




Da FC King Georges bestyrelse i vinterpausen

planlagde den nye sæson, var håbet en udvidelse

på et enkelt 7-mandshold på damesiden med

omkring 10 fodboldglade damer, og desuden en

lille spillertilgang på herresiden. Her 2-3 måneder

senere kan man så kigge tilbage, og konkludere

at situationen er en helt anden. Ikke mindre end

29 fodboldglade damer, hvilket i stedet for et 7-

mandshold giver to 7-mandshold, der hver man-

dag stiller op med 12 spillere på hvert hold. En

spillertilgang på 15-20 spillere på herresiden,

hvilket betyder at vi har eftertilmeldt et hold i

Serie 6, og at vi med stor succes kan dele trænin-

gen op i to afdelinger. En stor succes på med-

lemssiden, som giver os nye udfordringer som

klub. 

Vi skal nu få denne succes forenet med vores for-

mål, så vi fortsat holder fast i de ting som har

skabt en velfungerende klub, nemlig at vi fortsat

har stor vægt på det sociale og at der er plads til

alle type spillere i klubben. I forbindelse med det,

er det vigtigt at vi får brugt vores nye klubhus,

som i øvrigt har fået en fantastisk start.

Opstartsfesten den 14. april var en stor succes

med ikke mindre end 40 mennesker til spisning,

og med deltagelse af omkring 50 medlemmer fra

herre- og dameafdelingen, helt sikkert en fest,

der af mange vil blive husket tilbage på med den

største fornøjelse.

At der er plads til alle i FC King George, lige

meget hvilket niveau man har, har vi også set et

par gode eksempler på. På herresiden kender de

fleste vel Ali Akdogen, der trods sine 24 år spiller

fodbold for første gang i livet. Han møder trofast

op til træning hver tirsdag og torsdag, og spiller

hver weekend med på Serie 6 holdet, hvor det

allerede er blevet til hans livs første scoring, til

stor jubel for holdkammeraterne, og selvfølgelig

ham selv. På damesiden er niveauet også på

begge ender af skalaen, faktisk i meget større

grad end på herresiden, her spender den fra

nybegyndere der spiller fodbold for første gang,

til en spiller der har spillet i den bedste norske

række, men kendetegnende er, at de alle møder

op til træningen og yder en 100% indsats på den

niveau de nu engang har, og så kan man heller

ikke forvente mere.

Ingen tvivl om at vi i øjeblikket er en klub med

vokseværk, men det er vigtigt at vi fortsat holder

fokus på det vi er gode til, nemlig det sociale, at

resultaterne så følger med tager vi som en

bonus.

Men husk hvad der har skabt FC King George, det

er derfor vi har opnået hvad vi har!

EEnn  kklluubb  mmeedd  vvookksseevvæærrkk
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FORMANDEN HAR ORDET

Jacob Haag, formand, FC King George
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En ny omgang bold har taget sin begyndelse et

spændende år. Vil spillertilgang have effekt det

første år, rykker andetholdet op, kan serie 3

holde sig i det eksklusive selskab?!

Vi er blevet flere til træning, og har meldt endnu

et hold til på herresiden. Dameafdelingen er

kommet op at køre med mange medlemmer, og

et trænerteam, der bare kører på, meget spæn-

dende!

Det der er blevet mærkbart anderledes i denne

sæson er, min trænerkollega og assistent, Preben

Kaas, altid til stede og klar på at hjælpe til.

Mellem 25 og 35 til træning, er det fantastisk at

vi kan dele op i 2 afdelinger. Det er et privile-

gium, at have mulighed for at prikke de folk ud

som jeg ser, er dem vi skal bruge i weekenden. Vi

har muligheden for at sætte et ekstra gear på,

som er nødvendigt hvis vi skal kunne matche

niveauet i en række højere. Vi er endnu ikke gea-

ret til at koordinere træningen, således vi træner

samme moduler, jeg tror det er sundt at prøve

nyt fra Prebens støbeske, at han falder til og man

vender sig til hinanden. Herefter kan man så

småt begynde at lave en fælles strategi, men det

kræver at man ved hvilke folk vi har til disposi-

tion, vi er stadig nødt til at lægge det lidt an efter

hvilke typer vi har til rådighed, og ikke bare træ-

ner noget for at træne, det er vigtigt vi ved hvor-

for, og hvad vi skal lægge vægt på!! 

Vi har ligeledes fået 2 nye holdledere som også

deltager, bidrager med hver deres, løser forskelli-

ge opgaver og hermed frigør tid til andre.

Vi må håbe at starten på året ikke skal være ken-

detegnende for hele sæsonen, da en del skader

allerede har holdt sit indtog og dermed også

holdt nogle ude, her er det bredden skal hjælpe

os videre. Vores sidste besøg i serie 3 som kun

varede en enkelt sæson, kunne måske med en

større bredde have været af længere varighed. Vi

har mange klassespillere, og har efter min

mening omkring 20 mand, der stort set holder

niveau, hvis skaderne indtræffer.

Vi ved alle kampe bliver svære, det vil koste i

længden hvis vi skal trække på de samme perso-

ner i hver kamp, vi skifter lidt ud og lad os se om

det ikke redder os på sigt.

Jeg vil til sidst sige tak for alt til vores 2 mand fra

Norge, som efter endt uddannelse rejser hjem til

sommer. 2 dejlige personligheder, pålidelige, sta-

bile, både til træning og i kamp. Med hver deres

kompetencer, svære at erstatte.

Jeg ønsker jer alt godt, og kommer helt sikkert

til at savne jer. Både på og udenfor banen har i

gjort en forskel.

Finn Møller, cheftræner

FFCC  KKiinngg  GGeeoorrggee,,  ii  ssttaaddiigg  ffoorraannddrriinngg

COACH’ CORNER



Efter opstarten af FC King Georges damesenioraf-

deling faldt valget af spillerprofilen naturligt på

en spiller i den nye afdeling. 22-årige Louise

Birkegaard som til dagligt læser folkesundhedsvi-

denskab på Syddansk Universitet i Esbjerg, har

været en af de spillere der fra start har udvist

stor interesse for fodbolden, og har flittigt passet

træningen, når damernes træner Jan Pimenta har

været i gang.

Louise er en af de spillere der i flere år har spillet

fodbold, i starten var det med drengene i

Rødding, da der ikke var nok piger til et hold, og

siden da, da der kom større tilslutning til pigefod-

bolden blev det på et 7-mandshld, hvor hun blan-

det andet har været med til at vinde regionsme-

sterskabet i Sønderjylland. På efterskole, blev det

også til en hel del bold, g siden da har Lintrup UG

nydt godt af Louises kvaliteter på fodboldbanen.

Fodbold har således altid været en stor del af

Louises liv, og det var derfor naturligt at starte i

en klub da hun flyttede til Esbjerg for at studere.

At valget faldt på FC King Georges nystartede

hold, skyldes Anders Fournaise, som spiller på

klubbens Serie 3 hold, han læser ligeledes folke-

sundhedsvidenskab, og kunne anbefale FC King

George for Louise og de øvrige spillere der til

dagligt læser på Syddansk universitet.

At det var FC King George der blev anbefalet, har

Louise bestemt ikke fortrudt, allerede fra første

dag, var hun overbevist om at FC King George var

den klub hun skulle spille i. Den gode stemning

og det sociale liv blandt spillerne og i klubben

generelt er noget der bliver lagt vægt på, ligesom

de to trænere udviste stort engagement og lyst,

hvilket passede godt til Louises forventninger. 

Selvom det sociale er i højsædet, skal der også

være plads til at have ambitioner, og Louise lig-

ger da heller ikke skjul på, at ambitionerne er at

vinde rækken ved at alle yder en 100% indsats

under kampene. Men der skal dog fortsat være

plads til det sociale samvær og til at lære nye

mennesker at kende, som var det der i første

omgang fik Louise til FC King George.

LLoouuiissee  BBiirrkkeeggaaaarrdd
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SPILLERPROFIL

Nummer:  11
Navn:  Louise  Birkegaard
Fødselsdato:  10.  juni  1984
Position:  Midtbane
Tidligere  klubber:  
Rødding  IF,  Lintrup  UG
Førsteholdskampe:  3
Førsteholdsmål:  3
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FC King George har indgået et samarbejde med

mobilselskabet CBB Mobil, der betyder at CBB

Mobil giver 6% af medlemmernes samlede

opkaldsforbrug tilbage til FC King George. Før

klubben kommer til at tjene penge, skal man

selvfølgelig være CBB kunde, men også her er

der penge at spare, vi har lavet en lille sammen-

ligning, som kan ses i tabellen nedenfor. Er man

allerede CBB kunde, kan man med det samme til-

melde FC King George som den forening man

støtter, det er nemt, og kan gøres direkte på "Mit

CBB" når man er logget ind. Det skal desuden

gøres opmærksom på, at det ikke kun er med-

lemmer af FC King George der kan støtte for-

ening, også venner og familiemedlemmer der er

kunde hos CBB eller ønsker at blive det, kan

vælge FC King George som det forening man støt-

ter.  Som det kan ses ud fra udregningen længere

nede er der i begge tilfælde mange penge at

spare, og samtidig støtter man FC King George,

og hvis mange støtter klubben, kan det blive til

rigtigt mange penge hvert år. Er der spørgsmål til

ordningen med CBB, er man velkommen til at

kontakte klubbens kontaktperson Jacob Haag.

SSppaarr  ppeennggee  -  oogg  ssttøøtt  kklluubbbbeenn

MOBILAFTALE

79 kr.

5 kr.

39 kr.

50 kr.

173  kr.

99 kr.

0 kr.

45 kr.

50 kr.

194  kr.

100 kr.

0 kr.

99 kr.

29 kr.

228  kr.

129 kr.

0 kr.

85 kr.

29 kr.

243  kr.

120 kr.

0 kr.

100 kr.

29 kr.

249  kr.

Abonnement

SMS

Tale

Opkaldsafg.

I alt

CBB 39 øreTelmoreSonofon DebillosTDC MobilExtraTelia Express

0 kr.

19 kr.

39 kr.

50 kr.

108  kr.

0 kr.

20 kr.

45 kr.

50 kr.

115  kr.

00 kr.

20 kr.

99 kr.

29 kr.

148  kr.

30 kr.

25 kr.

85 kr.

29 kr.

165  kr.

0 kr.

20 kr.

85 kr.

29 kr.

134  kr.

Abonnement

SMS

Tale

Opkaldsafg.

I alt

CBB 39 øreTelmoreSonofon DebillosTDC MobilExtraTelia Talk

Udregningen forudsætter: Fri SMS, 500 sendte sms’er, 100 opkaldsminutter og 100 opkald.

Udregningen forudsætter: 100 sendte sms’er, 100 opkaldsminutter og 100 opkald.



FC King Georges herreseniorafdeling oplevede i

starten af sæsonen en stor spillertilgang, og man

kunne for første gang nogensinde stille med tre

hold i JBUs turneringen, hvis der ses bort fra det

lukkede hold man i en årrække havde i klubben.

Det var derfor med ekstra spænding man så frem

til sæsonen, da man nu havde et hold i Serie 3

der skulle samle point til for at overleve rækken,

et Serie 5 hold der skulle spille med om opryk-

ning, samt et Serie 6 hold, som man ikke rigtigt

viste hvor stod. Serie 3 og Serie 5 holdene fik dog

en svær start på sæsonen, mens det hurtigt viste

sig at Serie 6 mandskabet var stærkt nok til at

spille med i toppen af rækken.

I Serie 3 lagde man ud med 1-1 i Ansager, egentlig

et udmærket resultat, men det så længe ud til at

FC King George skulle snuppe alle tre point, men

en sen udligning forhindrede den perfekte

sæsonstart. Den uafgjorte kamp blev efterfulgt af

to knebne nederlag mod Tjæreborg IF og Alslev

B, og det eder kunne have været en udmærket

sæsonstart var nu lavet om til en rigtig skidt

åbning for de lyseblå. Spillerne arbejdede dog

hårdt videre og på trods af mange skader og

afbud, blev det sejr i de efterfølgende kampe,

hvor første Glejbjerg SF blev sendt hjem fra

Veldtofte Idrætspark med et 3-0 nederlag, og

man efterfølgende tog 3 point i Janderup da JBS

blev besejret og yderligere 3 point mod Varde IF.

Dermed har FC King George rejst sig, og har efter

de første skes kampe fået en udmærket start på

sæsonen, og de næste kampe bliver afgørende

for om man skal kigge op eller ned i tabellen.

Serie 5 holdet måtte sande at der ikke findes

lette kampe i deres pulje, først måtte man skuf-

fende spille 1-1 mod BK89 Esbjerg, som må for-

ventes at være et af de dårligere hold i rækken,

hvorefter det blev til et 3-2 nederlag til Varde IF,

og holdet havde dermed fået en katastrofal start

på sæson. 3 gratis point mod Kvaglund IF, der har

trukket sig fra rækken, satte dog holdet i gang,

og man vandt en vital sejr over Coconut Lions

med 5-4, efter at have været bagud med 4-2 i

pausen. Da man først fik 3 gratis point mod

Behar Esbjerg, og efterfølgende vandt topkam-

pen mod Hjerting IF med 5-2, kom man helt op

blandt de fire bedste, der sikre adgang til opryk-

ningsspillet i efteråret, men sæsonen er stadig

tæt, så der kommer fortsat mange spændende

opgør, som gerne skulle kaste 3 point af sig.

FC King Georges 3. hold i Serie 6 kom flyvende

fra start, og det blev til tre sejre på stribe, da

man vandt over BK89 Esbjerg, Jerne IF og Darum

IF i sæsonens første kampe. Herefter fulgte et

nederlag til FC Esbjerg, som endnu ikke har tabt

en kamp, før man rejste sig mod et stærkt

Esbjerg fB hold, hvor man spillede 2-2. Til trods

for et nederlag på 4-3 til Club 71, har man fortsat

fået en flot start og meget tyder på at holdet i

efteråret får lov at spille med i Serie 5.2.

AAllllee  hhoolldd  mmeedd  eefftteerr  ssvvæærr  ssttaarrtt
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HERRESENIOR



08   FC King George - Medlemsblad

STILLINGER OG RESULTATER

Stilling i Herresenior, Serie 3, pulje 14:

Kampe Vundet Uafgjort Tabt Score Point 

1 Alslev B 6 5 0 1 15-9 15  

2 Varde IF 6 4 1 1 18-11 13 

3 Ansager IF 6 4 1 1 13-7 13 

4 Tarm IF 6 4 0 2 8-3 12  

5  FC  King  George  6  3  1  2  10-66  10  

6 Tjæreborg IF 5 3 1 1 6-5 10  

7 Oksbøl B 6 3 0 3 8-8 9  

8 Jerne IF 6 2 0 4 13-10 6 

9 Lunde B 6 2 0 4 8-13 6  

10 Næsbjerg RUI 5 1 1 3 5-10 4  

11 JBS 6 0 2 4 8-16 2  

12 Glejbjerg SF 6 0 1 5 8-22 1  

Stilling i Herresenior, Serie 5, pulje 43:

Kampe Vundet Uafgjort Tabt Score Point 

1 Sædding/Guldager IF 6 5 0 1 17-6 15 

2  FC  King  George  6  4  1  1  19-110  13  

3 Hjerting IF 6 4 1 1 18-11 13  

4 Spangsbjerg IF 5 4 0 1 21-5 12  

5 Varde IF 6 4 0 2 17-14 12 

6 Coconut Lions 5 3 1 1 13-7 10  

7 Esbjerg KFUM 6 3 0 3 14-12 9 

8 Hunderup/S UG 6 3 0 3 12-13 9 

9 Andrup IF 6 2 0 4 10-24 6 

10 BK 89 Esbjerg 6 0 1 5 4-13 1 

11 Kvaglund IF 5 0 0 5 0-15 0  

12 Behar Esbjerg 5 0 0 5 0-15 0 
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STILLINGER OG RESULTATER

Stilling i Herresenior, Serie 6, pulje 25:

Kampe Vundet Uafgjort Tabt Score Point 

1 BK-06 Esbjerg 6 5 0 1 23-10 15 

2 Fanø B 6 4 0 2 17-14 12  

3  FC  King  George  6  3  1  2  19-113  10

4 FC Esbjerg 6 2 4 0 18-15 10 

5 Jerne IF 6 2 2 2 16-17 8 

6 FC Stalden 5 2 1 2 12-10 7 

7 Darum IF 5 2 1 2 15-16 7 

8 BK89 Esbjerg 5 2 0 3 16-14 6 

9 Hjerting IF 5 2 0 3 10-11 6 

10 Coconut Lions 6 2 0 4 11-18 6 

11 Esbjerg fB 6 1 2 3 18-25 5 

12 Club 71 6 1 1 4 9-21 4

Stilling i Damesenior C/7, pulje 5861:

Kampe Vundet Uafgjort Tabt Score Point 

1 Jerne IF 3 3 0 0 15-3 9 

2  FC  King  George  1  3  2  0  1  13-77  6

3 Tarp B. 1 3 2 0 1 9-4 6  

4 FC Esbjerg 3 2 0 1 10-13 6  

5 Fanø B 3 1 0 2 13-8 3  

6 Tjæreborg IF 3 1 0 2 5-5 3  

7 Tarp B. 2 3 1 0 2 5-15 3 

8  FC  King  George  2  3  0  0  3  1-116  0  
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Personligt var beslutningen om at træne FC King

Georges damesenior det bedste jeg rent fodbold-

mæssigt har besluttet mig at gøre. Først og frem-

mest af den simple grund at der til hver træning

gennemsnitligt møder 17 topmotiverede og posi-

tive tøser op. Fra dag et har den nyoprettede

dameseniorafdeling været en succes. En, der uge

for uge tager til. På det faktuelle plan betyder

dette, at der pt. er hele 29 aktive spiller i dame-

afdelingen. Ganske simpelt imponerende! Som

træner befinder jeg mig i en helt enestående

situation; at kunne vælge mellem et hav af kom-

petente og spilleglade piger. Kompetence er ofte

et ord, som bliver brugt i flæng. Ordvalget er dog

helt bevidst. Det er et uomtvisteligt faktum at

truppen rummer utrolige kvaliteter. Disse har dog

til tider skulle findes frem via intensiv træning.

En ganske barmhjertig opgave, da alle altid er vil-

lige til at modtage mulige guldkorn i Veldtofte fra

18.30-20.00. En sand fornøjelse.

FC King George har valgt at melde to hold til i 7-

mandsrækkerne. Disse er tilfældigvis kommet i

samme pulje. I træningskampene, som blev spil-

let for ganske nyligt, var modstanderne dog hen-

holdsvis, Varde IF 2, Varde IF 3 samt Tarp. Begge

hold var i aktion i løbet af to mandage. Her blev

FCKG budt velkommen med en samlet score på 0-

19 for de 3 kampe - og vel selvsagt 0 point. Jo

tak. En lidt svær start. Meget er dog sket siden.

Spillet er, for begge holds vedkommende, forbed-

ret betydeligt. Resultatet er egentlig ikke det

essentielle i det vi fortager os i FCKG's damese-

niorafdeling. Dog er det vel helt i orden at nævne

at sæsonpremieren, for FCKG 1's vedkommende,

blev vundet svimlende 9-3 over FC Esbjerg. Også

FCKG 2 har vist fremgang i spillet, men måtte se

sig slået af et velspillende Tarp-hold i første

kamp. Dog er der bestemt positive udsigter.

Forståelsen for spillet bliver ekspointielt bedre

fra gang til gang. Også det tekniske er i tydelig

fremgang.

Alt i alt må de første 2 måneder med damefold-

bold på agendaen i FC King George betegnes som

en overordentlig succes. Jeg tror, vi er mange,

der glæder sig til fremtiden.

Træner Jan Pimenta

OOppssttaarrtt  ffyyllddtt  mmeedd  kkvvaalliitteett

DAMESENIOR



Lilleputafdelingen, som nu af JBU er omdøbt til

U12-Drenge, startede sin anden sæson i FC King

George onsdag den 21. februar, og vi kunne kon-

statere, at vi havde fået spillertilgang, hvilket var

til stor glæde for os alle. Eftersom der ikke er

grund til at pakke noget ind, kan vi fastslå, at

elendigt vejr gjorde de to første træningsaftener

og første træningskamp til tre trælse fornøjelser. 

Ellers er det væsentligt, at vi har fundet ud af, at

det er vigtigere at have få og enkle løbemønstre

at falde tilbage på, end det er at videreudvikle i

jævnt tempo, så det er, hvad træningen går med.

Vi har været ramt af skader, og vi er - trods spil-

lertilgangen - stadig en lille afdeling, så skaderne

kunne have betydet, at vi var kommet i vanskelig-

heder, men andre drenge har på flotteste vis

påtaget sig - i visse tilfælde fået overdraget - et

anderledes ansvar, og det har de gjort med

meget tilfredsstillende resultater. Vi er dog ikke

blåøjede, for vi ved, at vi hele tiden skal arbejde

på at få bolden til at cirkulere hurtigere rundt på

banen mellem os, og det er knaldhårdt arbejde

og kræver konstant koncentration til træning, for

tager vi let på én eneste ting i forbindelse med

kampforberedelserne, vil vi løbe ind i problemer

mod alle hold. Hvis vi derimod forbereder os på,

at ingen kampe er lette, og at alle hold i puljen

kan give os modstand, vil vi via den ovennævnte

boldcirkulation få mulighed for at tilspille os

chancer i løbet af kampene, ligesom vi vil gøre

alt, hvad vi kan, for at forblive kompakte, når

modstanderen har bolden, så vi gør spillet så

svært som overhovedet muligt for deres boldfø-

rer og hans afleveringsmuligheder. Fælles for

defensiven og offensiven er, at der kræves meget

stor løbevillighed hvert minut i hver kamp, og det

er endnu en ting, vi arbejder på, og det går den

rigtige vej. Vi ved, vi har fået ti point i seks

kampe, men vi har stadig ikke kunnet gennem-

skue niveauet i kredsen. Vi ser stensikkert frem

til at spille en ny, god sæson i FC King George.

SSppiilllleemmææssssiigg  ffrreemmggaanngg
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Så er der for første gang nyt fra klubhuset.

Klubhuset har efterhånden lagt lokaler til mange

arrangementer, her kan nævnes den store klub-

fest, som jo var en stor succes. Klubhuset kan på

nuværende tidspunkt tilbyde underholdning i

form af bl.a. en spilleautomat, dart, singstars og

diverse spil. Alle aktive og passive medlemmer er

selvfølgelig også velkommen til at nyde en for-

friskning fra baren der har et bredt udvalg af

drikkevarer og diverse snacks.

Klubhuset har åbent efter hver kamp, og derud-

over også hver onsdag fra kl. 19 til 23. Onsdag

aften bliver således en såkaldt klubaften hvor

alle medlemmer er velkomne. Der vil også fore-

komme andre dage hvor klubhuset vil være

åbent, det vil være i sammenhæng med fodbold

eller andre store sportsbegivenheder i tv. 

For at alle disse ting kan lade sig gøre, kræver

det selvfølgelig en masse frivillige til at tage en

tørn og hjælpe til i klubhuset. Hjælpen i klubhu-

set vil omfatte, indkøb af varer, at stå bag baren

og oprydning/rengøring. Det betyder selvfølgelig

ikke at man kommer til at stå alene med alle

disse opgaver på de pågældende aftener, man

har ansvaret for at tingene bliver gjort, og man

beder derfor gæsterne om hjælp, hvilket altid har

kunnet lade sig gøre. Derfor vil Klubhusudvalget

hermed opfordre alle interesserede til at henven-

de sig i klubhuset på en af de førnævnte dage,

eller ringe på tlf. 60 15 32 18.

Vi ses til flere hyggelige arrangementer i klubhu-

set.

Med venlig hilsen

Klubhusudvalget

HHjjæællppeennddee  hhæænnddeerr  ssøøggeess

KLUBHUSET

- Der er altid brug for en hjælpende hånd i 
klubhuset i Havnegade.



I sommeren 2000 stiftede jeg første gang

bekendtskab med FC King George. Det er næsten

syv år siden, og hvor er der dog sket meget siden

da. Jeg havde et halvt år forinden selv gået med

en idé om at opstarte en klub ved navn FC

Esbjerg. Desværre kom Jacob Haag & Co. mig og

mine i forkøbet, hvilket fik mange til at tro, at FC

Esbjerg var et plagiat af FC King George.

Lighederne var da også til at få øje på. Begge

klubber var etablerede af studerende, og begge

havde et værtshus som hovedsponsor. FC King

George begyndte i Serie 6 året før vi i FC Esbjerg

gjorde - symptomatisk nok; for FC King

George'erne har altid været et skridt eller to

foran FCE'erne.

Sådan er det stadigt; FC King Georges bedste

mandskab spiller i Serie 3 - FC Esbjergs ditto i

Serie 4…

Jeg har siden dag 1 været imponeret over FC King

George. Kommunikationen udadtil, via en altid

velopdateret hjemmeside, er mangt en 1.divi-

sionsklub at misunde. Ja, faktisk giver klubbens

hjemmeside op til flere professionelle håndbold-

og fodboldklubber baghjul. Men det er selvfølge-

ligt let nok at levere en god hjemmeside - det er

dog ikke det primære, når man har ambitioner

for en fodboldklub. Og ambitioner har FC King

George, og har altid haft. Oprykning efter første

sæson, etablering af damefodbold, ungdomshold,

nye 11-mandshold, bander og trænerbokse

omkring banen i Veldtofte, klubblad - og sidst,

men ikke mindst; erhvervelse af et klubhus i den

indre by.

Det er gået hurtigt for FC King George. I en by,

der procentvist er den by i landet med flest fod-

boldklubber i forhold til indbyggertallet, har

klubben formået at slå sit navn fast. Og de der

hånlige fordomme omkring "det der nye værts-

hushold" er for længst manet i jorden.

Jeg er stolt over at jeg igennem FCKG's og Mocha

Medias samarbejde om at producere det klubblad

du netop nu sidder og læser i, er en lille del af

succeshistorien FC King George.

Fjodor Pedersen

Ansvarshavende redaktør

*Espresso - ByensMagasin.dk

RRaasskktt  mmåå  ddeett  ggåå......
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SET UDEFRA

’’Ambitioner har FC King George, og
har altid haft. Oprykning efter før-
ste sæson, etablering af damefod-
bold, ungdomshold, nye 11-mands-
hold, bander og trænerbokse
omkring banen i Veldtofte, klubblad
- og sidst, men ikke mindst; erhver-
velse af et klubhus i den indre by.
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INFO OG KONTAKTOPLYSNINGER

Kontaktoplysninger

FC King George Medlemsblad, maj 2007, nr. 5, 2. årgang. Udgives fire gange årligt til passive og 
aktive medlemmer, og forefindes på udvalgte udd.institutioner samt biblioteker.

Oplag: 250 stk. Kan også downloades på www.fckg.dk. 
Layout og tryk: Mocha Media, mail@mochamedia.dk, 60 88 44 33. Annonceinfo: Jacob D. Haag,
jdh@fckg.dk, 27 21 65 77. Redaktion: Jacob D. Haag, samt trænere og ledere i FC King George

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

Claus Underbjerg, menigt medlem
Allan Overbeck, menigt medlem
Rasmus Kyhn, 1. suppleant
Thomas Paulsen, 2. suppleant

Sponsorudvalg:
Henrik Baun Jensen, 21 27 21 23

PR-uudvalg:
Jacob D. Haag, 27 21 65 77

Klubhusudvalg:
Claus Underbjerg, 60 15 32 18

Kampfordeler:
Mogens Pedersen, 28 91 41 05, mp@fckg.dk

Trænere/holdledere:
CChheeffttrræænneerr,,  hheerrrreesseenniioorr::
Finn Møller, 22 62 46 53

TTrræænneerr,,  sseerriiee  55  oogg  66,,  hheerrrreesseenniioorr::
Preben Kaas, 23 98 95 81

HHoollddlleeddeerr,,  SSeerriiee  33,,  hheerrrreesseenniioorr::
John Vallø, 40 79 40 39

HHoollddlleeddeerr,,  SSeerriiee  55,,  hheerrrreesseenniioorr::
Poul Olesen

HHoollddlleeddeerr,,  SSeerriiee  66,,  hheerrrreesseenniioorr::
Anne-Grethe Kaas

CChheeffttrræænneerr,,  ddaammeesseenniioorr::
Jan Pimenta, 20 67 76 56

TTrræænneerr,,  UU-1122  DDrreennggee
Jens Peter Kristensen, 20 86 48 77

Træningstider
HHeerrrreesseenniioorr::
Tirsdag og Torsdag 18.00 - 20.00
Bane 5 og 16, omk.rum 10, Veldtofte Idrætspark

DDaammeesseenniioorr::
Mandag: 18.30-20.00
EFI 7-mands, omk.rum 2, Veldtofte Idrætspark

LLiilllleeppuutt,,  uunnggddoomm::
Mandag og onsdag kl. 15.00-16.30



FC King George - Medlemsblad 15

SPONSORER

Esbjerg Bingo Klub
Danmarksgade 8 -6700 Esbjerg - 75 12 36 37

AABBCC  EEll  oogg  HHvviiddeevvaarreesseerrvviiccee
SSyyllvviiaa

CCaafféé  SSiiggnnee  -  MMiiddtt-II
KKuunnssttppaavviilllloonneenn  JJoosseeff

CCaarrsstteennss  AAuuttoommaattsseerrvviiccee
LLPP  GGuulldd  oogg  SSøøllvv

MMOOOONN
CCaassaa  TToossccaannaa

BBeeKKeeVVii

HHaaaagg&&LLeeRRooii
MMoocchhaa  MMeeddiiaa

UUMMBBRROO
SSppoorrttiiggaann
SSaanniissttååll
VVeessttffoottoo

BBoonneess  FFaammiilliieerreessttaauurraanntt
MMaaddEExxpprreesssseenn
SSttoorrggaaaarrdd  BBiilleerr

Just/Ask
Mode til mænd

Sædding Centret




