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FC King George og Køreskolen Down Town
gen-tager succesen, og afholder igen i år en
netauktion over et kørekort til en værdi af
12.350,00 kroner (Alt i lovpakken + gebyr).

Netauktion er simpel, du afgiver dit bud på
www.fckg.dk og hvis du har afgivet det højeste
bud, når netauktionen er slut, søndag den 27. maj
2012 kl. 22.00, er du den heldige vinder af netauktionen.
Pengene for salget kørekortet går ubeskåret til
FC King George. Du kan byde fra den 1. april.
Held og lykke med buddene.
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FC King George

FORMANDEN HAR ORDET

Den nye fremtid
er den gamle

Overskriften kan måske lyde en smule kryptisk, men den er endeligt ret lige til, og dette
klubblad er måske det bedste eksempel på
dette. Klubbladet har ikke været udgivet i hele
2011, ligesom andre ting ikke har været gennemført eller ikke helt har levet op til FC King
George-ånden.
Bestyrelsen har i 2011 været igennem en lang
og til tider sej proces, hvor der er blevet arbejdet med klubbens værdier og idealer, og
selvom arbejdet fortsat er i gang, er man nu
kommet så langt, at man ved hvor man står og
hvad man vil i fremtiden.

FC King George-ånden.
Den er tilbage - og det
med fornyet styrke!

For klubbens bestyrelse har der egentlig ikke
været meget slinger i processen, og konklusionen må være, at den gamle klubånd skal tilbage, altså den nye fremtid er den gamle.
Dermed ikke sagt, at vi som klub skal læne os
tilbage og være tilfredse, for det har altid været
kendetegnede for vores klub at der sker udvikling, og som formand kan jeg kun love, at
denne udvikling i høj grad fortsætter i den
kommende tid, og allerede i den kommende
sæson, som vi så småt påbegynder inden
længe.
Et af de første tiltag blev allerede taget i november sidste år, hvor vi tilknyttede Finn Møller som klubbens første sportschef. Dette er
primært blevet gjort med henblik på at løse bestyrelsen for en del af de sportslige opgaver,
som har fyldt utroligt meget i 2011, og i stedet

give bestyrelsen mulighed for at bruge kræfer
på at udvikle klubben, så vi til stadighed forbliver den førende klub indenfor udvikling og
nytænkning i Esbjerg.
At tilknytte Finn Møller som sportschef, var desuden et skridt i at styrke klubben rent
sportsligt, hvor vi på trænersiden ikke stod
særligt stærkt i efteråret 2011. I samarbejde
med bestyrelsen, har Finn Møller dog arbejdet
hårdt siden han begyndte i klubben, og vi
synes selv, vi kan præsentere et særdeles
stærkt trænerteam på både herresenior- og
kvindeseniorsiden. Med fare for at lægge pres
på de nye trænere, vil jeg sige, at det måske er
det stærkeste trænerteam i klubbens nu snart
12-årige historie, så vi står bestemt godt rustet
til den kommende sæson.
Jeg har sjældent set så meget frem til en ny
sæson, som jeg gør til denne sæson. Både på og
uden for banen venter der os rigtigt mange
spændende udfordringer, og jeg fornemmer en
god og spændt stemning blandt alle der bevæger sig i FC King George-kredse.
Jo, den skulle være god nok; der venter os en
ny og spændende fremtid, men FC King George- ånden. Den er tilbage - og det med fornyet styrke!
Jacob D. Haag
Formand, FC King George

www.fckg.dk
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Træningsstart
INFORMATIONER FRA KLUBBEN

FC King George har fælles træningsopstart for herre- og kvindesenior:
Lørdag den 18. februar 2012, kl. 14:00
på bane 8 på Gl. Vardevej (over for Blue Water Arena)
Efter en let omgang træning, vil der blive afholdt et informationsmøde i
klubbens lokaler, Strandbygade 71, hvor klubben vil give varm suppe.

Herresenior:

Frem til 1. april:
Tirsdage kl. 20:00-22:00 på bane 11 og bane 12
Torsdage kl. 20:00-22:00 på bane 11 og bane 12
Efter 1. april vil træningen foregå:
Tirsdage kl. 18:00-20:00 på bane 1 og bane 6
Torsdage kl. 18:00-20:00 på bane 1 og bane 6

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

Kvindesenior:

Frem til 1. april:
Mandage kl. 18:30-20:00 på bane 9
Torsdage kl. 20:00-22:00 på bane 11
Efter 1. april vil træningen foregå:
Mandage kl. 18:00-20:00 på bane 1
Torsdage kl. 18:00-20:00 på bane 1

Der vil være mulighed for omklædning i rum nr. 2.
4 FC King George

Kommunikation er nøglen
COACH’S CORNER

glæder mig som et lille barn til at komme i
gang, og når dagen oprinder, vil jeg føle det paradisisk fortryllende i mit indre, som er det en
varm sommerdag – midt i den vidunderlige tid
på året, hvor solen stråler på niveau med morgenrødens frembrud i himmelhvælvingen, som
er det himmelporten, der majestætisk åbner
sig for dagens begyndelse, og luften er et flimrende væld af lys.
Paulus siger: ”Guds kærlighed til mennesket
hører aldrig op.” Uden yderligere sammenligninger vil jeg konstatere, at min kærlighed til
Juventus og Barcelona har eksisteret siden
1982, og den vil vare til evig tid. Min kærlighed
til trænerjobbet vil også vare bestandig, så min
lyst til atter at stå på sidelinjen er grotesk stor.

Aftenen er ved at falde på. Jeg er ude at gå. En
person, jeg ikke kender, kommer gående mig i
møde og hilser: ”Godmorgen.”
Jeg kigger og spørger: ”Hvad mener du? Det er
jo snart mørkt.” Svaret: ”Dit ansigts strålende
glans og dine øjne, der skinner som diamanter
i sollys, får mig til at tro, det er morgen.” Jeg:
”Det er udelukkende, fordi Jacob og resten af
bestyrelsen har ansat mig som træner i FC
King George.”
Den beskrevne situation er fiktion, men sandheden er, at den sagtens kunne have udspillet
sig, for jeg er meget, meget glad for min opgave
i FC King George, hvor jeg har en formand, jeg
kan stole på, og en bestyrelse, som taler sammen.
Det er gennem de valg, vi træffer, vi skaber
vores liv, som Kierkegaard, hvis 200-års fødselsdag snart skal fejres, ville have sagt. Jeg vil
gøre alt for, at det valg, klubben og jeg har truffet, kommer til at føles ekstraordinært godt. Jeg

Sokrates er alle tiders mest geniale filosof,
fordi han via sin samtale både kommunikerede
og lyttede, og vores egen Grundtvig fremhævede gang på gang den levende vekselvirkning
i kommunikation og samtale, hvor folk kom til
orde. Min opgave bliver at kommunikere aftaler, spilsystemer og løbemønstre, og selvfølgelig vil spillerne stille spørgsmål, som jeg skal
lytte til og samtale om. Jeg forklarer gerne, indtil mine spillere helt sikkert ved, hvad de skal
gøre. Men beslutninger skal tages, hvilket 50
mand i sagens natur ikke skal gøre – det ved
alle med fodboldforstand.
På trænermødet i januar fremlagde Jacob og
Finn spændende tanker og konkrete arrangementer, som vi alle i Veldtofte, Kent, Lene og
deres drenge i Hjerting kan se frem til med
nysgerrighed.
Jens Peter Kristensen
Cheftræner, FC King George

www.fckg.dk
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UNGDOMSAFDELINGEN

Børne- og ungdomsfodbold i FCKG

I efteråret etablerede FC King George en ny
ungdomsafdeling, da man fik tilgang af en hel
U15-afdeling. Holdet påbegyndte træningen i
august måned, og da flere af spillerne har
adresse i Hjerting, foregår træningen på Hjerting Skole, mens kampene spilles med halvdelen på Hjerting Skole og den anden halvdel i
Veldtofte Idrætspark.

Afdelingen har haft to hold tilmeldt i DBU Jyllands turneringer, et 11-mandshold i B-rækken, samt et 7-mandshold i C-rækken.
11-mandsholdet kom i en meget svær pulje,
hvor det kun blev til få sejre. Selvom det kun
blev til få sejre, bevarede man det gode humør
og troen på, at 2012 ville blive et bedre år rent
sportsligt. 7-mandsholdet havde en rigtig god
sæson, og holdet endte på en flot førsteplads,
som man vil kæmpe for at bevare i 2012.
Uden for banen har afdelingen været meget aktive, og højdepunktet kom tirsdag den 11. oktober 2011, hvor man drog til Parken for at se
landskampen mellem Danmark og Portugal, en
dag drengene havde set frem til. Der var afgang
med bus fra Hjerting Skole kl. 12.00, og drenge,
forældre, samt et par stykker fra FC King Georges bestyrrelse var klar til, at tage turen til
København for at se en forhåbentlig spændende kamp og støtte Danmark frem mod sejren og EM slutrunden i Polen og Ukraine til
sommer. Alle havde en fantastisk tur, og hjem-
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turen var helt i top, men hvad kunne den ellers
være efter, at Danmark havde vundet kampen
og kvalificeret sig til EM.

Siden opstarten i august, har afdelingen fået tilgang af flere spillere, som alle er faldet rigtig
godt til i klubben. Der er et rigtigt godt sammenhold i afdelingen, og sidste år valgte man
at rejse til London, hvilket var en kæmpe oplevelse for både spillere og trænere. Man har
derfor valgt at gentage succesen, og til marts
drager de til Barcelona. I Barcelona skal man
ind og se kampen mellem FC Barcelona og
Sporting Gijon, og efterfølgende står den på
rundvisning på FC Barcelonas imponorende
stadion, Camp Nou. Udover fodboldkampen,
skal drengene også selv spille, og der er derfor
arrangeret en træningskamp for drengene i
løbet af turen, mens resten af turen kommer
til, at gå med hygge og en masse oplevelser.
Udover den nye U15-afdeling, arbejder FC King
George i øjeblikket på at udvide børne- og ungdomsfodbolden i klubben, en opgave næstformand Morten Vølstad har sat sig i spidsen for.
Han vil løbende drage erfaringer af samarbejdet med U15-afdelingen, og lave en komplet
beskrivelse af børne- og ungdomsfodbolden i
FC King George - og vi kan allerede nu afsløre,
at den bliver noget anderledes end børne- og
ungdomsfodbolden i Esbjergs øvrige fodboldklubber.

SENIORAFDELINGEN

Omrokeringer på trænerfronten
FC King Georges herresenior gik et svært og
udfordrende efterår i møde, hvor Jacob D. Haag
og Søren Nielsen midlertidigt havde overtaget
trænerrollen efter Poul Witt stoppede som
træner. Da det ikke var lykkedes at finde en
fast træner til hverken anden- eller tredjeholdene, blev løsningen her at alle trænede under
de to førsteholdstrænere, og at ansvaret til
kampene blev delt ud på klubbens øvrige ledere.
Trods de svære odds, tog spillertruppen godt
imod de to trænere, og alle rykkede lidt tættere sammen for at klare sig igenem efteråret og det lykkedes heldigvis at holde både førsteog andenholdet i deres respektive rækker,
hvilket var det primære mål. Begge hold gjorde
det dog lidt mere spændende end nødvendigt.
Førsteholdt måtte ud i en sidste og afgørende
kamp mod Oksbøl B., her blev styrkeforholdet
dog sat på plads, da FC King George sikkert
vandt 6-1, hvilket i øvrig var sæsonens første
og eneste sejr på udebane. Andenholdet var
mere eller mindre dømt ude af Serie 4, men et
fantastisk comeback anført af norske Thomas
Berge Ellingsen, der tiltrådte som træner sidst
i sæsonen, reddede holdet med sejre i sæsonens sidste tre kampe. For klubbens tredjehold
i Serie 6 var det mere eller mindre en transportsæson, og alle ser nu frem mod den komemende og mere spændende forårssæson.

FC King Georges kvindesenior har fået for vane
at blande sig i toppen af deres række, og det
gjorde de også i den foregående sæson. Desværre fik holdet en dårlig start på sæsonen, så
man blev aldrig en pointmæssig trussel mod
Team VAB, som endte som vinder af puljen.
Man fik dog i løbet af sæsonen vist det store
potentiale som holdet har, og endte i en turbulent sæson på en flot tredjeplads i efterårssæsonen, en sæson der også blev den sidste for
afdelingens cheftræner Kim O. Jeppesen.
Seniorafdelingen går nu et spændende forår i
møde, hvor der er nye personer på stort set
alle pladser på trænersiden. Som det kan læses
andetsteds i bladet, har man styrket den
sportslige ledelse ved at tilknytte Finn Møller
som sportschef for ale klubens seniorhold. Jens
Peter Kristensen er ny cheftræner for herresenior, hvor Søren Nielsen og Ulrik Falkenhøj
fortsætter som henholdsvis assistent og holdeleder. For andenholdet i herresenior er Leif
Lund ny træner, Kim Willumsen er assistent og
Morten Skovgaard er ny holdleder, mens der i
skrivende stund ikke er en afklaring på tredjeholdstræneren for herresenior, hvor man dog
er i dialog med et spændende emne. Hos klubbens kvindesenior er Jacob D. Haag ny cheftræner, han får selvskab af Thomas Berge
Ellingsen som aissistent, mens Mette Falkenhøj vender tilbage som holdleder.

www.fckg.dk
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FIVE-A-SIDE

Five-a-side-turnering
Som noget nyt i FC King George i 2011 tog vi hul på
en ny tradition, nemlig five-a-side-turneringer. En
rigtig hyggelig tradition, som gennemføres to
gange om året, én gang i foråret og én gang i efteråret.
På en træningsaften blandes alle holdene på kryds
og tværs, både herrer og kvinder, og der spilles en
turnering hvor alle møder alle. Efter endt turnering er klubben vært ved pølser og brød, samt lidt
at drikke.

8 FC King George

FIVE-A-SIDE
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Manden med magten?

GENERALFORSAMLING

FC King George har siden foreningens
stiftelse den 18. juli 2000 været flankeret af dens nuværende formand
Jacob D. Haag. Den 10. februar 2012 vil
Jacob have været formand i FC King
George i 4224 dage, svarende til godt
38 procent af hans 30-årige liv. En imponerende og beundringsværdig bedrift. Den lange siddeperiode har dog
aldrig været en selvfølge, efter som
Jacob, som ellers kan synes at være synonym for FC King George, som formand har været på valg hvert andet år
i klubbens knap 12-årige levetid. Den
toårige valgperiode gælder ligeledes
for bestyrelsens øvrige medlemmer og
dermed er foreningens egentlige
magthavere dens medlemmer, som
hvert år på generalforsamlingen stemmer om bestyrelsens sammensætning.
FC King Georges medlemmer har i foreningens vedtægter bestemt den toårige valgperiode og det dertil
tilknyttende rotationssystem, som betyder at det ene år er formanden og to
bestyrelsesmedlemmer, og det andet
næstformanden og kassereren på valg.
I FC King George ligger den egentlige
magt hverken ved Jacob D. Haag som
formand eller bestyrelsen, men hos
foreningens medlemmer.
Hvordan er bestyrelsen forpligtet over
for medlemmerne? I FC King George
har bestyrelsen som ansvar, at lede
foreningen igennem året ved at opfylde og være loyale overfor de beslutninger, som bliver truffet af
foreningens medlemmer på general-
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forsamlingen. Det er bestyrelsens ansvar kontinuerligt at udvikle og beskrive fremadrettet mål for foreningen
som fremlægges, behandles og eventuelt vedtages af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling.
Sammenspillet mellem medlemmer og
bestyrelse er hjørnestenen i en velfungerende forening. Bestyrelsens arbejde skal reflektere medlemmernes
ønsker og ikke bestyrelsens. Den årlige generalforsamling spiller en central rolle i denne sammenhæng. Denne
dag bliver bestyrelsens retningslinjer
for det næste års arbejde udstukket af
foreningens medlemmer.
Generalforsamling er kort sagt årets vigtigste
dag for foreningens virke.

GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til ordinær
generalforsamling

· Fra sid
ste års

genera
lforsam
ling.

FC King George indkalder alle klubbens medlemmer til den ordinære
generalforsamling, onsdag den 29. februar 2012 klokken 20.00 i
klubbens lokaler, Strandbygade 71.
Dagsordenen omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt
budget for det kommende år.
4. Indkomne forslag.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Indkomne forslag modtages af Jacob Haag på e-mail jdh@fckg.dk, og
skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før afholdelsen.
Inden generalforsamlingen byder vi på både mad og et spændende
foredrag:
Kl. 18:00-19:00 spisning - 30,- kr. pr. person.
Kl. 19:00-20:00 Oplæg ved Preben “Penni” Nielsen.
Preben Nielsen der er tidligere journalist ved JydskeVestkysten og arbejder nu freelance. Han har gennem årene dækket lokalsporten i Esbjerg, herunder fodbolden. Han kommer og fortæller gode og
spændende historier om sine mange år med lokalsport.
Ad hensyn til spisningen, skal der ske tilmelding til denne del af arrangementet. Tilmelding kan ske til Jacob Haag, jdh@fckg.dk eller
Hanna Vestergaard, hv@fckg.dk.

www.fckg.dk
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DEN NYE SPORTSCHEF

Den nye sportschef, Finn Møller
FC King George valgte i efteråret at styrke den
sportslige ledelse, ved at tilknytte den tidligere
cheftræner Finn Møller som klubbens første
sportschef. Den 49-årige Finn Møller vil i første
omgang få det sportslige ansvar for alle klubbens herre- og kvindeseniorhold, hvor han på
forskellig vis skal hjælpe klubbens trænere i
deres daglige virke.
For folk der har været i og omkring FC King George gennem længere tid, er Finn Møller en
gammel kending, da han som sagt var tilknyttet som førsteholdstræner for herresenior i
mere end fem år i perioden 2003-2009. Det er
derfor en person der kender klubben og klubbens værdier særdeles godt, men for klubbens
nyere medlemmer, bliver Finn Møller et nyt
bekendtskab, og derfor kan man her finde ud
af hvem Finn Møller egentlig er.
Finn Møller tiltrådte som sagt i FC King George
i 2003, hvor han midt i sæsonen overtog holdet, der på daværende tidspunkt kæmpede for
overlevelse i Serie 4. Holdet reddede livet i
rækken, og siden da gik det stille og roligt
fremad for klubben, det blev således til oprykninger til både Serie 3 og Serie 2, og indimellem sikrede man sig også titlen som Jysk
Mester i Serie 4 i 2006-sæsonen. I 2009 valgte
Finn Møller at stoppe i klubben for at få mere
tid til familien, og udover en halv sæson som
cheftræner i Jerne IF, har Finn ikke været aktiv
på træner-/ledersiden, inden han i november
tiltrådte som sportschef i FC King George.
Sportschefrollen er en helt ny rolle i FC King
George, og opgaverne vil derfor også løbende
bliver lagt på Finn. Kort og godt, har han dog
det sportslige ansvar for klubbens seniorhold,
og Finn har været en særdeles aktiv deltager i
sammensætningen af de nye trænerteams som
man har præsenteret. Udover holdenes daglige
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drift, venter der opgaver som afholdelse af trænermøder, afholdelse af inspirationsaftener for
klubbens medlemmer, overværelse af træning
og kampe, sikring af at FC King Georges værdier og holdninger efterleves i forbindelse med
træning og kamp.
Finn Møller selv ser frem til de nye opgaver,
som han allerede så småt er startet med, "Jeg
havde en rigtig god tid som cheftræner i FC
King George, og har hele tiden fulgt klubben,
og har altid kunne tænke mig at vende tilbage
på et tidspunkt. Der ligger nogle rigtigt spændende arbejdsopgaver i rollen som sportschef,
og da jeg samtidig har kunne forene det med
familien derhjemme, var det det helt rigtige for
mig."
Udover at være der for klubbens trænere og ledere, er Finn Møller der også for klubbens spillere. Det betyder, at Finn altid vil kunne bruges
som sparringspartner, såfremt klubbens spillere har ting de ikke ønsker at vende med
deres træner eller de øvrige spillere.

HVOR BLEV DE AF?

Udover at være en stabil midtbanespiller på klubbens førstehold, og være skrevet ind i historiebøgerne som manden der scorede klubbens første
officielle mål, var Frank Thøgersen også i en kort periode engageret i klubbens bestyrelse. Frank Thøgersen nåede at spille i FC King George i to sæsoner,
og dermed to år, hvor det blev til i alt 38 kampe og
tre mål for klubbens bedste mandskab.
Frank Thøgersen flyttede herefter til Aarhus for at
studere. Her bor han endnu, og arbejder som advokat hos Gorrissen Federspiel (et af Danmarks førende advokatfirmaer), hvor han primært arbejder
med køb og salg af virksomheder. Vi fangede ham for
at få en lille snak om tiden i FC King George.

Spiller du stadig fodbold? Klub og niveau?
- Jeg spiller stadig fodbold for vores firmahold, men
har de seneste år ikke spillet i klub. Da jeg flyttede
til Aarhus, begyndte jeg at spille for Århus KFUM, og
var med til at spille holdet op i serie 2. Desværre blev
jeg efterfølgende ramt af en række skader på korsbånd og menisk, som har gjort det nødvendigt at
trappe ned.

F r a n k T h ø ge rs e n

FC King George fortsætter
artikelserien ”Hvor blev de
af?”, hvor vi møder nogle af
klubbens tidligere profiler
på både spiller- og ledersiden. Denne gang møder vi
Frank Thøgersen, manden
der scorede det første officielle mål i FC King Georges
historie – dette skete i klubbens første officielle kamp
den 7. april 2001 mod Vejrup IF.

Hvordan husker du FC King George som klub?
- For mig var FC King George den perfekte klub, når
man både har sportslige ambitioner og ønsker godt
kammeratskab. Jeg husker i særdeleshed evaluering
af kampene på kroen om lørdagen, når sejren var i
hus og man kunne lade sig hylde af supporterne - og
nogle gange også om torsdagen efter træning. Da jeg
begyndte i klubben, var der jo kun ét hold, men vi
formåede alligevel, altid med hjælp fra supportere
og andre, at fylde godt op i kroen og skabe en god atmosfære. Sådan vil jeg altid tænke tilbage på min tid
i FC King George.

Hvad er dit bedste minde fra tiden i klubben?
- Mit bedste enkeltstående minde fra min tid i FC
King George skal dog alligevel findes på banen. I
klubbens debutkamp, som i øvrigt var en uskøn affære, som vi tabte 3-2, formåede en halv-tung udgave af undertegnede at score stort set fra baglinjen,
ved med venstrebenet at lægge bolden over målmanden og over i det fjerneste hjørne af målet. Onde
tunger har efterfølgende hævdet - selvfølgelig ikke
med rette - at det var ment som et indlæg, og at det
var rent held, at den gik ind. Men det var det jo ikke!

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

Sportslig ledelse:
Sportschef Finn Møller, 22 62 46 53
Kampfordeler Mogens Pedersen, 28 91 41 05
Sponsorudvalg:
Hanna Vestergård, 42 34 34 12

PR-udvalg:
Anders V. Fournaise, 29 92 00 96
Klubhusudvalg:
Jacob D. Haag, 27 21 65 77

Aktivitetsudvalg:
Linda Haatveit, 27 83 88 75

Trænere/holdledere:
Serie 2, Herresenior:
Cheftræner Jens Peter Kristensen, 20 86 48 77
Ass. træner Søren Nielsen, 29 89 29 47
Holdleder Ulrik Falkenhøj, 51 27 65 25
Serie 4, Herresenior:
Træner Leif Lund, 23 72 04 04
Ass. træner Kim Willumsen
Holdleder Morten Skovgaard

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

U15 Drenge:
Afdelingsleder Lene Andersen, 21 23 83 25
Træner Kent Christiansen, 40 13 97 62
Holdleder Søren Lassen, 20 94 01 63
Øvrige:
Målmandstræner Bo Brejnrod, 28 79 62 57

Træningstider (vinter):
Herresenior:
Tirsdage kl. 20:00-22:00 på bane 11+12
Torsdage kl. 20:00-22:00 på bane 11+12
Omk.rum 10+12, Veldtofte Idrætspark
Kvindesenior:
Mandage kl. 18:30-20:00 på bane 9
Torsdage kl. 20-00-22:00 på bane 11
Omk.rum 2, Veldtofte Idrætspark
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og forefindes på udvalgte uddannelsesinstitutioner samt biblioteker.
Redaktion: PR-udvalget samt trænere og ledere.
Layout: Fjodor Pedersen, 60 75 96 57. Tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg.
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SPONSORER

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

Jagthytten

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

Pizzeria Italiano

Hanna Vestergård
hv@fckg.dk
42 34 34 12
www.fckg.dk
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SPIL GRATIS FODBOLD
I FC KING GEORGE!

Vi får alle gavn af vores nye stadion,
så hjælp til med at gøre det flot og attraktivt.

Tegn en bandereklame til vores nye stadion og spil gratis i en sæson.

Kender du en, som enten har et firma, eller på anden måde kunne være
interesseret i at blive set? Så hjælp vedkommende med at blive set, hjælp
klubben, og til sidst dig selv med gratis kontingent.
Tegn en bandereklame 1 x 2 meter i tre år for kr. 5.000,mod normalt kr. 3.000,- pr år.

Kontakt Hanna Vestergård på tlf. 42 34 34 12, og spil gratis.

