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Play-House sponserer
poolbord $l klubhuset
Spillehallen Play-House, som igennem en årrække
har været FC King George en tro samarbejdspart-
ner, har ekstraordinært valgt at stø%e foreningen
med et poolbord $l klubhuset i Strandbygade. Der
er tale om et ni-fods konkurrencebord med sort
klæde, som formand Jacob Haag og bestyrelses-
medlem Anders Fournaise onsdag den 9. maj sam-
men med Play-House-ejer Jan Erik Jessen var i
Grindsted for at bes$lle ved Grinsted Billard. Pool-
bordet vil blive leveret så hur$gt som muligt og
dermed kan FC King Georges medlemmer snarligt
se frem $l at spille pool i foreningens klubhus. Der
skal lyde en varm og hjertelig tak $l Play-House-
ejerne Jan og Bjarne for deres gentagne velvilje
overfor FC King George.



En uforudsigelig

VERDEN

FORMANDEN HAR ORDET

Verden er påmangemåder uforudsigelig, bådepå godt og på ondt. Dette er også noget FC KingGeorge som frivillig forening oplever gang pågang, og denne sæson har på ingenmåde væretanderledes. Bedst som man tror, at man harhelt styr på tingene, ligemeget om dette er i enpositiv eller negativ retning, så sker der tingsom vender op ogmed på dette verdensbillede.Vi havde inden sæsonen det nok stærkestetrænerteam på herreseniorsiden nogensinde,men dette blev der hurtigt vendt op og ned på.Leif Lund, der skulle have stået i spidsen forklubbens andethold blev ramt af sygdom ogmåtte melde fra, og i samme periode blev ogsåKim Willumsen, der skulle have hjulpet til,ramt af sygdom. Vi ønsker dem begge god bed-ring og håber at se dem tilbage i klubben på etsenere tidspunkt. Senest er det holdleder Ulrik

Falkenhøj, der har fået nyt job, hvilket sam-menholdt med de mange andre opgaver hanhar i klubben; gør at han ikke kan være såmeget tilstede somhan selv og vi andre ønsker.Disse uforudsigelige ting gør, at vi som besty-relse, men også i høj grad som forening skalvære forandringsparate og klar til de nye op-gaver som kommer, men som vi endnu ikkekender. Både bestyrelsen og sportschefen FinnMøller gør hvad vi kan for at løse opgaverne,

og indtil videre har vi fundet en holdbar, menikke permanent løsning på situationen i herre-senior. Vi har dog allerede planen klar fra eftersommerferien, og håber at kunne føre denneud i livet uden for mange uforudsigelig hæn-delser, selvom vi ved der nok skal dukke nogetop, men så løser vi også dette.Som jeg skrev i indledningen, er det dog hel-digvis ikke alle uforudsigelige ting, der er ne-gative, eller giver os ekstra opgaver, nogle tinggør det også lettere og sjovere for os. Et ek-sempel er den store tilgang vi har fået i voreskvindeseniorafdeling, som gør at dennemåskeer mere velfungerende end nogensinde, nogetvi alle kan glæde os over, når vi bliver ramt afuforudsigelige ting, som er knapt så positive.De uforudsigelige ting vil blive ved med atkomme og gå, men i sidste ende går de positiveog negative ting mere eller mindre op, så lados tage alle de uforudsigelige ting, der sker,med opløftet pande og lad os sammen løsedem i vores forandringsparate forening.
Jacob D. Haag

Formand, FC King George

“Lad os tage alle de uforud-
sigelige ting, der sker, med
opløftet pande og lad os
sammen løse dem i vores for-
andringsparate forening.“
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HERRESENIOR

Ny cheftræner, nye spilsystemer og utalligenye løbemønstre. FC King Georges herreseniorhar arbejdet benhårdt på at få styr på de nyligttilføjede facetter af fodboldspillet, som har haftindflydelse på samtlige af klubbens herrese-niorhold. Lytter man til snakken i omklæd-ningsrummet efter tirsdagen og torsdagenstræningspas, er der ingen tvivl om, at det harkrævet en ekstraordinær indsats fra hver en-kelt spiller at finde sin plads i systemspillet.Alle, som har spillet fodbold, ved, at når manændrer i et holds spilsystem og grundprincip-per, kræver det ofte en tilvænningsperiode, førindsatsen giver afkast. I dette tilfælde har detikke kun været et enkelt hold, men hele se-niorafdelingen.Pointmæssigt har foråret ikke været en succesfor FC King Georges førstehold. Tre point, iform tre uafgjorte, er, hvad det er blevet til i deførste otte kampe. Spillemæssigt har der dogværet den ønskede fremgang fra kamp tilkamp. Flere og flere aftaler bliver automatise-ret, og systemet gør holdetmere ogmere bold-besiddende. I sæsonens første kampe havdeholdet problemer med at skabe oplagte mål-chancer. Dette har ændret sig, og på trods af enbeskeden målscore på otte mål i de første ottekampe er antallet af fremspillede målchancersteget markant. Sejrsmæssig succes opleverførsteholdet dog i DBU Pokalen, hvor det medsejre over BVOksbøl og Sig/Thorstup IF er lyk-kedes at spille sig frem til 6. indledende rundeaf turneringen, hvor Serie 1-holdet TjæreborgIF venter. Kampen spilles d. 5 juni kl. 19.00 påFC King George hjemmebane i VeldtofteIdrætspark.FC King Georges andethold faldt lidt i kadenceefter et udlæg med to sejre og en målscore på

10-3. Herefter er det blevet til tre nederlag,hvilket betød, at et nederlag til Hjerting IF iholdets senest spillede kamp ville have invol-veret dem direkte i nedrykningsspillet. Holdetbestod prøven, og med en udebanesejr på 1-3har man fem point til stregen inden de sidstefire kampe i sæsonen. Andetholdet spillernæste gang mod Vester Nebel IF d. 5 juni kl.18.30 ligeledes på hjemmebanen i VeldtofteIdrætspark, så for de FC King George interes-serede sker virkelig noget denne aften.FC King George tredjehold fører en tilværelse ibunden af serie 6 med en enkelt sejr i sekskampe, vigtigst af alt er dog, at humøret ogspilleglæden er tilstede. Patrick Hoffmann ertrådt til somholdleder - en indsats, somhjulpetholdet.Specielt andet- og tredjeholdet har desværreværet udsat formegen udskiftning fra kamp tilkamp på trods af en til dels acceptabel træ-ningsindsats af samtlige spillere i klubben. Detgør ikke kun situationen svær for de enkeltehold, men også de frivillige trænere og ledere,som bruger tid og energi på at sætte de enkeltehold. Slutteligt skal der lyde en appel alle spil-lere, på tværs af holdene om at give alt, hvadde har, for deres fodboldklub den sidste del afsæsonen, for den har brug for jer.

Herrer på
RETTE VEJ
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Mange spillere, der lever af at være professio-nelle, beviser via deres eskapader og ved atåbne munden i forbindelse med interviews, atde har samme forhold til uddannelse og livs-oplysning, som tyrefægtning har til landbrug.Disse spillere støtter gerne træneren, hvis hol-det vinder, og de selv er med på holdet, me-dens de på grund af manglende realitetssansog stor indbildskhed hurtigt – hvis holdettaber, eller de ikke selv spiller – lufter util-fredshed til journalister, for så opnår spillernei det mindste at blive berømte og kommer imedierne med billede, så de kan se sig selv,hvilket styrker deres svage og falske selv.Her i FC King George har jeg – som skrevetsidst – ønsket at indføre aftaler, spilsystemerog løbemønstre, hvilket kræver en pæn indkø-ringstid. Selvfølgelig havde det været helt fan-tastisk, hvis alle mand var til træning hvergang, og hvis vi havde haft mulighed for attræne fire gange i ugen i fire uger – altså 16gange på en måned, men selv om det ikke harkunnet lade sig gøre, vil jeg sige, at vi er nået

meget langt på utrolig kort tid, og tingene for-løber efter den plan, jeg har kommunikeret tilmine spillere fra begyndelsen, så spillerne harvirkelig meget, de skal være stolte over. Jeg vilatter rose dem for deres løbe- og lærevillighed,for det er udelukkende deres fortjeneste, atfremskridtet tydeliggøres på banen fra kamptil kamp.Det ekstraordinære er, at trods kampene ikkeender med positive resultater ciffermæssigt,forbliver alle lyttende og har lyst til at være endel af konceptet, og så kan jeg vende tilbage tilindledningen, for det er meget særligt. Heldig-vis har vi her i klubben – kan jeg konstatere –oplyste og kloge spillere, som jeg ikke behøverat overbevise om, at det er det rigtige, vi gør,for de giver selv udtryk for, hvad de føler ogmener i den retning. De føler selv, de kommertil at kende løbene mere og mere, så automa-tismerne fungerer på højere og højere plan,men det kræver ekstremt og hårdt arbejde at

få niveauet optimeret det antal procent, som ernødvendig, for at fastholde bolden og lade dencirkulere i længere perioder for så at gennem-føre angrebet på rette tidspunkt med maksi-mal effekt.Det er vigtigt, at alle konstant er med til sy-stemtræningen, så alle ved, hvad der skal ske ide forskellige situationer, for kun på denmådefastholdes fokus og intensitet til træning og ikamp.
Jens Peter Kristensen

Cheftræner, FC King George

Fokus skal fastholdes
COACH’S CORNER

“Vi er nået meget langt på
utrolig kort tid, og tingene
fungerer efter den plan, jeg
lagde fra begyndelsen.“
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FC King Georges bestyrelse har igennem de se-neste år haft en drøm om at kunne introducereen ny afdeling. Denne drøm rykker nærmere,da der nu er konkrete planer om, i efteråret2013, at starter børne- og ungdomsfodbold iFC King George.En af grundende til drømmen og ønsket om enbørne- og ungdomsafdeling er at flere og flereaf foreningens nuværende seniormedlemmerer begyndt at få børn og flere følger med sik-kerhed. Så for at holde på disse medlemmer,samt give hele familien et godt tilbud, ønskervi at FC King George skal samle hele familientil aktivitet. FC King George ønsker ligeledes atrekruttere nye medlemmer, ved at tilbyde etanderledes koncept end de nuværende børne-og ungdomsfodboldtilbud i Esbjerg og omegn.Et tilbud som vil forene de bedste nationale oginternationale erfaringer. Disse erfaringer skalhentes fra foreningens nuværende og kom-mende medlemmer. FC King George har spil-lere med mange nationaliteter, på nuværendetidspunkt 13. Erfaringer fra disse forskellige

spillere skal danne fundamentet i et anderle-des børne- og ungdomsfodboldtilbud. Hele fa-milien skal tænkes ind i børne- ogungdomsfodbolden i FC King George, det skalværemuligt for både forældre og børn at passederes fodbold uden at gå på kompromis. Det erhåb om at foreningen med et sådan tilbud vilvære attraktive for familier der har børn somskal til at spille fodbold.FC King George bestyrelse, med næstformandMorten Vølstad i front, er i gang med at ned-sætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde påat få afdelingen op at køre. Opgaverne i ar-bejdsgruppen, er på nuværende tidspunkt, atfinde et passende tilholdssted for afdelingen,udarbejde pjecer til rekruttering af nye med-lemmer, trænere og ledere samt at udarbejdespændende tiltag for spillerne.Så hvis nogle sidder hjemme med ideer ellergerne vil deltage i og præge udviklingen afbørne- og ungdomsfodbolden i FC King George,så vil arbejdsgruppen gerne høre fra jer.

Børne- og ungdomsfodbold i FCKG
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SPILLERPROFIL

Tømreren fra Fanø, som aldrig rigtig har spilletseniorfodbold, har valgt at melde sig ind i fod-boldklubben FC King George. Vi fik en snakmed ham om hvorfor.Morten Lauridsen er 28 år gammel, og født ogopvokset på Fanø. I sine barndomsår spilledehan fodbold i Fanø Boldklub, men efter et ef-terskoleophold på Vestbirk, begyndte andreinteresser at optage hans fritid. Morten er i dagbosat i Esbjerg, men holder den tætte tilknyt-ning til Fanø, hvor hans forældre fortsat er bo-siddende i barndomshjemmet.Morten besluttede sig i januar 2012 for at giveen aktiv seniorfodboldkarriere chancen efterat en god ven havde anbefalet ham at begyndei FC King George, men ifølge ham selv valgtehan først at blive en del af klubben, efter athave set klubbens damehold.- Der er jo nogle flotte piger her i klubben, sigerMorten med et smilpå læben.Med ansættelsen afJens Peter Kristensensom ny cheftræner iFC King George herreseniorafdelingen, ven-tede der alle spillere, ikke kun Morten Laurid-sen, en anderledes fodboldtræning end manforventer i en amatørforening, hvis højst pla-cerede hold spiller i Serie 2. En træning medmegen fokus på systemspil, spil på tredjemandog løb uden bold. En træningsform som allespillere på tværs af første-, andet- og tredje-

hold praktiserer hver tirsdag og torsdag påtræningsbanerne i Veldtofte. Morten Laurid-sen fortæller at han er blevet positivt overra-sket over systemtræningen, men at detsamtidig er utroligt hårdt ikke kun at prakti-sere men også at memorere de enkelte posi-tioners ansvar isystemet.Morten føler at han ud-vikler sig som senior-spiller i FC King George,og samtidig opfylder fodbolden i FC King Ge-orge et af hans andre primære mål med dennye seniorfodboldkarriere, nemlig at lære enmasse nyemennesker at kende. Morten nyderdet sociale samvær i klubben og bifalder demange sociale arrangementer, som klubbensmedlemmer tilbydes uden for de hvide kridt-streger.

Spillerprofil: Morten Lauridsen

“Der er jo nogle flotte
piger her i klubben.“
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ALTERNATIV TRÆNING

Det er kanskje mange som synes det er littmerkelig at en fotballtrening kan bestå av noehelt annet enn fotball som for eksempel hoc-key. For mange er jo av den oppfattelsen atman er nødt til å kun spille fotball, hvis man vilbli god til fotball. Vi i kvinnesenior derimotsynes det er fantastisk å bruke en treningsdagen gang i mellom på noe helt annet enn fotball.Cirka en gang i måneden arrangerer vi en al-ternativ trening. Det er Jacob som har ansva-ret for å finne nye og spennende aktiviteteretter våre krav og ønsker, og denne oppgavenklarer han utrolig fint. Curling, innebandy, hoc-key, basket, vannpolo og orientering er barenoen av de idrettene vi har testet ut. I nærme-ste fremtid står både tennis og selvforsvar påplanen.Men hva er egentlig meningen og tanken bakdenne treningen? Blir vi bedre fotballspillereav å spille Curling - Det tror jeg ikke. Grunnentil at vi synes denne alternative treningen er såviktig, er jo selvfølgelig at vi trenger et lite av-

brekk fra den normal fotballtreningen, og forå få gjort noe nytt og annerledes. Vi er tross altjenter som spiller fotball fordi det skal væremorsomt, underholdende og sosialt. Og det erviktig for ossmed variasjon. Samtidig leder detoss tettere sammen innad i laget. Vi blir bedrekjent med hverandre og får et bedre samhold ilaget. I tillegg får vi trent noe annet enn hva vier vant til. Noen kan oppnå en enorm me-stringsfølelse når de mestrer de nye idretten.Omtrent alle oppnår dennemestringsfølelesenen eller annen gang gjennom alle de idretteneog aktivitetene vi har testet ut. Dette kan vi tamed oss tilbake til fotballen og kampene. Vi fårtroen på oss selv. Men først og fremst gjør videt fordi det skal være morsomt og at vi ikkeskal gå lei av fotballen.Herrelaget er nok litt missunnelige på oss,siden vi får gjøre såmangemorsomme ting, ogdet har de god grunn til. Og jeg vil anbefale allelag til å gjøre det samme som oss.

- Hvorfor spille hockey
nårman egentlig spiller fotball?



ALTERNATIV TRÆNING
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KVINDESENIOR

Gårman bare et halvt år tilbage, ja så havde detværet svært at forstille sig at FC King Georgeskvindesenior skulle opnå den succes sommanrent faktisk har i dag. Flere spillere valgte atforlade klubben, og spillergrundlaget var der-for ikke hvad man havde været vant til. Et nythold skulle bygges op. Til trods for dette, valgteman dog at bevare troen på kvindefodbold, ogset-up’et var derfor det samme, med et nytstærkt trænerteam bestående af trænerneJacob Haag og Thomas Berge Ellingsen, hvorJacob Haag har hovedansvaret, samt holdlederMette Falkenhøj.

Med både held og dygtighed er genopbygnin-gen af holdet dog gået over alle forventninger.En kombination af at flere dygtige spillere erkommet til klubben, og at de tilbageværendehar taget mere ansvar, har gjort at kvindese-niorafdelingen i øjeblikket måske står stær-kere end nogensinde. Til trods forniveauforskel spillerne imellem, er der et fan-tastisk sammenhold i truppen, hvilket har gjortat der er mange folk til træning, og alle bådespillere og ledere nyder at være en del af de tohold.

Resultatmæssigt har FC King George ogsåoverrasket i Serie 2, ogmere end halvvejs i tur-neringen indtager man rækkens førsteplads,og har endnu ikke tabt en turneringskamp idenne sæson. Det er således blevet til fem sejreog en enkelt uafgjort i sæsonens første sekskampe, og allerede næste weekend venteryderligere tre point, da man skulle have mødtBramming B, som har trukket sig ud af turne-ringen.Vores 7-mandshold har haft det sværere ikampene, daman er havnet i den gode halvdel,

nemlig Kvinder C1. Dette har gjort det svært,da holdet tæller flere spillere som aldrig ellerfor meget længe siden har spillet fodbold. Derer dog tydelig fremgang at spore, og holdet gårind til alle kampenemed oprejst pande ogmeden god tro på tingene.Hvis man skal opsummere, har det indtil vi-dere været et fantastisk forår for FC King Ge-orges kvindesenior, hvor man allerede haropnået det forventede.

Det fantastiske forår

FC King George10



U15-AFDELINGEN
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Vi er nu kommet over indendørssæsonen, somvi egentlig har klaret fint med de tre hold, vihavde tilmeldt i turnering. Holdene sluttedehenholdsvis somnummer 3, 4 og 5 i hver derespulje. Vi deltog også i indendørssæsonen, istævner rundt om i landet, og her blev det tilbåde bronze- og sølvmedaljer. Så klart en god-kendt indendørssæson for drengene!Den 1. april kom vi på græs igen. Det havdedrengene ventet på i lang tid. Vi er tilmeldtmed et 11-mandshold i B-rækken og et 7-mandshold i C-rækken. Vi har på nuværendetidspunkt spillet tre kampe med 11-mands-holdet, som har tabt en og spillet to uafgjort. 7-mandsholdet har ligeledes spillet tre kampemed to nederlag og en vundet som resultat.Vi har sagt farvel til en spiller, Nicolaj S., somsøgte nye udfordringer. Held og lykke til ham!Ved samme lejlighed siger vi goddag og vel-

kommen til en ny spiller, Marcus Eriksen.Vi har i foråret været på en tur til Barcelona,som var en kæmpe oplevelse for drengene ogalle omkring holdene. Vi var på Camp Nou forat overvære FC Barcelonas kampmod SportingGijon. Det var desværre et Barcelona-holdudenMessi, som havde karantæne. Det var lidtuheldigt, da det var hans første karantæne isæsonen. Vi spillede også selv en kamp der-nede, idet det var lykkedes os at arrangere enkampmod en lokal klub. Det var en kæmpe op-levelse at prøve kræfter med et spansk ung-domshold under sydlige himmelstrøg.Vores næste tur, som vi glæder os til, er, når vidrager til Hamborg for at overvære DanmarksEM-forberedelseskampen mod Brasilien den26. maj. Turen ermed både drengene og deresforældre.

På besøg hos Messi & Co.
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Vattenfall Swim Cup har igennem en årrækkeværet blandt verdens absolut største svøm-mestævner. Således er dette års femtende ud-gave det også med knap 1600 tilmeldtesvømmere, trænere og ledere. FC King Georgeer for tredje år i træk hjælpeforening, og bi-drager til stævnets afvikling ved at sidde sko-levagt, i år både på Bakkeskolen ogFourfeldtskolen.30 frivillige fra FC King Georges U15-, kvinde-senior- og herreseniorafdeling samt besty-relse, har i år delt de 324mandetimer i mellemsig. En stor tak skal gå ud til de somhar valgt atbruge deres Kristi Himmelfarts ferie på bådeat hjælpe FC King George til en økonomiskstøtte, men ligeledes West Swim i afholdelsenaf stævnet. I skal vide at West Swim er dybttaknemlige og at i har modtaget stor ros forjeres indsats. FC King George bestyrelse er li-geledes imponeret over jeres indsatsen, speci-elt da flere af dette års frivillige ikke tidligerehar ageret skolevagt i forbindelsemed Vatten-fall Swim Cup.30 frivillige lyder af meget og det er bestemtogså en flot fremgang i forhold til sidste år.Igen i år forblev meget af ansvaret dog på be-styrelsen, som i år dækkedemere end det dob-belte antal estimerede timer. Det håber vi at

kunne rette op på næste år, ved tidligere at iværksætte rekrutteringen og bedre informa-tionen til foreningens medlemmer. For øjen-synligt er informationen ikke fuldkommendesiden vi har problemermed at dække vagterneda det rent faktisk er en spændende, hyggelig,bestemt ikke hård, men vigtig opgave.To af årets skolevagter Petter Narversen ogAnn Katrine Østergaard sagde følgende efter athave siddet vagt på Fourfeldtskolen.- Det var sjovt at møde andre sportsfolk, lige-ledes somdet var ret hyggeligtmed samvær ogkvalitetstid med holdkammerater, fortællerPetter Narversen.- Jeg synes det er vigtigt man tager ud og hjæl-per til disse arrangementer fordi det er nemttjente penge, og det giver holdet og klubbenmulighed for at afholde gratis arrangementer.Disse arrangementer betydermeget formig ogjeg tror bidrage rigtig meget til holdet socialt.At holde skolevagt kan faktisk væremeget hyg-geligt, og så er det selvfølgelig ikke noget pro-blem at gøre, supplerer Ann KatrineØstergaard.Med håb om at vi næste år kan stå endnumeresammen, når vi igen skal løfte opgaven ved den16. udgave af Vattenfall Swim Cup.

VATTENFALL SWIM CUP 2012

Skolevagternes observationer

Hold Forventet antal timer Dækkede timerU15 46t 15min 15t 45 minKvindesenior 92t 30min 43t 30 minHerresenior 138t 50min 52t 0minBestyrelsen 46t 15min 109t 30 min
I alt 324 timer 220 timer og 45min

Obs! Den lavere dækningsgrad skyldes at skolerne ikke var fuldt bemandet.
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HVOR BLEV DE AF?

Hun kom til klubben i 2008, og var i de kom-mende sæsoner en del af ombygning af FC KingGeorges 11-mandshold, som siden hen har haftstor succes i Serie 2, dog uden at tage det sid-ste skridt i op i Serie 1. Det blev til i alt 37kampe og et enkelt mål for klubbens bedstemandskab i de tre sæsoner hun nåede i klub-ben.Jane har ligesommange af FC King Georges øv-rige spillere studeret til fysioterapeut, og haret fuldtidsvikariat ved Kolding Kommune somfysioterapeut. Hun er bosiddende i Egebæklige uden for Ribe, hvor hun bor sammen medsin kæreste Laurids, og vi fangede hende til ensank om tiden i FC King George.
Spiller du stadig fodbold? Klub og niveau?- Efter en pause er jeg igen begyndt at spillefodbold, hvor jeg spiller i Hviding IF. Vi har ligeetableret 11-mandsfodbold efter en periodeuden, og spiller vores første sæson i Serie 2.
Hvorfor stoppede du i FC King George?- Jeg stoppede i FC King George, da jeg flyttedetilbage til Ribe. I en kort periode fortsatte jeg

med at spille i FC King George, men måtte tilsidst indse at jeg ikke kunne få det hele til athænge sammen, hvis jeg fortsattemed at spillefodbold i Esbjerg.
Hvordan husker du FC King George som klub?- Jeg husker FC King George som en meget so-cial og rummelig klub, hvor der altid blev af-holdt gode arrangementer, både holdende ikvindeafdelingen imellem, men også på tværsaf kvindesenior- og herreseniorafdelingerne.
Hvad er dit bedste minde fra tiden i FCKG?- Jeg tror ikke jeg har et specifikt minde framintid i FC King George, men jeg husker at vihavde nogle gevaldig gode fester, især voresopstarts- og afslutningsfester. Derudoverhavde vi et rigtigt godt sammenhold på holdet,hvilket betød utroligt meget for mig.Vi ønsker Jane held og lykke med fodboldkar-rieren i Hviding IF, og vil i FC King Georgehuske hende som en af de personer der gik for-rest i opbygning af FC King Georges succes-fulde 11-mandshold i kvindeseniorafdelingen.

FC King George fort-sætter artikelserien”Hvor blev de af?”,hvor vi møder nogle afklubbens tidligereprofiler på både spil-ler- og ledersiden.Denne gang møder viJane Pedersen, der i enperiode var anførerfor FC King Georgesbedstekvindeseniorhold.

JJaannee  PPeeddeerrsseenn
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INFO OG KONTAKT

FC King George Medlemsblad, juni 2012, nr. 19, 7. årgang.Oplag: 250 styks. Kan også læses på www.fckg.dkUdgives fire gange årligt til passive og aktive medlemmer,og forefindes på udvalgte uddannelsesinstitutioner samt biblioteker.Redaktion: PR-udvalget samt trænere og ledere.Layout: Det Sorte Bureau, 60 88 66 33. Tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg.

Bestyrelsen:Formand Jacob D. Haag, jdh@fckg.dkNæstformand Morten Vølstad, mv@fckg.dkKasserer Ulrik Falkenhøj, uf@fckg.dkMedlem Anders Fournaise, avf@fckg.dkMedlem Linda Haatveit, lh@fckg.dk1. suppleant Hanna Vestergård, hv@fckg.dk2. suppleant Erhan Culjandji, ec@fckg.dk
Sportslig ledelse:Sportschef Finn Møller, 22 62 46 53Kampfordeler Mogens Pedersen, 28 91 41 05
Sponsorudvalg:Hanna Vestergård, 42 34 34 12
PR-udvalg:Anders Fournaise, 29 92 00 96
Klubhusudvalg:Jacob D. Haag, 27 21 65 77
Aktivitetsudvalg:Linda Haatveit, 27 83 88 75
Børne- og ungdomsudvalg: Morten Vølstad, 60 14 91 10

Trænere/holdledere:
Serie 2, Herresenior:Cheftræner Jens Peter Kristensen, 20 86 48 77Ass. træner Søren Nielsen, 29 89 29 47Holdleder Ulrik Falkenhøj, 51 27 65 25
Serie 4, Herresenior:Holdleder Morten Skovgaard, 22 14 91 13Serie 6, Herresenior:Holdleder Patrick Hoffmann, 28 25 05 74
Kvindesenior:Cheftræner Jacob D. Haag, 27 21 65 77Ass. træner Thomas B. Ellingsen, 52 30 89 49Holdleder Mette Falkenhøj, 20 20 02 96
Oldboys:Afdelingsleder Rune Sørensen, 28 44 48 79
U15 Drenge:Afdelingsleder Lene Andersen, 21 23 83 25Træner Kent Christiansen, 40 13 97 62Holdleder Søren Lassen, 20 94 01 63
Øvrige:Målmandstræner Bo Brejnrod, 28 79 62 57

Træningstider (sommer):
Herresenior:Tirsdage kl. 19.00-21.00 på bane 1+6Torsdage kl. 19.00-21.00 på bane 1+6Omk.rum 10+12, Veldtofte Idrætspark
Kvindesenior:Mandage kl. 18.00-20.00 på bane 1Torsdage kl. 18.00-20.00 på bane 1Omk.rum 2, Veldtofte Idrætspark

FC King George, Strandbygade 71, 1. sal, 6700 Esbjerg
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SPONSORER

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

Jagthytten

Ønsker du at være en del afklubbens sponsorteam, kan dukontakte den sponsoransvarlige: Hanna Vestergårdhv@fckg.dk42 34 34 12

Pizzeria Italiano




