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Efter en utrolig flot sæson
for FC King George, hvor
klubbens hold i Serie 4 gik
ubesejret gennem turne-
ringen og vandt det Jyske
Mesterskab, står vi nu
foran en ny og spænden-
de sæson, hvor der er nye
tiltag og nye udfordringer
på programmet.

Klubhus
Det mest interessante der
er sket henover vinteren
er, at vi har fået lokaler
hvor vi nu kan holde til,
når der ikke spilles fod-
bold i Veldtofte
Idrætspark. Folk kan der-
for allerede nu bide
mærke i adressen
Havnegade 13,
for her vil der
komme til at
ske mange
spændende
ting i løbet af
sæsonen, men
det kan der læses
meget mere om
længere inde i
bladet.

På den sportslige side ser
det selvfølgelig også
anderledes ud, førstehol-
det spiller nu i Serie 3 og
skal kæmpe for at holde
sig oppe i den række,
andetholdet får en sæson
mere i Serie 5, men forhå-
bentligt bliver det i år de
skal spille med om opryk-
ningen til Serie 4, mens lil-
leputholdet for første
gang får lov til at deltage
i en hel turnering (både
forår og efterår). Det er
der dog ikke så meget
overraskende i, men ny er
derimod klubbens dame-
seniorafdeling, der er

kommet op at stå
henover vinteren.

Det bliver spæn-
dende at følge de
mange piger der
står og tripper for
at komme i gang
med at spille fod-

bold. 2007 ser også
ud til at blive året

hvor FC King George
for alvor bringer

bordfodbolden til
Esbjerg. Med

de nye
lokaler i

Havnegade er vejen banet
for byens første klub, hvor
man organiseret kan spille
bordfodbold, og håbet er
at Esbjerg allerede i år er
med på programmet når
Dansk Bordfodbold
Forbund arrangerer deres
Danish Tour. 

Nye ansigter
Den nye sæson byder også
på et par nye ansigter,
John Vallø der tidligere
har været holdleder i
Esbjerg fB bliver ny hold-
leder for FC King Georges
hold i Serie 3, Jan Pimenta
bliver cheftræner i dame-
seniorafdelingen, hvilket
betyder at vi inden længe
kan byde velkommen til
en ny træner for klubbens
Serie 5-hold.

Som I kan se, ser det ud til
at blive en ny spændende
sæson, med forandringer
og udvidelser, så jeg håber
alle ser frem til at græsset
bliver grønt, og at bolden
igen ruller.

Jacob D. Haag,
formand.
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Vi skriver 2007, og på her-
residen igen i Serie 3.
Sidst, vi kan kalde det,
gæstede denne række,
ville guderne det os, ikke
mere end en enkelt
sæson. Vi startede ud gan-
ske godt med en 5-3 sejr
mod de senere oprykkere
fra Jernved og en sejr i
Darum på 3-1. Darum der
også rykkede op, og vide-
re igennem Serie 2, samti-
dig Jydsk Mester her, for-
tæller lidt om den styrke
vi havde. Dette banede
vejen for et godt udgangs-
punkt. Holdet var skræm-
mende, vi manglede dog
lidt rutine. Det hold der i
år igen har spillet sig til
tops er ikke mindre

skræmmende,
et hold som
er blevet
mere ensartet
og homo-
gent. Vi er
styrket på
flere pladser,
dette gør at
vi ikke er så
sårbare over
for skader, og
de der var
med fra ned-
rykningen
året før, har
tilført den
rutine som vi
har savnet.

Ikke en dårlig kombina-
tion.

Det nye blod der i år kom
fra vores "lukkede" hold,
tilflyttere samt nye ynglin-
ge, har været af stor
betydning. Vi får mere
kvalitet til træning, og det
styrker.
For at bevare status, ved vi
nu at der skal arbejdes
benhårdt både på træ-
ningsbanen og i weeken-
den til kamp, ingen skal
nu komme og fortælle os
om de vilkår og hvad vi nu
kan forvente os, nej vi
kender dagsordnen, i en
række højere, det vil gøre
vi kommer styrket til det
nye år.

De tre år jeg nu har haft
sammen med klubben har
ikke alene skabt et hold
som virkelig mener det
med at spille fodbold og
arbejde for en fælles kurs,
det har også påvirket mig
som træner. Jeg ved nu
det ikke er tvingende nød-
vendigt der står EfB på
blusen, men det at man
skaber et godt arbejdsmil-
jø, at folk respekterer hin-
anden, og man løser pro-
blemerne inden de er der,
så er det herefter meget
nemmere at skabe resulta-
ter på banen, men også
meget nemmere at færdes
i det essentielle sociale
miljø som samtidig skal
være til stede.
Jeg ser frem til et 2007,
med gode arbejdsbetin-
gelser, og forhåbentlig
med det held der skal til
for at vi som lille klub, sta-
dig når året er omme spil-
ler i Serie 3.

Finn Møller, Coach.

Coach’ corner

FC King George www.fckg.dk
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Træningsstart
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Træningsstart

TTrræænniinnggssssttaarrtt,,  lliilllleeppuutt--ddrreennggee
FC King George starter træningen op for lilleput-drenge:

Onsdag den 28. februar 2007, kl. 15:00

Efterfølgende vil der være træning:
Mandag kl. 15.00 - 16.30
Onsdag kl. 15.00 - 16.30

For yderligere information kontakt træner Jens Peter Kristensen på 20 86 48 77.

TTrræænniinnggssssttaarrtt,,  ddaammeesseenniioorr
FC King George starter træningen op for damesenior:

Lørdag den 3. marts 2007, kl. 10:00 i Veldtofte Idrætspark
Efter en let omgang træning, vil der blive afholdt et informationsmøde i klubbens lokaler,

Havnegade 13, kld., hvor klubben vil være vært med en øl/sodavand og en sandwich.

Efterfølgende vil der være træning frem til 1. april:
Mandag kl. 20.30 - 22.00 på bane 10

Efter 1. april vil træningen foregå:
Mandag kl. 18.30 - 20.00
Torsdag kl. 18.30 - 20.00

TTrræænniinnggssssttaarrtt,,  hheerrrreesseenniioorr
FC King George starter træningen op for herresenior:

Lørdag den 10. februar 2007, kl. 10:00 i Veldtofte Idrætspark
Efter en let omgang træning, vil der blive afholdt et informationsmøde i Veldtofte

Idrætsparks mødelokale, hvor klubben vil være vært med varm suppe.

Efterfølgende vil der være vintertræning:
Tirsdag kl. 19.30 - 21.30 på bane 12
Torsdag kl. 18.00 - 20.00 på bane 12

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



Lad os starte med at vende
tilbage til den 6/11 2004,
hvor FC King George efter
en fantastisk sæson med
oprykning til følge er på
vej til Sønderborg for at
deltage i 2. runde om det
jyske mesterskab for serie 4
hold. Til dagen har klubben
arrangeret bustur, og stem-
ningen er som det altid høj.
Selvtilliden er i top, og det
føles som om intet kan
knække holdet - men det
kunne SUB Sønderborg.
Efter en kamp hvor utallige
FC King George chancer bli-
ver brændt, vinder hjem-
meholdet 1-0 og eventyret
om det første jyske mester-
skab i klubbens historie
slutter brat og alt for tid-
ligt. 

Resultatet fra Sønder-

borg har de efterfølgende
sæsoner været en torn i
øjet for en del omkring FC
King George, den kamp
skulle simpelthen ikke have
været tabt. Det skulle dog
vise sig at FC King George
igen fik muligheden for at
erobre titlen, så det var
med resultatet fra
Sønderborg i baghovedet
at holdet indledte jagten -
Det var tid til revanche! 

Den 26/11 2006 stod de
der igen. Banen ligeså
identisk som i Sønderborg,
mudret og hærget efter en
lang sæson, præget af
efterår. Men noget er
anderledes, nederlagets
bitre smag og bøjede nak-
ker er erstattet af sejrens
sødme og oprejste pander -
denne gang gik FC King

George hele vejen. Med en
1-0 sejr over Stautrup IF på
Kibæk stadion nær Herning
kunne spillerne lade cham-
pagnepropperne springe
og lade sig hylde overfor
de mange medrejste til-
skuere. 

Forud for finalekampen i
Kibæk havde FC King
George elimineret fire hold
som alle havde sluttet etter
i deres respektive serie 4
puljer. Nogle blev slået
mere overbevisende end
andre. 

Efter en forrygende
afslutning på serie 4 puljen
med en storsejr over
Esbjerg IF 92 skulle FC King
George i den første kamp
om det jyske mesterskab op
imod Alslev B. Efter en lidt
famlende start på kampen,

Jydsk Mesterskab

FC King George www.fckg.dk6
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Jydsk Mesterskab

FC King George www.fckg.dk

ggoott  tthhee  tt--sshhiirrtt……!!  

skulle det dog vise sig at FC
King George var sin mod-
stander fuldkommen over-
legen. Kampen blev vundet
med overbevisende 8-2.
Dette resultat skulle vise sig
at være et godt rygstød til
de efterfølgende kampe,
selvtilliden var helt i top. 

FC King George spillerne
skulle i anden runde sydpå
for at møde Brøns/Frifelt.
Frifelt havde op til denne
sæson slået sig sammen
med Brøns, så det var en
delvis ukendt modstander
FC King George stod over-
for. Selve kampen blev dog
en af de bedste for FC King
George i hele sæsonen.
Holdet spillede meget vel-
organiseret og bevarede
roen i samtlige minutter.
Dette betød at FC King

George hele tiden fik skabt
chancer, og straffede da
også Brøns/Frifelt på flere
af disse. Dermed kunne
Esbjerg-holdet fortjent tage
hjem med en 3-0-sejr og
avancement til kvartfinalen. 

De to efterfølgende
kampe var mere jævnbyrdi-
ge. Kampene bar samtidig
præg af mere nervøst spil
fra FC King George´s side,
men også af at banerne nu
var tydeligt præget af det
sløje vejr. Spillet var ikke
kønt, men FC King George
defensiven stod fornuftigt
og offensiven bevarede den
samme farlighed der har
kendetegnet FC King
George i hele 2006. Således
blev kvartfinalen over Give
vundet med 5-2 og den
efterfølgende semifinale

over Lind Kollund med 2-
0. FC King George var nu
finaleklar! 

I finalen ventede Århus-
holdet Stautrup IF.   

Busturen til Kibæk sta-
dion var præget af det
samme høje humør og
sammenhold, som kende-
tegner FC King George og
som har været fundamen-
tet for den gode sæson. 

Kampen skulle blive
intens og nervepirrende
med store chancer til
begge mandskaber, og det
ene mål der faldt midt i
anden halvleg skulle på
baggrund af en solid hold-
indsats, en mesterlig mål-
mandspræstation samt en
smule held vise sig at
holde kampen ud, og der-
med sikre FC King George
sit første jyske mesterskab
i klubbens korte historie. 

Ikke bare formåede
klubben at vinde det jyske
mesterskab, holdet gik
også ubesejret igennem
Serie 4 og var dermed
ubesejret i hele 2006, når
man ser bort fra nederla-
get i Dong-cuppen imod
Kvaglunds Serie 2-mand-
skab. En helt unik bedrift
som kun ganske få klub-
ber opnår.



Stillinger i Region 4-cup og Kommende kampe

FC King George www.fckg.dk8

Kommende kampe, Serie 3
Søndag d. 25. februar kl. 15.30
Andrup IF - FCKG i Esbjerg IP

Lørdag d. 3. marts kl. 15.15
FCKG - Varde IF i Veldtofte IP

Lørdag d. 10. marts kl. 14.00
Alslev B - FCKG i Alslev

Lørdag d. 17. marts kl. 15.15
FCKG - JBS i Veldtofte IP

Lørdag d. 24. marts kl. 15.15
FCKG - Lunde BK i Veldtofte IP

Lørdag d. 31. marts kl. 14.00
Oksbøl BK - FCKG i Oksbøl

SSttiilllliinngg  ii  HHeerrrreesseenniioorr,,  RReeggiioonn  44--ccuupp,,  SSeerriiee  33::

# Hold K V U T MÅL P
1.  Alslev Boldklub  0 0 0 0  0 - 0  0   
2.  FC King George  0  0 0 0  0 - 0  0   
3.  JBS 0 0 0 0  0 - 0  0   
4.  Lunde Boldklub 0 0 0 0  0 - 0  0   
5.  Oksbøl Boldklub 0 0 0 0  0 - 0  0   
6.  Varde IF    0 0 0 0  0 - 0  0   

SSttiilllliinngg  ii  HHeerrrreesseenniioorr,,  RReeggiioonn  44--ccuupp,,  SSeerriiee  55::

# Hold K V U T MÅL P
1.  Behar Esbjerg  0 0 0 0  0 - 0  0    
2.  Coconut Lions  0 0 0 0  0 - 0  0   
3.  FC King George  0  0 0 0  0 - 0  0   
4.  NNI/BFK.   0 0 0 0  0 - 0  0   
5.  Sig/Thorstrup IF  0 0 0 0  0 - 0  0     
6.  Spangsbjerg IF   0 0 0 0  0 - 0  0   

Kommende kampe, Serie 5
Lørdag d. 3. marts kl. 13.00
Spangsbjerg IF - FCKG i Spangsbjerg

Fredag d. 8. marts kl. 18.00
FCKG - Behar Esbjerg i Veldtofte IP

Lørdag d. 17. marts kl. 13.30
Sig/Thorstrup IF - FCKG i Sig

Fredag d. 23. marts kl. 18.00
FCKG - Coconut Lions i Veldtofte IP

Lørdag d. 31. marts kl. 14.30
Nr. Nebel/Bork FK - FCKG i Nr. Nebel
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Stilling i Serie 3 og Serie 5

FC King George www.fckg.dk

Stilling i Herresenior, Serie 3, pulje 14:

# Hold K V U T MÅL P 
01.  Alslev Boldklub 0  0 0 0  0 - 0  0   
02.  Ansager IF  0  0 0 0  0 - 0  0   
03.  FC King George  0  0 0 0  0 - 0  0   
04.  Glejbjerg SF   0 0 0 0  0 - 0  0   
05.  JBS    0 0 0 0  0 - 0  0   
06.  Jerne IF    0 0 0 0  0 - 0  0    
07.  Lunde Boldklub 0 0 0 0  0 - 0  0   
08.  Næsbjerg RUI    0 0 0 0  0 - 0  0    
09.  Oksbøl Boldklub 0 0 0 0  0 - 0  0    
10.  Tarm IF    0 0 0 0  0 - 0  0     
11.  Tjæreborg IF   0 0 0 0  0 - 0  0     
12.  Varde IF  0 0 0 0  0 - 0  0   

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

Stilling i Senior, Serie 5, pulje 43:

# Hold K V U T MÅL P 
01.  Andrup IF  0 0 0 0  0 - 0  0   
02.  Behar Esbjerg  0 0 0 0  0 - 0  0   
03.  BK 89 Esbjerg   0 0 0 0  0 - 0  0   
04.  Coconut Lions  0 0 0 0  0 - 0  0   
05.  Esbjerg KFUM  0 0 0 0  0 - 0  0   
06.  FC King George 0  0 0 0 0 - 0  0
07.  Hjerting IF  0 0 0 0  0 - 0  0   
08.  Hunderup/Sejstrup UG 0 0 0 0  0 - 0  0    
09.  Kvaglund IF   0 0 0 0  0 - 0  0      
10.  Spangsbjerg IF  0 0 0 0  0 - 0  0     
11.  Sædding/Guldager IF 0 0 0 0  0 - 0  0   
12.  Varde IF  0 0 0 0  0 - 0  0   



Efter længere tids hårdt
arbejde fra bestyrelsen, er alt
nu faldet på plads og FC King
George kunne den 15. januar
overtage lokalerne i
Havnegade 13, som fremover
vil fungere som klubhus for
fodboldklubben. Lokalerne er
ejet af boligforeningen
Ungdomsbo, men der har
henover vinteren været
møder med E. Dam Jensen,
der har stået for udlejningen,
og med Esbjerg Kommune,
der yder tilskud til lokalerne,
før alt var helt på plads og
lokalerne kunne tages i brug.

Siden den 15. januar har
mange af spillerne fra FC
King Georges seniorafdeling
frivilligt arbejdet hårdt på at
få det nye klubhus i stand, så
det kan indvies i forbindelse
med klubbens generalforsam-
ling den 17. februar. Der er
blevet gjort rent, spartlet,
malet vægge og gulve, sat
lamper op, hængt billeder
halstørklæder, vimpler m.m.

op, og lokalet fremstår nu
pænt og hyggeligt, så det for
alvor snart kan tages i brug.

Før det bliver komplet mang-
les der dog fortsat møbler i
lokalet, og her får klubben
brug for alt den frivillig hjælp
medlemmer kan tilbyde.

Ligger folk inde med en sofa,
et bord, stole eller andet som
eventuelt kan bruges i det
nye klubhus, så vil vi meget
gerne høre fra folk, da klub-
huset i første omgang vil
blive møbleret med det som
kan fremskaffes af medlem-
merne.

Det er dog helt sikkert at
klubhuset er klar til at lægge
gulv til når der den 17. febru-
ar bliver afholdt generalfor-
samling, med efterfølgende
reception i lokalerne.
Klubhuset vil herefter være
klar til der mange andre ting
der er på programmet, såsom
møder, kurser, sociale arran-
gementer af den ene og
anden slags, og selvfølgelig
skal det også huse den nye
bordfodboldklub, når denne
ser dagens lys.

Klubhus

FC King George www.fckg.dk

FFCCKKGG  ffåårr  ssiitt  kklluubbhhuuss
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Generalforsamling og reception

FC King George www.fckg.dk

DDuu  iinnddkkaallddeess  hheerrmmeedd
ttiill  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg

FC King George indkalder alle klubbens medlemmer til den ordinære generalforsam-
ling, lørdag den 17. februar 2007 kl. 12.00 i klubbens lokaler, Havnegade 13, kld.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det
kommende år.
4. Indkomne forslag.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Indkomne forslag modtages af Jacob Haag på e-mail jdh@fckg.dk, og skal være
bestyrelsen i hænde senest en uge før afholdelsen.

Som set på modstående side er klubbens nye og flotte lokaler snart klar til “indflyt-
ning”. Når vi er helt på plads, vil vi gerne vise klubhuset frem. Derfor afholder vi en
reception i forlængelse af den ordinære generalforsamling tidligere på dagen.

FC King George vil gerne indbyde alle spillere, forældre og venner, samt byens øvrige
klubber, sponsorere og andre samarbejdspartnere til indvielsen af klubbens nye loka-
ler.

Sted: Havnegade 13, kld., 6700 Esbjerg
Tid: Lørdag den 17. februar 2007 kl. 14.00-17.00

Klubben vil være vært ved en lille forfriskning, og håber at mange vil benytte mulig-
heden for at se vores flotte lokaler.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

RReecceeppttiioonn  ii  kklluubbhhuusseett



FC King George har indgå-
et en aftale med tøjprodu-
centen UMBRO, der blandt
andet også er tøjsponsor
for Esbjerg fB og det
engelske landshold.
Aftalen betyder at holde-
ne i FC King George de
kommende fire sæsoner
vil være iklædt UMBRO
spillertøj og træningsdrag-
ter, ligesom klubbens træ-
nere og ledere også vil
blive iført UMBRO.

I den første sæson vil
klubbens bedste mand-
skab i Serie 3, klubbens
nye dameseniorhold, samt

alle trænere og ledere
kunne ses i det nye tøj,
mens de øvrige hold i
klubben de kommende

sæsoner også vil blive
klædt i UMBRO.

Aftalen der er kommet i
stand gennem Sportigan
Esbjerg betyder også, at
Sportigan vil være klub-
bens nye partner på mate-
rialesiden. Både UMBRO
og Sportigan vil fremover
være synlige i forbindelse
med FC King George,
blandt andet på hjemmesi-
den, i klubbladet og på
kampbanen i Veldtofte.

Damesenior og Ny tøjaftale

FC King George www.fckg.dk

DDaammeeffooddbboolldd  ppåå  mmeennuueenn  ii  22000077
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· Træner for Damesenior Jan Pimenta

FFCCKKGG  iinnddggåårr  aaffttaallee  mmeedd  UUMMBBRROO

En ny fraktion i FC King
Georges fodboldafdeling,
ser i sæsonen 2007
dagens lys. Ambitionerne
om et kvindehold i klub-
ben har længe været til-
stede. I den kommende
sæson bliver drømmene
altså realiseret. Jeg har
fået det privilegeret hverv
at lede damerne gennem
de første to sæsoner. En
opgave som jeg glæder
mig utroligt meget til at
udføre. Der bliver startet
helt fra bunden. Dette
gælder både ambitions-
samt fodboldmæssigt. Der
plads til alle på FC King
Georges damehold. Det
sociale element vil være i
højsædet. Naturligvis vil
jeg som træner tilstræbe
mig på at danne et yderst
konkurrencedygtigt hold.
Dette skal nok komme på

sigt. Men først og frem-
mest handler det om at
skabe nogle behagelige
rammer, hvor pigerne
bare ikke vente til næste
gang der er træning.

Første samling vil være
den 3. marts. Herefter vil
der blive trænet koncen-
treret frem til sæsonstar-
ten i april.   

Træningstiderne vil
kunne findes på
www.fckg.dk, samt her i
bladet.
Personligt glæder jeg mig
utroligt meget til denne
nye udfordring. Så vel
mødt den første lørdag i
marts.

Med håbet om en givtig
sæson.

Dametræner,
Jan Pimenta
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Set udefra

FC King George www.fckg.dk

SSuucccceesseenn  FFCC  KKiinngg  GGeeoorrggee

Jeg kan tydeligt huske, da
jeg første gang hørte om
FC King George. Det var
for seks-syv år siden, da en
af spillerne fra Tjæreborg
IF, hvor jeg selv spillede,
droppede landsbyklubben
for at tilslutte sig pubhol-
det inde i byen.
Og jeg kan også tydeligt
huske, at jeg ikke sendte
de allervarmeste tanker i
retning af den tidligere
klubkammerat.
- Herregud, hvad vil han
da der?, tænkte jeg og
forestillede mig vel nær-
mest en samling halvbe-
vidstløse fulderikker, der
slet ikke kunne spille bold
og ikke havde ret meget
andet end pilsnere i hove-
det.

Men jeg er - sammen med
formentlig en hel masse

andre - blevet væsentlig
klogere med årene.
Faktisk fremstår FC King
George i dag som en
yderst veldrevet, velbesøgt
og ambitiøs klub, og det
er jo da bestemt ikke
nogen selvfølge i dagens
seriefodbold-Danmark.
Specielt ikke det med det
velbesøgte.

Det skurrer i ørerne på en
mand som mig, der vel har
omkring 400 seriekampe
bag mig, at høre, at store
klubber som Bramming og
EfB har kolossale proble-
mer med at samle spillere.
Afbud til kampe helt op i
serie 3 på grund af spiller-
mangel er ikke længere
noget særsyn, og det er da
en trist udvikling.
En udvikling, der kan være
svær at vende. En udvik-
ling, der kan være svær at
se en ende på. Men måske
har FC King George en del
af svaret på, hvordan man
igen kan gøre unge men-
nesker interesseret i at
spille fodbold?
Ikke sådan at forstå, at vi
fremover skal gøre alle
byens værtshuse til klub-
huse, men måske skal vi
tænke i alternative baner,

når de unge skal lokkes
væk fra computeren og
netcafeerne?

Måske vi skal overveje at
møde de unge, hvor de
unge er i forvejen?
Måske skal vi - som de
åbenbart går det i FC King
George - tænke lidt over
størrelsen på kontingen-
tet?
Og måske skal vi - som de
gør det så glimrende i FC
King George - også møde
de unge ved computeren -
altså servicere medlem-
merne med en ordentlig
hjemmeside?

Det er blot nogle strøtan-
ker om en af byens største
seriefodboldsucceser i
nyere tid. Der må jo da
være en grund til, at FC
King George i dag har en
større seniorafdeling end
Tjæreborg IF. Selv om der
ifølge mine oplysninger
ikke er udvandret flere
siden dengang for seks-syv
år siden, da den første
TIF'er tog til den dengang
lille klub i storbyen.

Ole Bruun, 
Sportsredaktør,
JydskeVestkysten.

DDeennnnee  uuddggaavveess  ggææsstteesskkrriibbeenntt  eerr  OOllee  BBrruuuunn,,  ssppoorrttssrree--
ddaakkttøørr  ppåå  JJyyddsskkeeVVeessttkkyysstteenn..  7799  1122  4455  5511,,  oobbrr@@jjvv..ddkk
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Adresse:
FC King George
Havnegade 13kld.

6700 Esbjerg

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:
Cheftræner, herresenior:
Finn Møller, 22 62 46 53

Holdleder, Serie 3, herresenior:
John Vallø, 40 79 40 39

Holdleder, Serie 5, herresenior:
Claus Underbjerg, 60 15 32 18

Cheftræner, damesenior:
Jan Pimenta, 20 67 76 56

Træner, Lilleput
Jens Peter Kristensen, 20 86 48 77

Træningstider
Herresenior:
Tirsdag: 19.30-21.30 og Torsdag: 18.00-20.00
Bane 12, omk.rum 10, Veldtofte Idrætspark

Damesenior:
Mandag: 20.30-22.00
Bane 10, Veldtofte Idrætspark

Lilleput, ungdom:
Mandag og onsdag kl. 15.00-16.30
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Sponsorer

FC King George www.fckg.dk

Sylvia
Café Signe - Midt-I
Enemarks Bilpleje

Kunstpavillonen Josef
Carstens Automatsservice

LP Guld og Sølv
MOON

Tegnestuen Bruun
Casa Toscana

Iris E.710

Darwin E.689
BeKeVi

Haag&LeRoi Webdesign
Mocha Media

UMBRO
Sportigan
Sanistål
VestFoto

Bones Familierestaurant
MadExpressen



T r æ n i n g s s æ t

1 STK. WINDBREAKER LYSEBLÅ M/SORT
1 STK. BÆVERKNICKERS SORT
1 PAR FODBOLDSTRØMPER SORT
INKL. NAVN OG LOGO

SÆTPRIS: 300,- KR.

Kan bestilles hos: 
Sportigan ProMotion
Rolfsgade 75
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 81 81


