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Sidste år oplevede FC King George
klubbens første nedrykning nogensin-
de. Ikke noget der umiddelbart er en
styrkelse af vores klub, men alligevel
synes jeg vi går ind til sæsonen med
en stærkere klub end nogensinde før.
Både sportsligt, men også omkring
klubben er der sket mange ting, som
gør at vi alle også i år kan være stol-
te af klubben.

Sportsligt har vi styrket vores senior-
afdeling ved at invitere det lukkede
hold til at være en del af vores to
øvrige seniorhold, et tilbud der er ble-
vet taget godt imod, og flere af spil-
lerne har allerede vist at de er en
styrkelse af både førsteholdet og
andetholdet - noget der lover særde-
les godt for den kommende sæson.
Som noget helt nyt, kan vi i FC King
George også præsentere et nyt yng-
lingehold, tyve friske unge knægte er
klar til at tørne ud for FC King
George, hvilket vi er meget glade for,
og byder dem velkommen til klubben.
Der har henover vinteren også været
arbejdet på at damehold, og det var
også meget tæt på at lykkedes, men
desværre glippede det i 11. time,
dette betyder dog ikke at ideen er
lagt på hylden, hvilket du kan læse
meget mere om inde i bladet.

Omkring klubben er der også sket en
hel del, og der er planer om endnu
mere aktivitet for klubbens medlem-
mer. Vi har fået påbegyndt vores lille
"stadion-projekt", som i løbet af
denne sæson gerne skulle udvides og

blive endnu større, så det bliver
spændende at se hvad det ender
med. En anden ny ting, som i fremti-
den bliver et væsentligt talerør for
klubben, er vores nye klubblad, hvor
du vil kunne finde alverdens oplysnin-
ger og historier om FC King George,
vi er meget stolte af at en forholdsvis
lille klub som vores har sit eget blad
som en ekstra service for de mange
frivillige og udøverne i klubben.
Udover disse tiltag, er der også gang i
fællesspisning om torsdagen, etable-
ring af klubhus, nyt design af vores
hjemmeside, samt et spændende
bordfodboldprojekt, som du vil kunne
læse mere om længere inde i bladet.

Jacob Drachmann Haag, formand.
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Formanden har ordet
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Udviklingen er positiv



Hej til alle!

- Et hjørne! Du tager et hjørne, sagde
Jacob. 
Ja normalt er det jo træneren der
afgør hvem der tager hjørne, men jeg
fik lov at tage et her i bladet, træne-
rens hjørne. Med et hjørne kan jeg
være med til at sparke bladet, samt
sæsonen i gang. Den længe ventede
start på foråret, ligger lige om hjør-
net.

Vi er kommet godt fra start, næsten
alle de gamle, en del "nye", dog fra
egen stab. Humøret og stemningen er
i top, der bliver arbejdet for sagen når
vi er på, det er hvad vores mission
egentlig går ud på. Vi er seriøse spil-
lere, og ingen skal løbe om hjørner
med os, vi kan være os selv bekendte
med vores indsatser, når vi træner,
spiller eller bevæger os rundt i byen.

Vi ved, at der hver weekend kommer
en ny kamp og der er nye hjørner der
skal rundes. Jeg kender nu de fleste
efter to år, men alligevel kan vi ikke
læne os tilbage, der er stadig nye
aftaler og “mål” der skal på plads, alle
skal fungere sammen, trods vi kom-
mer fra forskellige hjørner.

To nye år kan vi se frem til med den
samme træner, med den indstilling
som er blandt aktørerne, så ved jeg
det bliver skønt at færdes i alle hjør-
ner. 

GODT FORÅR.
Finn Møller, seniortræner, Serie 4.

Coach’ corner
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Mange nye hjørner
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Serie 4-træner, Finn Møller
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Spillerprofil
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Tommy - den stabile mand

Tommy Johannessen

Født: 26.10.1980
Højde: 183 cm.
Vægt: 82 kg.
Position: Forsvar/midtbane.

Førsteholdskampe: 68
Førsteholdsmål: 3 
Andetholdskampe: 30
Andetholdsmål: 3
Tidligere klubber: Jerne IF og SGI
Hold: Senior, Serie 5 (andetholdet)

føre klubbens førstehold op gennem
rækkerne. At han har været et stort
aktiv for klubben vidner 68 første-
holdskampe om, kampe der bringer
ham op på 5. pladsen for flest første-
holdskampe i FCKG. Tommy arbejder
til dagligt som blikkenslager og er
bosat centralt i Esbjerg. Han valgte i
sin tid at skifte til FC King George
fordi han hørte om klubben gennem
venner, og så svirrede rygterne om en
nydannet klub ude i byen, det lød
interessant. På spørgsmålet om hvad
han kan lide ved klubben er svaret:
- Det er nok det sociale samvær, jeg
synes der er en god stemning på hol-
det både før og efter en kamp, og ja
så er det jo billigt at spille i FCKG.
På banen er Tommy en fighter, som
går forrest med en stor vilje. På
nuværende tidspunkt er Tommy anfø-
rer på klubben andethold, og han
havde stor ære af holdets forbliven i
Serie 5 sidste sæson. Tommys for-
ventninger til denne sæson er klare: 
- Jeg tror førsteholdet rykker op, eller
som minimum bliver i rækken, og
andetholdet burde ligge i toppen af
rækken, jeg synes vi har spillerne til
det i år.
Hvilke spillere der bliver profiler den
kommende sæson er Tommy ikke i
tvivl om:
- Helt klart Søren Nielsen, han er sta-
bil og spiller altid godt, og også
Thomas Paulsen hvis han fortsætter
den gode start, på andetholdet må
det klart være Jens Muff.
Der er nok ingen tvivl om at Tommy
vil ofre sit for at FCKG får en god og
forhåbentlig succesfuld sæson.

Valget som spillerprofil faldt naturligt
på Tommy Johannesen. Tommy har
været en del af klubben siden starten
i 2001, og han har været med til at



FC King George afholdte lørdag den
25. februar årets ordinære generalfor-
samling i Veldtofte Idrætspark.
Desværre var fremmødet en smule
skuffende, men der blev afholdt en
god generalforsamling hvor flere af
foreningens medlemmer kunne gå
hjem med et meget positivt syn på
den kommende sæson.

Formand Jacob Haag kunne i sin
beretning fortælle om foreningens
mange nye tiltag, såsom damehold og
bordfodbold, hvilket der kan læses
meget mere om i bladets øvrige artik-
ler. Men han kunne ligeledes berette
om en styrkelse af klubbens sportslige
situation trods nedrykningen fra Serie
4 i sidste sæson, blandt andet grun-
det opløsningen af det lukkede hold,
samt opstarten af det nye ynglinge-
hold.

Jens Muff der har været konstitueret
kasserer gennem det sidste halve år

kunne på generalforsamlingen præ-
sentere sit første regnskab, og det
blev et flot et af slagsen. Jens Muff
kunne nemlig vise et rekordstort
overskud, samt et budget for den
kommende sæson der, om muligt, så
endnu mere fornufigt ud. Det flotte
regnskab og budget kan være med til
at gøre det endnu sjovere at være
medlem i FC King George, da der nu
kan frigives flere penge til andre akti-
viteter, som vores klubblad, samt et
eventuelt kommende klubhus.

Formandsposten, samt de to menige
bestyrelsesmedlemmers pladser var
på valg til generalforsamlingen, og da
alle ønskede genvalg, var der stor
enighed om at lade de tre personer,
formand Jacob Haag og bestyrelses-
medlemmerne Allan Overbeck og
Thomas Paulsen, fortsatte i nok en to-
årig periode. Desuden blev den kon-
stituerede kasserer Jens Muff valgt
ind i bestyrelsen for en et-årig perio-
de, ligesom Jakob Schøneberg og
Claus Underbjerg er suppleanter for
bestyrelsen det næste år. 

Hverken bestyrelsen eller forsamlin-
gen havde nogle indkomne forslag, og
det blev derfor til en løs snak og til-
værelsen i klubben, hvilket havde en
meget positiv effekt på spilerne fra
"det lukkede hold" som nu er en del
af første- og andetholdet. Flere af
spillerne har tilkendegivet at de vil
deltage aktivt i foreningsarbejdet,
både som frivillige i klubben og ved at
arbejde for at finde flere sponsorer.

Ordinær generalforsamling
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Generalforsamling
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Stort set alle har prø-
vet at spille bordfod-
bold, og de fleste
betragter kun bordfod-
bold som underhold-
ning på caféer og
værtshuse. Men bord-
fodbold er meget mere
end det. Siden 1997
har Dansk
Bordfodbold-Forbund
eksisteret og afholdt
DM og sendt landshold
af sted til verdensme-
sterskaberne. Der er
klubber i København,
Køge, Århus, Kolding
og Aalborg, og nu skal
Esbjerg også have sin
egen klub, nemlig FC King George.

Der er blevet arbejdet hårdt i løbet af
vinteren, og der er allerede etableret
en kontakt til bordfodboldforbundet
og til Esbjerg Kommune, men klubben
står fortsat og mangler sin frontfigur,
som er villig til at gøre en indsats for
bordfodbolden i Esbjerg. På trods af
den manglende frontfigur, har flere
personer allerede sagt ja til at give en
hånd med i projektet, det drejer sig
blandt andet om Stefan Greisen,
brødrene Søren og Morten Rømer,
samt fodboldformand Jacob Haag.

Det er meningen at der i klubben skal
afholdes forskellige turneringer, som
vil blive afholdt på de officielle bord-
fodboldborde Bonzini. Det kan være
dobbeltturneringer, singleturneringer,

klubmesterskaber, pigeaftener eller
draw-your-partner, hvor man trækker
en tilfældig makker. I første omgang
har ejeren af værtshuset King George,
Henrik Baun Jensen, sagt ja til at ind-
købe et officielt bord, således klubben
kan holde til på King George. Men det
er planen at klubben med tiden kan få
lokaler, som kan deles med fodbold-
klubben.

Inden bordfodbolden i Esbjerg bliver
officiel, ligger der dog fortsat et styk-
ke arbejde, så alle med interesse i at
spille bordfodbold på klubplan, og
især personer med interesse i at lave
et stykke arbejde for det, opfordres til
at tage kontakt til fodboldklubbens
formand Jacob Haag på telefon 75 17
65 77 / 27 21 65 77 eller pr. e-mail:
haag@kinggeorge.dk.

7

Bordfodbold
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Bordfodbold i FCKG

Dansk deltagelse ved VM i i bordfodbold i Italien i 2005.



Stilling, Serie 4 og Serie 5
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Stilling i Senior, Serie 5, pulje 106:

# Hold K V U T MÅL P
1 Behar Esbjerg 0 0 0 0 0-0 0 
2 BK 89 Esbjerg 0 0 0 0 0-0 0 
3 Club 71 0 0 0 0 0-0 0 
4 Esbjerg KFUM 0 0 0 0 0-0 0 
5 FC Esbjerg 0 0 0 0 0-0 0 
6 FC King George 0 0 0 0 0-0 0 
7 Hjerting IF 0 0 0 0 0-0 0 
8 Jerne IF 0 0 0 0 0-0 0 
9 Kvaglund IF 0 0 0 0 0-0 0 
10 Sædding/Guldager IF 0 0 0 0 0-0 0 
11 Spangsbjerg IF 0 0 0 0 0-0 0 
12 Varde IF 0 0 0 0 0-0 0

Stilling i Senior, Serie 4, pulje 58:

# Hold K V U T MÅL P
1 Alslev B 0 0 0 0 0-0 0 
2 Andrup IF 0 0 0 0 0-0 0 
3 Coconut Lions 0 0 0 0 0-0 0 
4 Esbjerg City FC 0 0 0 0 0-0 0 
5 Esbjerg IF92 0 0 0 0 0-0 0 
6 Fanø B 0 0 0 0 0-0 0 
7 FC King George 0 0 0 0 0-0 0
8 JBS 0 0 0 0 0-0 0 
9 Kvaglund IF 0 0 0 0 0-0 0 
10 Oksbøl B 0 0 0 0 0-0 0 
11 Spangsbjerg IF 0 0 0 0 0-0 0 
12 Tarp B 0 0 0 0 0-0 0
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Stilling, Ynglinge B. Resultater og statistik
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Resultater

Senior, træningskampe
FCKG - Jerne IF (S3) 5-4 
FCKG - Tjæreborg IF (S3) 3-2 

Senior, Serie 4, Region 4
Esbjerg fB - FCKG 2-6 
FCKG - Esbjerg City FC 2-3 
Coconut Lions - FCKG 1-10 
FCKG - Kvaglund IF VUK
Fanø BK - FCKG 1-2

Senior, Serie 5, Region 4
FCKG - NNI/BFK 5-3 
Club 71 - FCKG 3-5 
FCKG - Spangsbjerg IF 0-4 
Kvong IF - FCKG 3-3 
Henne BK - FCKG TUK 

Ynglinge B, Region 4-cup
FCKG - Spangsbjerg IF Udsat
Oksbøl BK - FCKG 10-0
FCKG - Tjæreborg IF 2-3

Se resultater, statistik, stillinger og
kommende kampe på www.fckg.dk

Stilling i Ynglinge B, pulje 277

# Hold K V U T MÅL P
1 Brørup GF 0 0 0 0 0-0 0 
2 FC King George 0 0 0 0 0-0 0 
3 Ribe BK 0 0 0 0 0-0 0 
4 Sdr. Hygum Boldklub 0 0 0 0 0-0 0 
5 Spangsbjerg IF 0 0 0 0 0-0 0 
6 Vejen SF 0 0 0 0 0-0 0 

Prediction League
FC King Georges store
online-konkurrence,
Prediction League, hvor
du har mulighed for at

vinde flotte præmier ved at tippe
på FCKG’s kampe, kører nu igen.

Reglerne er ganske simple, du 
logger dig ind på www.fckg.dk,
tipper på ugens kamp, og alt efter
hvor tæt du er på det rigtige
resultat får du point. Den, som er
nummer 1 når forårssæsonen er
afsluttet vinder Prediction League.

Du kan læse mere om Predection
League, og reglerne på hjemmesi-
den. Det er gratis at deltage.

Førstepræmien: (ud af i alt tre)
Sportsbeklædning til en værdi af
500 kr. samt komplet FC King
George-supporterkit, bestående af
halstørklæde, hue og to stk. sved-
bånd (Værdi 150 kr.).



FC King Georges bedste mandskab i
Serie 4 er kommet godt fra sæsonens
første træningskampe, og det er kun
blevet til et enkelt nederlag i optakten
- noget der tegner godt for den
kommende sæson.

Holdet åbnede foråret med at møde
Serie 3-mandskaberne Jerne IF og
Tjæreborg IF, og her blev det begge
gange til en sejr med et enkelt mål.
Jerne IF blev besejret 5-4 efter FC
King George havde været bagud flere
gange i kampen, men god moral sik-
rede en sejr. Tjæreborg IF blev besej-
ret med 3-2 på Esbjergs nye kunst-
stofbane, i en kamp der blev ødelagt
af et kraftigt snevejr, og ikke gav
plads til det flotte spil.

Efter de to træningskampe mod Serie
3-holdene blev der afviklet fire runder
i JBU's træningsturnering, Region 4-

Cup, og her er det blevet til tre sejre
og et enkelt nederlag. FC King George
åbnede turneringen mod Esbjerg fB,
og igen viste holdet god moral. Efter
at have været bagud med 0-2 vendte
FC King George kampen fuldstændigt
og satte Esbjerg fB på plads med en
knusende sejr på 6-2. Sejren over
Esbjerg fB skulle følges op med en
sejr over oprykkerne fra Esbjerg City
FC, som dog viste god styrke og
vandt 3-2 over FC King George, som
ellers havde været i front med 2-0.
Efter nederlaget stod den derfor på
revanche da FC King George skulle
møde en anden oprykker, Coconut
Lions. Hele 10-1 blev Coconut Lions
sendt hjem med, efter en kamp hvor
FC King George spillede langt under
standard, men alligevel vandt sikkert.
Ugen efter sejrede man 2-1 på Fanø.

FC King George har i optaktsfasen
kørt en del nye spillere
ind på holdet, hvilket er
lykkedes godt, blandt
andet har den nye angri-
ber Kian Røn scoret fire
gange i to kampe, mens
også Klaes Larsen, Jakob
Schøneberg, Claus
Underbjerg og Anders
Brock har gjort det godt.
Den gode start lover godt
for forårssæsonen hvor FC
King George skal prøve at
bide sig fast i toppen af
Serie 4, så der er mulig-
hed for at spille med om
oprykning til efteråret.

Serie 4

FC King George www.fckg.dk

God start for førsteholdet
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I sidste Region 4-kamp tog FCKG en sejr med fra Fanø.



Allerede fra dag et tydede det på, at
sæsonen 2006 skulle blive en af de
bedre. Godt nok var fremmødet til
første træning ikke overvældende. Ej
heller har spillertilgangen været det.
Men at det er blevet besluttet at ned-
lægge det såkaldt “lukkede hold”, har
betydet en øget konkurrence. I første
omgang handler det ganske naturligt
om førsteholdet, men også klubbens
andethold i
Serie 5 pro-
fiterer af
dette.
Beviset for
at holdet i
denne
sæson er
styrket,
kom allere-
de i første
kamp; en
god gang
fodbold af
alle mand,
og en -
trods resul-
tatet på
beskedne 5-
3 - sikker sejr. Dette har været bille-
det siden. Imponerende fodbold af en
flok yderst kompetente og engagere-
de spillere. Der er stadig en masse at
arbejde med op til sæsonpremieren.
Et er dog sikkert. FC King George står
med det stærkeste andethold i de tre
år jeg har fungeret i klubben.

Med håbet om en glimrende sæson!
Jan Pimenta, seniortræner, Serie 5.

Damehold har vi haft, men aldrig før
har FC King George haft et ungdoms-
hold. Det har vi i år, hvor klubben har
tilmeldt et ynglingehold, der trænes af
Ole Rømer. Ynglingetruppen består af
knapt 20 friske unge fyre, hvoraf en
stor del tidligere har spillet sammen i
både Esbjerg fB og FC Esbjerg.
Da holdet er nyt skulle en del organi-
satoriske ting falde på plads inden

man kunne
påbegynde
træningen, så
man først
kom igang
midt i marts.
Efter få træ-
ninger, skulle
man møde et
toptrimmet
hold fra
Oksbøl, hvil-
ket blev til et
0-10-neder-
lag. Ugen
efter måtte
man se sig
slået 2-3 af
Tjæreborg IF,

med klar spillemæssig fremgang.
- Men der skal i de kommende uger
trænes fysik, og vi skal bruge den
sidste Region 4-kamp på at finde hin-
anden og vores pladser, sagde anfører
Peter ''PC'' Christiansen og træner Ole
Rømer enstemmigt efter at holdet
havde drøftet de første par kampe
ved den efterfølgende træning.

Fjodor Pedersen, holdleder, Ynglinge B

Ynglinge: Emil Pedersen, og træner Ole Rømer så noget
slukørede til, da første træningskamp endte 0-10.
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Øvrige hold
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De to ‘nye’ KG-hold



Lørdag den 18. februar var det igen
tid til at finde støvlerne frem for spil-
lerne, som har haft pause fra den
udendørs fodbold, helt siden slutnin-
gen af oktober. Spillerne mødte klok-
ken 11.00 om formiddagen til en let
gang træning på grusbanen og til vel-
komst ved førsteholdstræner Finn
Møller. Opstarten er altid spændende
for her mødes både nye og gamle
ansigter, og i år var heller ingen und-
tagelse. Det er positivt at se så
mange nye spillere, der hovedsagligt
kommer fra FCKG's tidligere lukkede
11-mandshold, men som i år har
valgt at slutte sig til resten af spiller-
ne for at spille sig ind på de respekti-
ve hold. Det giver FCKG endnu mere
bredde end der har været i de tidlige-
re sæsoner, bredde der både er til
gavn for førsteholdet, men så sande-
lig også andetholdet som de sidste
par sæsoner ikke kunnet stille med de
samme spillere fra kamp til kamp, og
dermed ikke på noget tidspunkt har
været i stand til at oparbejde et sta-
bilt og velfungerende kollektiv. Dog
var der enkelte spillere fra sidste
sæson som ikke mødte op, både spil-
lere der repræsenterede klubbens før-

ste- og andethold. Klubben håber dog
at mange af disse spillere møder op
senere på året, når vejret forhåbent-
ligt indbyder lidt mere til fodbold.
Efter halvanden times træning var
klubben vært ved en gang suppe og
lidt information omkring den kom-
mende sæson, hvor blandt andet
klubbens målsætninger blev luftet
overfor spillerne. Cirka en måned
efter senioropstarten vil klubbens nye
ynglinge starte deres træning, også
her skal det blive spændende at se
hvor mange der dukker op, og også

Træningsstart

FC King George www.fckg.dk

Første træningsdag
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Seniorafdelingen påbegyndte vintertræningen lørdag den 18. februar i Veldtofte.

Gamle som nye spillere bed kulden i sig.
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Træningsstart og Damefodbold
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Damefodbold - Ja tak!
Siden FC King Georges første, men
desværre mislykkede, eventyr med
damefodbold i 2002-sæsonen, har det
altid været en drøm at få startet hol-
det op igen. Dog ikke i en så ambitiøs
udgave som det først var tiltænkt,
men mere som et alternativ til
Esbjergs store klub indenfor damefod-
bold, Jerne IF. FC King George skal
være et sted hvor alle piger med
interesse for fodbolden kan komme i
gang, både som erfaren spiller, men
også som nybegynder.
Op til denne sæson var det faktisk
lige ved og næste for FC King George,
men i 11. time røg planen i vasken,
og projektet er udsat, men bestemt
ikke opgivet. Der er allerede nu flere
piger der har vist interesse i at spille
for FC King George, og der arbejdes

hårdt på at få holdet sat sammen, så
pigerne allerede i foråret kan påbe-
gynde træningen i Veldtofte
Idrætspark, og være klar når turne-
ringen igen starter op til efteråret.
Det er planen at holdet skal spille
med i JBU’s 7-mandsturnering, hvor
man møder hold som Tjæreborg IF,
Varde IF og Tarp B. Der spilles kamp
hver mandag aften, og trænes en
gang i ugen, nemlig hver torsdag
aften som herreholdene, hvor der
efterfølgende er lagt op til sociale
arrangementer, såsom fællesspisning.

Alle piger med interesse i at spille for
FC King George kan kontakte klub-
bens formand Jacob Haag, på telefon-
nummer 75 17 65 77 / 27 21 65 77,
eller pr. e-mail: haag@kinggeorge.dk

spændende fordi det er den allerførste
gang FCKG stiller med et ynglingehold
i JBU's 11-mandsturnering. Samtidig
spekulerer FCKG i opstarten af et
dameseniorhold, men hvornår holdet
tilmeldes og spillerne kan starte træ-

ningen er endnu uvist. Der er ingen
tvivl om at spillertilgang er meget vig-
tigt for en klub som FCKG, og det skal
blive spændende at se hvilke roller de
nye spillere vil få på deres respektive
hold.

Ynglingene måtte efter fire træninger indkassere en øretæve på 0-10 imod Oksbøl BK.



Praktiske informationer
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Kontaktoplysninger
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Adresse:
FC King George
v./Jacob D. Haag
Spangsbjerggade 42st. th.

6700 Esbjerg

Telefon: 75 17 65 77
Mobil: 27 21 65 77 
E-post: mail@fckg.dk
Web: www.fckg.dk

Bestyrelsen:
Formand Jacob D. Haag:
jdh@fckg.dk

Næstformand Henrik Baun Jensen:
hbj@fckg.dk

Kasserer Jens Muff:
jm@fckg.dk

Thomas Paulsen, menigt medlem
Allan Overbeck, menigt medlem

Claus Underbjerg, 1. suppleant
Jakob Schøneberg, 2. suppleant

Sponsorudvalg:
Henrik Baun Jensen, 21 27 21 23
Jacob D. Haag, 27 21 65 77

PR-udvalg:
Thomas Paulsen, 51 90 99 01
Jacob D. Haag, 27 21 65 77
Fjodor Pedersen, 60 88 66 33

Klubhusudvalg:
Allan Overbeck, 26 83 36 63
Tommy Johannessen, 26 39 01 94
Ken Mathiesen, 23 35 35 87

Kampfordeler, alle hold:
Mogens Pedersen, 29 72 71 05,
mp@fckg.dk

Trænere/holdledere:
Serie 4, senior:
Finn Møller, træner, 22 62 46 53
Jan Pimenta, ass. træner, 20 67 76 56
Jacob D. Haag, holdleder, 27 21 65 77

Serie 5, senior:
Jan Pimenta, træner, 20 67 76 56
Anders Andersen, holdleder, 28 70 72 87

Ynglinge B, ungdom:
Ole Rømer, træner, 29 72 29 84
Fjodor Pedersen, holdleder, 60 88 66 33

Træningstider
Serie 4 og Serie 5, senior:
Tirsdag Kl. 18.00-20.00
Torsdag Kl. 18.00-20.00 
Sted: Veldtofte Idrætspark,
bane 5, omklædning: Rum 10

Ynglinge B, ungdom:
Tirsdag kl. 16.30-18.00
Torsdag kl. 16.30-18.00
Sted: Veldtofte Idrætspark,
bane 5, omklædning: Rum 10

FC King George er ved at etablere bandereklamer rundt om kampbanen i Veldtofte I.P.
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