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Lilleputterne kommer, DONG-cup, På vej mod Serie 3,
Set udefra,Prediction League, Spillerprofil, Formandens forord,
Coach’ corner, Status og overblik over holdene.

Formanden har ordet

Et helt forrygende forår
Når man som formand for FC King George
kan se tilbage på et forår hvor alle klubbens målsætninger er nået, og man tilmed
har opnået mere end hvad man turde
håbe på, kan man kun være tilfreds, og
det har vi som klub og forening også god
grund til at være. Et førstehold der stormer tilbage mod Serie 3, og tilmed er ubesejret, et andethold som var overraskende
tæt på at spille med om oprykningen til
Serie 4, et ynglingehold der holder sammen og hver eneste gang de går på banen
bliver bedre og bedre, og nu også et nyt
lilleputhold der allerede har startet træningen op. Ja sportsligt går det godt, og man
kan jo som formand ikke være andet end
stolt og tilfreds over den indsats som alle
klubbens medlemmer yder.
Når det går så godt, er det jo fristende at
læne sig tilbage og nyde det, men det er
vigtigt at vi ridder videre på den positive
bølge vi har sat gang i, og bliver ved med
at udvikle klubben til det bedre, for der er
altid noget der kan blive bedre. Lad os
sammen sætte mere fokus på vores fællesskab, for vi har alle muligheder for at
sætte vores tydelige spor i Veldtoftes cafeteria, hvor Ali vil uden tvivl være villig til
at lave mad til os hver torsdag mod et
mindre beløb. Noget som vil gøre det
endnu bedre at være medlem at FC King
George. Med en lige så stor indsats som vi
så sidste påske, kan vi lægge den sidste
hånd på vores "stadion", så vi kan få en
måltavle og måske en bænk eller to op.
Kom med nye forslag til, hvad I synes kan
blive bedre, så kan vi arbejde hen mod
det, for det skal jo fortsat være sjovt for
os alle at spille bold.
Det her kunne let blive en lang ros til
klubben og alle medlemmerne, men der er
stadig ting vi bare ikke er god nok til, og
som vi SKAL blive bedre til, og det gælder
faktisk alle klubbens medlemmer. Generelt

FC King George

er vi for dårlige til at betale vores kontingent, og helt ærligt så er det bare ikke
godt nok. Vi har i forvejen en af byens billigste kontingenter, så kom nu drenge, få
det betalt til tiden! Der forsvinder næsten
bolde hver gang vi træner, og hvis vores
kontingent stadig skal være i bund, går
det bare ikke. Få hentet de bolde der bliver skudt væk og tæl dem hver gang der
bliver hentet i rummet, så kan vi bruge
vores penge på noget andet og meget,
meget sjovere.
Men alt i alt gør vi det godt, og det skal vi
blive ved med, vi skal bare lige have de
sidste ting på plads, og blive ved med at
udvikle klubben. Tænk lidt over det, mens
vi nyder et forhåbentlig godt efterår, hvor
vi ridder videre på vores positive bølge.

Jacob Haag, formand, FC King George.

www.fckg.dk
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Coach’ corner

Et godt sted at være
Når jeg som træner ser på hvem der
træner og ikke mindst hvor mange
der træner, opfatter jeg det som et
tegn på, at de unge synes godt om at
være sammen i almindelighed, men
bestemt også elsker at træne, stemningen er altid helt i top, humøret er
højt, såmænd så jeg nogle gange skal
påminde de værste snakkebasser om
at vi er startet på den alvorlige del.
Den alvorlige del er naturligvis de to
ugentlige træningspas, og så den del,
hvor jeg skal nyde drengene, har de
lært i løbet af ugen? Meget tit oplever
jeg fin forståelse, indlevelse, og
evnen til at koncentrere sig, samt
vilje til at vinde, høj moral og sammenhold til det sidste fløjt.
Vi i King George er i min tid blevet
en bred trup, den store opbakning til
træning har gjort at marginalspillere
er blevet udviklet så vi erstatter hinanden uden at niveauet falder, de
som har haft et højere niveau har
lært fra sig, og samtidig med har vi
villet lære noget når muligheden var
der. Det er stadig sådan at vi tit træner 8-10 kvarter, og stadig vil folk
ikke ind fra træning, det er da en fornøjelse. Kvaliteten i vores spil er stadig stigende, men stadig søger vi stabilitet. I turneringen har heldet tilsmilet os således stadig at være ubesejret, være det mest scorende hold, og
pt være placeret som nr. 1. Det har i
foråret ikke været muligt at benytte
flere stamspillere pga. arbejde og
praktik i forbindelse med uddannelse,
og her taler bredden sit tydelige sprog
om de fine resultater, så fortsat klø
på, det lønner sig!
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Serie 4-træner, Finn Møller

Mange må stadig høre på jeg forsvarer, det faktum at vi trods det lidt
belastende navn ikke er et ølhold, vi
har arbejdet en del med ikke at gøre
os selv til samtaleemne uden det
beror på resultater. Det vigtigste i
denne sammenhæng er at vi blandt
dommere aldrig er, eller bliver nævnt
negativt, det skal være en glæde og
en oplevelse for dommere at dømme,
præcis som det glæder os at spille.
Klubhuset i skolegade hvor Henrik
som " Chefen" har hjemme er et godt
sted at mødes, der mangler aldrig
noget, heller ikke når Chefen ser en
kamp når ellers arbejdet tillader det,
mangler der opbakning eller lidt til at
slukke tørsten med efter kampen.
King George er et godt sted at være.
En god efterårssæson til alle, Coach.
Finn Møller, seniortræner, Serie 4.

www.fckg.dk

Spillerprofil

Mads Larsen:

- vi er for gode til Serie 4

Mads Larsen er blot en af mange spillere i FCKG, som ikke oprindeligt
stammer fra Esbjerg og omegn. Til
dagligt læser Mads til fysioterapeut,
og det var også i den forbindelse at
han hørte om klubben, idet der netop
fra denne uddannelse befinder sig
mange spillere i FCKG.
- Det er sjovt at spille sammen med
de andre fra skolen, jeg synes der er
et godt sammenhold på holdet, siger
Mads der heller ikke er i tvivl om
årsagen til førsteholdets succesfulde
forår med en placering i toppen af
rækken:
- Jeg synes vi har formået at spille
bolden godt over kanterne, noget som
vi ikke var så dygtige til i sidste
sæson, desuden synes jeg at der er
en god bredde i truppen, og jeg glæder mig til efteråret hvor holdet sikkert bliver endnu bedre.
Det gode spil over kanterne har netop
Mads nydt godt af i denne sæson, han
har nemlig huseret på fløjen lige siden
han startede i klubben, tilbage i efteråret 2004, enkelte gange har han dog
også spillet som angriber. Mads
Larsen kendetegner sig for sin kreativitet, hurtighed og frække driblinger,
hvor han gang på gang iscenesætter
sine medspillere og somme tider også
sig selv, senest eksemplificeret ved et
drømmemål imod Kvaglund IF i DongCuppen, hvor Mads spillede en af sine
bedste kampe i foråret. Mads har da
også en klar målsætning for sæsonen:
- Jeg forventer helt klart at vi rykker
op igen, vi er for gode til Serie 4,
desuden kunne det være sjovt at
møde mit gamle hold fra

FC King George

Skanderborg, hvis vi kommer med til
Jysk Mesterskab. Om FCKG rykker op,
og vinder rækken vil tiden vise. Sidste
gang FCKG deltog i kampen om det
Jysk Mesterskab for Serie 4-hold var
klubben blot én runde fra at møde HI
Skanderborg, men blev som bekendt
slået ud af SUB Sønderborg forinden.
Måske bliver det i år at Mads Larsen
får nogle af sine ønsker opfyldt,
meget tyder i hvert fald på det.

Mads Larsen
Født:
09.10.1980
Vægt: 86 kg.
Højde: 172 cm.
Position: Midtbane/Angreb
1. holdskampe: 43
1. holdsmål: 12
2. holdskampe: 2
2. holdsmål: 1
Tidligere klubber: HI Skanderborg.

www.fckg.dk
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Pokalturnering

Succes i DONG-cup

FCKG deltog igen i
Dong-Cuppen efter
en pause de seneste
par år. I første
kamp stod holdet overfor Agerbæk SF,
som på det tidspunkt lå i toppen af
deres pulje. Kampen blev spillet på
udebane, og FCKG kom da også
under stort pres i dele af kampen. På
trods af presset, formåede FCKG dog
via effektivt kontraspil at vinde kampen 1-2, hvilket gav god moral på
holdet til de efterfølgende kampe. I
anden runde skulle FCKG stå overfor
en velkendt modstander i FC Borac,
som i denne sæson har overtaget
pladsen i Serie 3. FC Borac har ligesom FCKG hjemme i Veldtofte
Idrætspark, og disse slag om
Veldtofte plejer at være spændende,
dette opgør var da heller ingen undtagelse. FCKG leverede en rigtig god
kamp, hvor holdet stod flot på banen
uden de store udsving, noget der ikke
ligefrem har kendetegnet holdet indtil
videre i sæsonen. Resultatet på 1-0
var derfor velfortjent, og et for FCKG
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bemærkelsesværdigt resultat. Holdet
var nu klar til en tredje kamp, og her
skulle de lyseblå stå overfor Kvaglund
IF's førstehold, der denne dag valgte
at stille op i afskyelige udebanedragter. Lidt af en mundfuld, men spillerne
havde i dagene inden snakket meget
om den kommende modstander, og
glædet sig til endeligt at få lov at
prøve kræfter med en modstander af
en hvis kaliber. Kvaglund viste sig da
også som et hold med gode og rutinerede spillere på alle pladser. FCKG gav
dog ikke op på forhånd, og leverede
vilje og fight. Således skulle man helt
hen til det sidste kvarter af kampen
før den egentlige afgørelse faldt, med
tre hurtige Kvaglund-scoringer, og det
lidt misvisende resultat på 1-5. Selve
kampen har FCKG dog kunnet bruge
til en del, idet tempoet er forsøgt
overført til turneringen. Samtidig fik
holdet en god oplevelse i en kamp
med kvalificeret modstand, og i øvrigt
en kamp dirigeret af en dommertrio,
med linievogtere og det hele, for første gang i klubbens historie!

www.fckg.dk

Lilleput

Lilleputterne kommer
Torsdag den 1. juni klokken 13.14 ringede jeg til Jacob Haag for at høre,
om hans klub, FC King George, var
interesseret i at få en lilleput-afdeling
ind hos dem. Hans svar var: "Du ringer på et perfekt tidspunkt, Jens
Peter. Fra i år har vi nemlig haft planer om at få ungdomshold i klubben."
På et forældremøde, hvor Jacob på
ypperlig vis præsenterede sin klub,
blev det besluttet, at vi ville blive det
første lilleput-hold i FC King George.
Vi kom lynhurtigt i gang med at
træne på en helt og aldeles fremragende bane på Hjerting Skole, der ligger totalt i læ for vestkystens ellers
berygtede vestenvind. Det er vi ekstremt glade for, for den vind er tit
særdeles generende mange andre
steder. Vi har fået forrygende træningstider (vi træner fra klokken
15.00 - 16.30), hvilket får drengene
til at føle sig som værende professionelle fodboldspillere. I Italien og
Spanien har mega-stjernerne nemlig
også træningsfri om aftenen. En
anden fordel, vi har, er, at det altid er
lyst, når vi træner, hvilket betyder, at
vi ikke behøver at bruge penge på et
dyrt lysanlæg.
Inden vi drog på sommerferie,
havde vi lørdag den 24. juni en fantastisk dag i Veldtofte. Vi trænede først
fire timer (fra 12.00 - 16.00), hvorefter der var kamp mellem drengene og
forældrene. Det vil være en ydmygelse for forældrene, hvis vi her afslører
kampens korrekte resultat, så vi nøjes
med at fastslå, at drengene vandt
noget i nærheden af 16-1 på to gange

FC King George

Jens Peter Kristensen træner lilleputterne.

15 minutter, selv om de var trætte
efter fire timers træning. Når forældrenes indsats her ikke udlægges som
hverken yderst pinlig eller direkte
miserabel, er der chance for, at de tør
stille op til en revanche-kamp senere
på året. Om aftenen var der grillaften i Legoland - der var i hvert fald
samme antal aktiviteter, som forefindes i Billund.
Vi er nu klar til efterårssæsonen,
hvor målet er, at drengene bliver
givet endnu mere spilforståelse.
Vi (spillere og træner) er alle stolte
over, at vi skal repræsentere - FC
King George.
Jens Peter Kristensen, træner.

www.fckg.dk
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Stilling, kampe og statistik, Serie 4

Stilling i Senior, Serie 4, pulje 58:
# Hold
01 FC King George
02 Andrup IF
03 Tarp Boldklub
04 JBS
05 Esbjerg IF92
06 Spangsbjerg IF
07 Fanø Boldklub
08 Esbjerg City FC
09 Kvaglund IF
10 Oksbøl Boldklub
11 Coconut Lions
12 Alslev Boldklub

K
11
12
11
11
11
11
11
11
12
12
11
12

Resultater

U
3
1
3
1
1
3
0
2
1
1
2
0

T
0
3
2
4
4
3
5
4
7
7
8
12

MÅL P
44-17 27
27-14 25
37-17 21
32-16 19
19-20 19
17-12 18
24-20 18
40-29 17
19-35 13
15-36 13
15-37 05
00-36 00

Topscorere i 2006

Lørdag d. 19. august kl. 15.00:
FCKG - Spangsbjerg IF

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Fredag d. 25. august kl. 18.30:
Tarp BK - FCKG

Flest kampe for FCKG

Lørdag d. 2. september kl. 15.00:
FCKG - Oksbøl BK

Jacob Haag
Søren Nielsen
Nicki Hug Hansen
Mike Holmgaard
Tommy Johannessen

Andrup IF - FCKG
FCKG - Fanø BK
JBS - FCKG
FCKG - Esbjerg IF92

1-6
4-3
2-5
4-0

Kommende kampe

Lørdag d. 9. september kl. 16.00:
Kvaglund IF - FCKG

8

V
8
8
6
6
6
5
6
5
4
4
1
0

FC King George

Anders Brock
Søren Nielsen
Mads Larsen
Tom Jimmy Hanssen
Kian Røn
Mike Holmgaard
Jakob Schøneberg
Martin Lassen
Thomas Paulsen
Rasmus Kyhn

11
09
05
04
04
04
02
02
02
02

114
106
102
090
068

www.fckg.dk

Stilling, Serie 5, Ynglinge og Lilleput

Stilling i Serie 5.2, pulje 354
# Hold
1 BK89 Esbjerg
2 Club 71
3 FC Esbjerg
4 FC King George
5 Kvaglund IF
6 Sædding/Guldager IF

K
0
0
0
0
0
0

V
0
0
0
0
0
0

U
0
0
0
0
0
0

T
0
0
0
0
0
0

MÅL
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0

P
0
0
0
0
0
0

U
0
0
0
0
0
0

T
0
0
0
0
0
0

MÅL
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0

P
0
0
0
0
0
0

U
0
0
0
0
0
0

T
0
0
0
0
0
0

MÅL
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0

P
0
0
0
0
0
0

Stilling i Ynglinge 2, pulje 461
# Hold
1 ASF/SIF/GSF
2 Brørup GF
3 FC King George
4 Oksbøl Boldklub
5 Skjern/Tarm
6 Skovlunde/Ansager

K
0
0
0
0
0
0

V
0
0
0
0
0
0

Stilling i Lilleput 4, pulje 732
# Hold
1 Bramming Boldklub
2 FC King George
3 Jerne/IF 92
4 Sædding/Guldager IF
5 Spangsbjerg IF
6 Varde IF

K
0
0
0
0
0
0

V
0
0
0
0
0
0

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

www.fckg.dk
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Serie 4

På vej tilbage til Serie 3
FC King Georges førstehold i Serie 4 har
haft et helt fantastisk forår, de har lagt sig
i spidsen af rækken, og er allerede nu godt
på vej mod Serie 3, selvom meget kan
ændre sig i løbet af efteråret. Holdet er
forsat, som eneste hold i puljen ubesejret,
og ligger efter foråret hele seks points
foran Tarp Boldklub der ligger nummer tre
i puljen. Trods de fine resultater har FC
King George til tider manglet mange spillere grundet arbejde, praktikophold og andre
afbud, men truppens bredde har været
helt fantastisk, og der har stort set alle
kampe igennem været et højt niveau.
Sæsonen blev åbnet med et sandt
derby, da FC King George mødte Esbjerg
City FC i Veldtofte idrætspark. Oprykkerne
fra Esbjerg City FC var foran med 5-1
inden FC King George med god moral og
flot fight fik vendt kampen og scoret fire
mål på 20 minutter, så kampen sluttede
5-5. Et godt resultat for FC King George,
set i lyset af den dårlige start på kampen.
I den efterfølgende kamp måtte FC King
George igen nøjes med et point, da man
spillede 1-1 mod Spangsbjerg IF på udebane. Dermed havde man kun to points
efter to kampe - ikke en optimal start på
sæsonen.
Men så kom sejrene også på stribe. Fire
på stribe blev det faktisk til; 5-4 over
Tarp Boldklub, 4-0 over Oksbøl Boldklub,
5-1 over Kvaglund IF, og så en gratis sejr
over Alslev Boldklub, der har trukket
deres hold ud af Serie 4-puljen. FC King
George lå nu pænt til i toppen og kunne
overtage førstepladsen med en sejr over
bundholdet Coconut Lions, men for første
og hidtil eneste gang i sæsonen skuffede
FC King George fælt, da man måtte nøjes
med 3-3 efter at have været tæt på at
tabe kampen.
Programmet bød efterfølgende på tre
vigtige kampe, da man skulle møde de tre
tophold Andrup IF, Fanø Boldklub og JBS,
og her viste FC King George for alvor
klassen. Andrup IF blev udspillet på kryds
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og tværs og FC King George kunne tage
hjem fra Skads Skole med en 6-1-sejr,
Fanø Boldklub blev besejret 4-3 på et mål
kort før tid, mens JBS mødte et særdeles
effektivt FC King George-hold, der trods et
direkte rødt kort efter 35 minutter vandt
med 5-2. I forårets sidste kamp vandt FC
King George sikkert 4-0 over Esbjerg IF92,
og gjorde dermed rent bord.
Det tegner dermed godt for resten af
sæsonen, hvor flere spillere vender tilbage
til holdet efter endt praktikophold, ligesom
det tyder på en spillertilgang eller to, så
hvis den gode moral og den flotte fight
fortsætter, er FC King George godt på vej
tilbage mod Serie 3.

FC King George gjorde rent bord i foråret.

www.fckg.dk

Serie 5

Lige ved og næsten
FC King Georges Serie 5-hold var i
foråret blot et enkelt point fra at blive
deltager i efterårets oprykningsspil,
hvilket dog til slut udmøntede sig i en
ærgerlig femteplads. Det føromtalte
point kunne have været kommet i hus
ved mange lejligheder. Blandt andet
kan det smertende nederlag til rækkens bundhold, Kvaglund IF, nævnes.
Også gyserkampen mod Spangsbjerg
IF tidligt på sæsonen kan ligeledes
nævnes i denne sammenhæng. Her
var vi oppe imod et godt Sangsbjerg
IF-hold. Kampen bølgede frem og tilbage. Først var vi foran, dernæst
gæsterne, og umiddelbart inden slutfløjet kom den forløsende udligning.
Men desværre måtte vi forlade banen
som tabere efter et sent straffespark
til Spangsbjerg IF. Bittert. Næste spillerunde havde vi så heldet mod Club
71, hvor en 3-2-sejr blev hjemført
efter endnu en tæt kamp.
Nederlagene kan, om muligt, kun tilskrives det faktum at holdet i foråret
har været absolut uden grundstamme. Maksimalt fem gengangere har
været med hver gang. Det er selvsagt
for få hvis man ønsker at opnå de
opstillede mål. Sagen er den, at klubben råder over en samling ganske
kompetente spillere. Disse mangler
blot at blive forenet som et hold.
Noget som jeg som træner vil fokusere meget på i den kommende halvsæson.
At holdet ikke er uden evner kan ses
af de øvrige resultater. Stort set alle
points er kommet i hus efter sejre
over den daværende rækkes resterende tophold. Blandt andet blev det til

FC King George

sejre over både Hjerting IF, Varde IF
og Esbjerg KFUM. Hold som enten
"rykkede op" eller spillede med om
det til allersidste runde. Så stabilitet
bliver at nøgleord for holdet - både
når det gælder de pointgivende
kampe, men bestemt også vedrørende træningsindsats.
Men dette in mente vil jeg ønske god
efterårssæson samt byde ind med en
realistisk målsætning: En stensikker
førsteplads i puljen - der er nogle
hold vi har revanche til gode hos!
Træner Jan Pimenta

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 halvsæsonen er afsluttet vinder Prediction
League.
Du kan læse mere om
Predection League, og reglerne
på hjemmesiden. 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. svedbånd (Værdi 150 kr.).

www.fckg.dk
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Ynglinge

Ynglingenes kamp

Ynglingeholdet havde en svær første halvsæson. Resultaterne kan næsten kun blive bedre.

Træner Ole Rømer og ynglingespillerne havde det hårdt i foråret. Ofte var
det svært at stille hold, og lige så ofte
var det svært at få det spillemæssige
niveau op på modstandernes.
Man fristes næsten til at skrive at det
hele næsten ikke kan blive meget
værre end det var... Men omvendt var
der glimt af gode takter og godt spil heldet glimtede bare aldrig rigtigt til
FCKG-drengenes fordel.
Ser man bort fra de seks points og
seks mål som kampene imod Ribe
BK’s udtrukkede hold gav, fik man
faktisk kun ét eneste point i foråret.
Det blev hevet i land i 1-1-hjemmekampen midt i maj imod Sdr. Hygum
- et hold som man på udebane tabte
hele 1-6 til. I alt scorede ynglingene
kun 11 reelle mål i otte spillede
kampe - og indkasserede til gengæld
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hele 39 af slagsen. En bitter pille at
sluge både for holdet, klubben og
træneren.
Efteråret skal gerne bringe bedre
resultater, større opbakning om træningerne og en mere stabil tilslutning
til kampene end i foråret. Fra efterårsturneringens start starter vi fra
nul, og er også kommet i en ny pulje,
der byder på fjerntliggende oplevelser
med blandt andre Brørup, Skovlunde,
Ansager og Skjern/Tarm.
Træner Ole Rømer:
- Der skal fightes både mentalt og
spillemæssigt. Der skal en bedre indstilling til både på og uden for banen,
og så håber jeg på spillertilgang for at
gøre truppen bredere.
Der er god tro til forbedring.
Af Fjodor Pedersen, Team Manager.

www.fckg.dk

Set udefra

Sammenhold, kammeratskab
og vilje… også kendt som FCKG
En bar med sit eget fodboldhold? At
starte sin egen fodboldklub og have
en bar som sponsor? Idéen lød vanvittig dengang tilbage i 2000. Jeg
havde hørt om denne nyetablerede
klub, gennem den ugentlige færden
inde på kroen. Dengang troede jeg
ikke at det ville føre til andet end et
drukhold i Serie 6, hvilke man havde
set utallige af. Men jeg kunne dog
mærke at drengene bag klubben virkelig brændte for at projektet skulle
blive en succes, og deres vilje og tro
på denne klub lyste langt ud af dem.
Så jeg besluttede mig for at troppe op
for at se om holdet virkelig havde
noget at byde på. Jeg blev hurtig
overrasket da jeg så dem på banen.
De levede sig virkelig ind i kampene
og tog ikke notits af at det var Serie
6, som de spillede i. De havde sat sig
for at de skulle op i rækkerne for at
spille mere seriøst fodbold, så i den
ene kamp efter den anden blev modstanderne tromlet ned af den iver og
det gå-på-mod som alle mand i denne
trup åbenlyst besad. Når drengene gik
på banen, var det tydeligt, at det var
et sammentømret hold, hvor alle
respekterede hinanden og hvor man
kæmpede som et hold.
Sammenholdet lyste langt ud af klubben og fortsatte inde på kroen, hvad
enten det var efter en kamp, eller en
tilfældig lørdag aften. Men der var
altid plads til alle, som ønskede at
være en del af dette vidunderlige fællesskab. Så derfor voksede fanskaren
hurtigt og alle som færdedes inde på

FC King George

Mads Troelsgaard Olsen er trofast FCKG’er,
og har fulgt klubben siden starten i 2000.

kroen i denne tid, havde FC King
George på læberne. Internettet blev
brugt flittigt, og efter hver kamp skulle man lige ind for at se hvor holdet
nu lå i tabellen, og hvem der stod for
tur næste gang. Spillertrøjen kom på
op krovæggen og blev efter min
mening et symbol på godt kammeratskab og sammenhold, og som alle
klubbens medlemmer samledes under
hver gang der var fest på kroen.
Selv så jeg flest kampe fra sidelinjen
som tilskuer, men jeg troppede trofast
op ude på banerne i Veldtofte, hvad
enten det var høj sol eller silende
regn. Selvom jeg nu er flyttet fra
byen, så vil jeg altid huske tilbage på
FC King George, som en klub hvor jeg
følte at jeg var en del af det store
ubrydelige fællesskab.
Af Mads Troelsgaard Olsen

www.fckg.dk
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Praktiske informationer

Kontaktoplysninger
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

Kampfordeler:
Mogens Pedersen, 28 91 41 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
Claus Underbjerg, holdleder, 60 15 32 18

Næstformand Henrik Baun Jensen:
hbj@fckg.dk

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

Kasserer Jens Muff:
jm@fckg.dk

Lilleput, ungdom:
Jens Peter Kristensen, træner, 20 86 48 77

Thomas Paulsen, menigt medlem
Allan Overbeck, menigt medlem

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

Claus Underbjerg, 1. suppleant
Jakob Schøneberg, 2. suppleant
Sponsorudvalg:
Henrik Baun Jensen, 21 27 21 23
PR-udvalg:
Thomas Paulsen, 51 90 99 01
Klubhusudvalg:
Allan Overbeck, 26 83 36 63

Ynglinge, ungdom:
Tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00
Sted: Veldtofte Idrætspark,
bane 5, omklædning: Rum 10
Lilleput, ungdom:
Mandag og onsdag kl. 15.00-16.30
Sted: Hjerting Skole

FC King George Medlemsblad, august 2006, nr. 2, 1. årgang.
Udgives fire gange årligt til passive og aktive medlemmer,
og forefindes på udvalgte udd.institutioner samt biblioteker.
Oplag: 200 stk. Kan også downloades på www.fckg.dk
Layout og tryk: Mocha Media, dtp@mocha.dk 60 88 44 33.
Annonceinfo: Fjodor Pedersen, fp@mocha.dk, 60 88 66 33.
Redaktion: FC King Georges pr-udvalg; Jacob Haag, Thomas
Paulsen og Fjodor Pedersen samt trænere og ledere.
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