træner:
Kenny Christensen

KVINDESENIOR:
Mandage: 19:30 - 21:30 (løb fra kl. 19:30 - 20:00)
Onsdage: 18:00 - 20:00 (løb fra kl. 18:00 - 18:30)
Bane 13, omk.rum 2, Veldtofte Idrætspark

51 27 64 25
51 27 09 52

HERRESENIOR, SERIE 5 (2)
Holdleder:
Preben Kaas

23 98 95 81

KVINDESENIOR
Cheftræner:
Jacob D. Haag
Ass. træner:
Brian Due
Holdleder:
Mette Falkenhøj

27 21 65 77
28 55 80 72
20 20 02 96

ØVRIGE
Målmandstr.:
Scout:

28 79 62 57
23 98 95 81

Bo Brejnrod
Preben Kaas
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FCKingGeorge-Medlemsblad

sponsorer

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

detsortebureau.dk
Denne plads kan blive din...
...kontakt sponsorudvalget!
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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I FC King George er sponsorerne meget vigtige samarbejdspartnere, og jo bedre klubbens sponsornetværk 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 derfor får alle der skaffer en sponsor til FC King George en gratis biograftur med popcorn og sodavand 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.

