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Det er i øjeblikket let at
svæve rundt på en sky når
man kommer fra FC King
George; klubben har i år
tre hold med i JBU's turne-
ringer, det bedste senior-
hold er lige rykket op i
Serie 3 og klubbens lille-
puthold er efter et flot
efterår klar til at spille
med om Jysk Mesterskab -
og ja, vi har da også
meget at være stolte over.
Men træerne vokser som
bekendt ikke ind i himme-
len, og vi skal alle huske
at bevare begge ben på
jorden. 

Målsætninger
Det er ikke andet
end to år siden
at vi stod i en
næsten identisk
situation, vi var
netop rykket
op i Serie 3 og
forventningerne
og målene var
høje, men vi
måtte en tur til-
bage i
Serie
4,

og det skal ikke ske igen.
Alle i og omkring klubben
har i år ydet en virkelig
god indsats, men den kan
blive bedre endnu, og jo
bedre den bliver jo større
sandsynlighed er der også
for at vi om to år stadig
har et Serie 3-hold, og om
fire år spiller vi måske
endnu længere oppe i
rækkerne - det afgør vi
helt selv med vores indsats
og engagement.

Forandringer
Vores klub og vores omgi-
velser er i konstant foran-
dring, og der sker hele

tiden nyt omkring os,
og det gør der også

blandt vores tro-
faste sponsorere.
Vores største og
mest trofaste er
Henrik Baun
Jensen og King

George, de har
gennem de sidste

seks år støttet os
hele vejen, og det

vil de fortsat gøre
i fremtiden,

det bliver
dog
King

George uden Henrik Baun
Jensen, og det bliver
Henrik Baun Jensen uden
King George. Henrik har
nemlig valgt at sælge
King George, og mange
ville sikkert male fanden
på væggen af den grund,
det er dog helt unødven-
digt, King George vil fort-
sat støtte klubben i
samme omfang som altid,
og Henrik vil fortsat være
en del af klubben og
bestyrelsen, måske endda i
større omfang end han før
har været.

Succeser
Vi står over for nye udfor-
dringer, og vi skal alle
arbejde for at vi skal få
succes som klub. Succes
har vi da allerede haft i
den her sæson, og vi kan
få endnu mere succes den
kommende tid, hvor vi
forhåbentligt har to hold
der skal spille med om
Jysk Mesterskab, så de
næste par måneder skal
succesen bare nydes til
fulde inden vi fra næste
sæson igen tager fat med
hårdt arbejde for at opnå
endnu mere succes.

Jacob D. Haag,
formand.
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En god sæson for FC King
Georges senior. Oprykning
til Serie 3. Her er det pri-
mært jeg bryster mig. Der
er mange led i kæden og
hermed mange steder der
skal smøres, og uden den
nødvendige olie, så ville vi
ikke kunne spille os i Serie
3. Alt skal tilpasses, og
uden gensidige hensynta-
gen ville det ikke kunne
lade sig gøre.

Vi har i år haft mange til
træning, og det glæder
stadig mit aldrende hjerte
når der bliver gået til den
til træning. 

Vi kunne stadig ønske os
at de samme kunne
komme hver gang så man
var sikker på det vi lavede
tirsdag ikke skulle genta-
ges torsdag, vi skal samti-
dig også forlange af hin-
anden at vi ikke bare mel-
der fra til kamp fordi en

kærestes moster inviterer
til kaffe. Vi må og skal
spille med de bedste hver
gang hvis vi ikke skal retur
til Serie 4 igen.

Gode oplevelser
Mit tredje år i klubben har
givet mange gode oplevel-
ser, så jeg håber at heldet
ikke helt er brugt op, så vi
kan bevare taget i første-
pladsen og dermed spille
med om Jysk Mesterskab.   

Jeg har en følelse, en
dejlig fornemmelse af
klubfølelse, og hører tit
mig selv omtale ting med
et ”vi” skal også gøre det,
og ”vi” skal også gøre
noget andet, hele tiden
med fokus på de bedste
tiltag, for at gavne klub-
ben. Jeg glæder mig til at
få gjort tingene færdige i
2006, men bestemt også
et år 2007 , hvor vi skal
arbejde, stå endnu mere
sammen og skrive endnu
et stykke FC King George-
historie.

Ynglingedebut
Sportsligt et godt år med
blandt andet to debuter
på førsteholdet af ynglin-
gespillere, mange nye
ansigter, som alle bidrager
med at holde kvalitet i
træningen, det er vigtigt
for bredden, vi så sidste år

at alle kræfter skulle bru-
ges da mange skader gjor-
de livet svært for os, det
har gavnet således vi ikke
er så sårbare for skader
som før.

FC King George ung-
dom, vil jeg kort komme
omkring. En ynglingeafde-
ling der desværre måtte
opløses efter foråret fordi
det var besværligt at stille
hold. De spillere der havde
lysten, talentet og viljen
blev tilbudt og træne med
i seniorafdelingen, og det
må siges at være faldet
ganske positivt ud.

En lilleputafdeling er
siden kommet til, et stort
velkommen til spillere træ-
ner og alle forældre. Der
bliver arbejdet og samar-
bejdet, med fine resulta-
ter, så det tyder spænden-
de hvad alt dette måtte
bringe.

Det er for tidligt at sige
tak for i år, men alligevel,
og på snarligt gensyn i
2007.

Finn Møller, Coach.

Coach’ corner

FC King George www.fckg.dk
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Efter blot en halv sæson
måtte klubbens ynglinge-
hold lukke ned på grund
af manglende spillere til
efterårssæsonen. Nogle af
ynglingespillerne har dog
valgt at fortsætte i klub-
ben på de to respektive
seniorhold. En af dem der
har taget springet op som
senior er Kristian Hansen.
Kristian der til dagligt går
på Esbjerg Statsskole er
ligesom de andre ynglinge
blevet taget godt imod,
og er kommet godt fra
start som seniorspiller. 
- En af grundene til at jeg
fortsætter i klubben er at
der også er andre fra mit
tidligere hold. Men jeg
synes FC King George er
en hyggelig klub, og det
virker som om der er god
stemning blandt spillerne,
og selvom nogle af mine
venner skulle stoppe vil
jeg helt klart fortsætte.    

Fysisk forskel
Kristian Hansen har da
også allerede bevist sit
værd overfor klubben
ikke bare som en glad og
flink fyr, men også som en
spiller fyldt med gåpåmod
og selvtillid. Kristian ken-

detegnes ved sin
direkte spillestil
hvor han er meget
udfordrende og sam-
tidig er han ikke
bange for at gå ind i
nærkampe:
- Jeg kan sagtens
mærke forskel efter
jeg er kommet op
som senior, det er da
mere fysisk hårdt,
men jeg mener også
at der bliver spillet
mere rent i forhold til
ynglingene, hvor jeg synes
der til tider blev spillet
svinsk.

Brugt forkert
Kristian lægger da heller
ikke skjul på at det er i
det offensive som kant-
spiller at hans kvaliteter
ligger:
- Da jeg spillede i EfB
valgte min træner at pla-
cere mig i forsvaret, og
der havde jeg bestemt
ikke lyst til at spille, så
efter lidt tid valgte jeg at
stoppe. 

Kristian Hansen er da
heller ikke uden ambitio-
ner, og hans energi på
træningsbanen har allere-
de båret frugt. Kristian 

var således med i den sid-
ste del af førsteholdets
kamp imod Andrup IF
hvor det afgørende mål
falder og oprykningen sik-
res. 

Glad for ynglinge
Der skal ikke være tvivl
om at FC King George er
meget glade og stolte
over at have ynglingespil-
lerne blandt os, og håber
at de får opfyldt deres
ambitioner, samt de fod-
boldmæssige udfordringer
de søger i klubben. 
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En yndlings-yngling

Kristian Hansen · Født: 4. december 1989 · Højde: 179 cm. · Vægt: 70 kg.
Position: Midtbane · Førsteholdskampe: 1 · Førsteholdsmål: 0 

Andetholdskampe: 5 · Andetholdsmål: 1 · Tidligere klubber: EfB, FC Esbjerg.



Jeg/vi ønsker at blive passiv medlem af FC King George:

Navn:
Adresse:
Postnr.:  By:
Født:

Alle skal kunne være en del af FC King
George, lige meget om man er en stor
fodboldspiller, en trofast fan eller bare
gerne vil støtte op om klubben. Derfor
kan du nu blive passiv medlem af FC King
George. Det passive medlemskab er for
alle der har lyst til at støtte op omkring
klubben, og blive orienteret om hvad der
foregår i og omkring FC King George.
Det koster kun 99,- kr. at blive passiv
medlem af FC King George, og for de
penge opnår du en række fordele:

· Adgang til klubbens generalfor-
samling (dog uden stemmeret).
· FC King Georges medlemsblad 
tilsendt flere gange årligt.
· Personligt medlemskort der 
giver rabat på bl.a. King George.
· Adgang til klubbens sommerfest.

Ønsker man som familie at blive passiv
medlem af FC King George er det også
muligt, for kun 150,- kr. kan hele hus-
standen blive passiv medlem af FC King
George, man opnår alle de samme forde-
le som ved et almindeligt medlemskab,
dog vil der kun blive tilsendt ét klubblad
til husstanden.

For at blive passiv medlem af FC King
George kan nedenstående kupon udfyl-
des (den må meget gerne kopieres) og
sendes retur til FC King George,
Spangsbjerggade 42st. th., 6700 Esbjerg. Det
er dog også muligt at tilmelde sig via e-
mail på adressen mail@fckg.dk, her skal
alle oplysninger fra kuponen også note-
res. Hvis der er tale om et husstandsmed-
lemskab, skal der udfyldes en kupon for
hvert medlem af husstanden.

Passivt medlemsskab

FC King George www.fckg.dk

PPaassssiivvtt  mmeeddlleemmsssskkaabb
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· Hvem sagde at fodbold ikke var en kunst?

Er du en del af et hus-
standsmedlemskab,
sæt kryds her:



Med to runder tilbage af
årets turnering har FC
King George allerede ind-
friet klubbens vigtigste
mål, nemlig oprykning til
Serie 3. Der er dog stadig
en førsteplads at spille
om, og alt tyder da også
på at den kommer i hus.   

Gør den det, står den på
kampe om det jyske
mesterskab for Serie 4-
hold, og går alt vel her,
fortsætter kampene helt
frem til finalen den 26.
november.

Stabilitet
FC King George har gen-
nem hele sæsonen udvist
stor stabilitet og det er
endnu ikke blevet til et
nederlag i de 20 turne-
ringskampe der er blevet
afviklet. I efteråret er det
indtil videre blevet til syv
sejre og to uafgjorte
kampe. Efteråret blev
åbnet med en flot og sik-
ker 6-1 sejr over

Spangsbjerg IF, efterfulgt
af en uafgjort kamp mod
Tarp Boldklub, da man
efter en hård kamp sikre-
de sig 2-2 på en god
anden halvleg. Efter kam-
pen mod Tarp fulgte seks
sejre på stribe, Oksbøl
Boldklub meldte afbud og
det blev til en sejr uden
kamp, Kvaglund IF og
Coconut Lions blev besej-
ret med overbevisende 6-2
og 6-0, inden man efter en
intens og hård fight
kunne hive tre point hjem
mod Esbjerg City FC.   

Runden efter blev det til
tre point uden at spille, da
man var oversidder mod
Alslevs udtrukkede hold,
så der var lagt op til et
brag af en kamp mod
Andrup IF, hvor FC King
George kunne sikre sig
oprykning. Andrup IF
havde brug for alle tre
point for at hænge på i
toppen. Kampen blev
også, som ventet ganske

spændende - næsten for
spændende. Det startede
godt og FC King George
kom foran 3-0, men
Andrup IF vendte kampen
til 3-3 før Anders Brock
med en forløsende scoring
to minutter før tid kunne
sende FC King George til-
bage i Serie 3 via en 4-3
sejr.

Måske ubesejret året ud
Efter oprykningen er ble-
vet sikret er der kun før-
stepladsen tilbage at spille
for, og kampen om den
blev indledt med 1-1 i den
svære udekamp imod
Fanø. Nu venter der så
kampe mod JBS og Esbjerg
IF92, tre point her vil sikre
FC King George første-
pladsen, men holdet går
efter sejre i begge kampe,
så man som et af de ene-
ste hold i Jylland kan gå
ubesejret igennem turne-
ringen.

Følg med på fckg.dk
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· Træner Finn Møller fik en lufttur efter sejren over Andrup. Sejren betød genoprykning til Serie 3.



Stilling, kampe og statistik, Serie 4

FC King George www.fckg.dk8

Stilling i Senior, Serie 4, pulje 58:

# Hold K V U T MÅL P 
01 FC King George 20 15 5 0 78-27 50 
02 JBS 20 15 1 4 68-24 46 
03 Andrup IF 20 13 2 5 54-24 41 
04 Spangsbjerg IF 20 11 4 5 41-25 37 
05 Tarp Boldklub 20 10 6 4 62-38 36 
06 Esbjerg City FC 20 9 4 7 62-50 31 
07 Fanø Boldklub 20 10 1 9 41-34 31 
08 Esbjerg IF92 20 9 2 9 34-47 29 
09 Oksbøl Boldklub 20 6 3 11 23-53 21 
10 Kvaglund IF 20 4 1 15 27-67 13 
11 Coconut Lions 20 2 3 15 22-63 09 
12 Alslev Boldklub 20 0 0 20 00-60 00

Resultater

FCKG - Spangsbjerg IF  6-1 
Tarp Boldklub - FCKG 2-2 
FCKG - Oksbøl Boldklub UHT 
Kvaglund IF - FCKG 2-6 
FCKG - Coconut Lions 6-0 
Esbjerg City FC - FCKG 1-3 
Alslev Boldklub - FCKG HHT 
FCKG - Andrup IF 4-3 
Fanø Boldklub - FCKG 1-1 

Kommende kampe

Lørdag d. 14. oktober kl. 15.00:
FCKG - JBS i Veldtofte IP.

Søndag d. 22. oktober kl. 11.00:
Esbjerg IF92 - FCKG i Veldtofte IP.

Topscorere, Serie 4

1  Anders Brock  15 
2  Søren Nielsen  13 
3  Kian Røn  08 
4  Thomas Paulsen  07 
5  Mads Larsen  06 
6  Mike Holmgaard  05 
7  Thomas Halvorsen  04 
7  Tom Jimmy Hanssen  04 
9  Rasmus Kyhn  03 
Fire spillere har scoret 2 mål

Flest kampe for FCKG

1  Jacob Haag  121 
2  Søren Nielsen  112 
3  Nicki Hug Hansen  109 
4  Mike Holmgaard  092 
5  Tommy Johannessen  069
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Stilling og topscorere, Serie 5 og Lilleput
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Stilling i Serie 5.2, pulje 354

# Hold K V U T MÅL P 
1 Sædding/Guldager IF 9 7 1 1 35-16 22 
2 Kvaglund IF 8 2 5 1 12-15 11 
3 FC Esbjerg 9 3 2 4 20-29 11 
4 Club 71 9 2 3 4 22-28 09 
5 FC King George 8 2 2 4 26-21 08 
6 BK89 Esbjerg 9 1 5 3 22-28 08

SSttiilllliinngg  ii  LLiilllleeppuutt  44,,  ppuulljjee  773322

# Hold K V U T MÅL P
1 Spangsbjerg IF 10 10 0 0 92-06 30 
2 FC King George 10 7 0 3 53-17 21  
3 Varde IF 9 5 0 4 38-25 15 
4 Sædding/Guldager IF 9 2 1 6 16-56 07 
5 Bramming Boldklub 9 2 1 6 19-66 07 
6 Jerne/IF 92 9 0 2 7 14-62 02

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

Topscorere, Serie 5

1  Michael Henriksen  13 
2  Carsten Nielsen  08 
3  Jakob Schøneberg  07 
4  Martin Lassen  05 
5  Tommy Johannessen  03 
6  Søren Rønnov  02 
7  Kian Røn  02 
8  Thomas Halvorsen  02 
9  Brian Pedersen  02 
10  Kent Mathiesen  02  
11  Claus Underbjerg  02

Topscorere, Lilleput

1  Anders Plantener Møller  32 
2  Jonas Kræn Christensen  10 
3  Mathias Nielsen 06 
4  Selvmål  05 
5  Andreas Bruun  04 
6  Frederik Lykke  02 
6  Jonas Nielsen  02 
8  Patrick Nielsen  01 
8  Mathias Pedersen  01



Otte kampe og samme antal
point. Dette er status umid-
delbart inden sæsonafslutnin-
gen. Bestemt ikke prangende
- ej heller tilfredsstilende.

Egentlig har vi stillet med et
utroligt godt hold til hver
kamp. Aldrig det samme fra
gang til gang - langt fra fak-
tisk. Dette faktum har alle,
der er omkring holdet, efter-
hånden affundet sig med.   

Men at sætte unødvendige
point til uge efter uge vender
man sig aldrig til.

Ambitionerne fra sæson-
starten var at deltage i opryk-
ningsspillet. Dette vidste sig
lige nøjagtigt at være uopnå-
eligt. Da vi kun sluttede ét
point fra det forjættede land,
var forventningerne til efter-
årssæsonen helt klart at pul-
jen skulle vindes. Dette viste
sig dog hurtigt at være en
utopisk tanke. Knap halvvejs
gennem sæson - altså fire
kampe - var der kun kommet
sølle to point på kontoen.    

Forfulgt af uheld
Heldet var i flere omgange
ikke med FC King George.
Blandt andet blev det kun til
uafgjort mod et sløvt
Kvaglund-hold. Endnu værre
gik det mod et mere end mid-
delmådigt SGI-hold. Her blev
det til et 1-2-nederlag i sidste
minut.

Herefter fik holdet lidt
medgang. De to følgende
kampe mod Club 71 og BK 89

Esbjerg blev vundet henholds-
vis 5-0 og 10-2. Sidstnævnte
sejr var efter min mening ca.
ti mål for lille. Men tre point
er nu en gang tre point.

Næste kamp mod FC
Esbjerg kom holdet for alvor
ned på jorden igen. Her blev
det til et 3-5-nederlag. Holdet
var godt med i de første 60
minutter, men herefter faldt
spillet stille og roligt fra hin-
anden. Dels på grund af det
faktum at der kun være 11
mand til rådighed. Og dels
fordi disse 11 mand blev
reduceret til ti før tid. Dumt!
Den seneste kamp var en
udsat kamp mod SGI. Her
havde vi for alvor revanche til
gode. 

Alvorlige udsigter
Endnu en gang blev der stillet
med et yderst stærkt hold.
Desværre var holdet konstant
et skridt bagud. Bestemt ikke
spillemæssigt. Her var FC King
George styrende. Men på et
afgørende punkt var SGI
foran - nemlig scoringsmæs-
sigt. Hele fire gange var hol-
det bagud, og sidste gang
blev SGI ikke hentet. Det var
lig med endnu et nederlag.

Så status inden de to sidste
runder er at FC King George
har brug for alle point - ellers
hedder det Serie 6 i næste
sæson.

Træner Jan Pimenta.

Serie 5

FC King George www.fckg.dk

IIkkkkee  eenn  ssææssoonn
ssoomm  ffoorrvveenntteett
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· Træning i Veldtofte



Inden jeg overhovedet
begynder at skrive noget
om drengene og klubben,
vil jeg takke SAMTLIGE
SPONSORER for den helt
enorme og overvældende
støtte, der er blevet os
vist. Mit hjerte voksede og
blev alfavnende (t bevidst
udeladt) som himmelrum-
met, efterhånden som I
gav tilsagn om at støtte lil-
leputterne i FC King
George, så en STOR tak til
Jer ALLE. 

Ellers tager jeg udgangs-
punkt i min afslutning fra
sidst: "Målet er, at drenge-
ne bliver givet mere spil-
forståelse." 

Det er egentlig alt, hvad
vi har gjort. Der bliver
arbejdet koncentreret på
træningsbanen, hvor vi
har gentaget og gentaget
løbemønstre, hvordan vi
dækker i zoner, står kom-

pakt defensivt, spreder os
offensivt og i det hele
taget overholder alle de
aftaler, der er indgået.    

Det, vi skal nu, er at
videreudvikle, hvad vi har
af aftaler, for modstander-
ne bliver bedre og bedre
på alle områder, hvilket
betyder, at vores niveau
skal hæves tilsvarende, for
det vil være utilgiveligt og
naivt at tro, at modstan-
derne i en A-pulje næste
år giver os samme mulig-
heder, som tilfældet er nu. 

Ny pulje
Grundet reglerne skal nye
hold starte i Lilleput 4, så
pyt med resultaterne. Det
vigtige er følgende:   

Drengene viser via vores
boldomgang i kampene,
at de er meget meget dyg-
tige til at lytte til træning,
for SPILLET er af særdeles

høj kvalitet. Det, at afta-
lerne overholdes, og spil-
let flyder, er ene og alene
drengenes skyld, for deres
villighed til at lære er stor. 

Ud fra stillingen ser det
ud, som om vi er et mid-
delmådigt hold, der ligger
på andenpladsen i Lilleput
4, men sandheden er, at
vores to 0-3-nederlag er
sket på JBU’s skrivebord
på grund af et forkert
udfyldt spillercertifikat.

Super, at det sker nu, for
så lærer vi af den fejl og
er blevet det klogere.   

Ellers er der - som I kan
se i stillingen - gjort rent
bord. To runder før tid er
vi sikret videre deltagelse
til knock-out-kampene,
som - hvis alt går vel spil-
lemæssigt - fortsætter til
HELE weekenden den 18.
og 19. november. 
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Igen i denne sæson bød FC
King George på netauk-
tion om et kørekort i sam-
arbejde med Køreskolen
Down Town. Den populæ-
re auktion forløb over
flere uger, men spændin-
gen blev så sandelig truk-
ket ud med mange bud
indenfor de sidste timer af
auktionen. Det blev nor-
ske Monica Beckmann der
afsluttede budgivningen
med det højeste beløb på
11.000 kr. Dermed er
Monica nu klar til for alvor
at prøve kræfter med
teori og hestekræfter!
- Jeg hørte om netauktio-
nen gennem min kæreste,
og læste om den på FC
King Georges hjemmeside.
Jeg ser det som en god
mulighed for at få et bil-
ligt kørekort, særligt fordi

det er væsentligt billigere
at tage kortet her i
Danmark end i Norge, og
at jeg kan købe det endnu
billigere gennem denne
netauktion er jo bare
bonus, fortæller Monica.   

Monica er flyttet til
Esbjerg for at læse til
fysioterapeut, et studie
hun afslutter januar næste
år. Helt ubekendt med
klubben er Monica heller
ikke, idet kæresten
Thomas Halvorsen huserer
i angrebet, og har vist sig
som en af de vigtigste spil-
lere i klubbens korte
historie. Monica skal om
kort tid starte på Køre-
skolen Down Town, og
hun er bestemt klar til
opgaven:
- Vi går en utrolig travl tid
i møde på skolen, så jeg

planlægger at tage alt
undervisning og kørsel på
bare én uge, det bliver da
en kæmpe udfordring, og
jeg er da også en smule
nervøs. 

Der er ingen tvivl om at
Monica har gjort et scoop,
og sparet en del penge.
Samtidig er hun ved køre-
skolen Down Town i gode
hænder i forhold til at få
de bedste forudsætninger.   

Hvor Monicas jomfrurej-
se som bilist skal gå hen er
uvist, men et godt bud
kunne være i retning af
Tyskland og billig sprut. 
Hold øje med FC King
Georges hjemmeside, for
der bliver snart åbnet for
endnu en auktion om et
eftertragtet kørekort i
samarbejde med Køre-
skolen Down Town.

Netauktion

FC King George www.fckg.dk

MMoonniiccaa  kkoomm  bbiilllliiggtt  ttiill  kkoorrtt
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· Monica Beckmann vandt FC King George og Køreskolen Down Towns netauktion.



13

Set udefra

FC King George www.fckg.dk

EEtt  ssttoorrtt  ttiillllyykkkkee
ttiill  FFCC  KKiinngg  GGeeoorrggee

Først og fremmest vil jeg
gerne ønske FC King
George tillykke med gen-
oprykningen til Serie 3.
Utroligt er det, at det kun
er seks år siden at FC King
George blev stiftet, når
man sammenholder det
med den eksplosive udvik-
ling, som klubben har
gennemgået. 

Vandt over janteloven
Jeg har stor respekt for
ildsjæle, som brænder for
idéer og samtidig tør
arbejde for, at idéerne bli-
ver realiseret. FC King
George er bygget op fra
bunden af ildsjæle!  

Da FC King George blev
stiftet tilbage i år 2000 var
jeg gymnasieelev på
Esbjerg Statsskole. Det var
mere reglen end undtagel-
sen på daværende tids-
punkt, at elever fra
Esbjerg Statsskole i week-
enderne gæstede værtshu-
set King George i
Skolegade. Jacob Haag
prøvede da også at få mig
til at købe en FC King
George-trøje.

Janteloven er desværre
ikke et ukendt fænomen i
Esbjerg. Jeg husker såle-

des, at mange i forbindel-
se med FC King Georges
stiftelse havde travlt med
at udråbe den nye klub
som en døgnflue.

Heldigvis troede initia-
tivtagerne så meget på
deres nye klub, at intet
kunne slå benene væk
under dem. 

Jeg er ikke i tvivl om, at
FC King George – som
udover at være en klub
med stort kammeratskab
også er en farverig og
seriøs fodboldklub med
høje målsætninger allere-
de fra klubbens første
sæson – har været et
aktivt og ligeledes et posi-
tivt bidrag til fritidslivet i
Esbjerg Kommune. 

Sælger Esbjerg 
positivt 
Esbjerg Kommune rum-
mer et stort, alsidigt og
selvstyrende forenings-
liv, som alt sammen er
med til at profilere og
markedsføre vores områ-
de. For mig er det vigtigt,
at Esbjerg Kommune
har en bred 
vifte af fritids-
aktiviteter som
tilgodeser

såvel bredden som eliten. 
Jeg håber at ildsjælene i 

FC King George har energi
og lyst til at fortsætte
deres frivillige arbejde
mange år endnu. FC King
George er sammen med
resten af Esbjergs fritidsliv
med til at få resten af
Danmark til at rette blik-
ket mod Esbjerg
Kommune.

Godt arbejde – og held
og lykke fremover!

Anders Kronborg
Byrådsmedlem for 
Socialdemokraterne i
Esbjerg Kommune.

· Anders Kronborg, byrådsmedlem for Social-
demokraterne, værdsætter FCKG’s eksistens og virke.
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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

PR-udvalg:
Thomas Paulsen, 51 90 99 01

Klubhusudvalg:
Allan Overbeck, 26 83 36 63

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

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

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

Lilleput, ungdom:
Mandag og onsdag kl. 15.00-16.30
Sted: Hjerting Skole
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