FORMANDEN HAR ORDET

Hvorfor ændre en succes?
FC King George har blandt andet brugt sommerpausen på at forlænge kontrakten med cheftræner Finn Møller for yderligere to år, og hvorfor
skulle man egentlig også lave om på en succes?
Siden Finn Møller tiltrådte i klubben, er man gået
fra en placering i den nederste halvdel i Serie 4
til den øverste halvdel i Serie 3, og man har fået
et stabilt 2. hold, og nu også et 3. hold. Desuden
er der også sket meget omkring klubben, med
klubhus, klubblad osv. Nu skal Finn Møller ikke
have æren for alt arbejde der er lavet i klubben,
for det er langt fra sandheden, da der er mange
frivillige der hver dag arbejder hårdt for at give
spillere og ledere de optimale forhold. Det skal
dog heller ikke være nogen hemmelighed at Finn
Møller besidder en af de vigtigste poster i klubben, og med sine egenskaber som træner har
været med til at tiltrække spillere, der gør de
mange tiltag fra klubben mulige.
Man har derfor fra bestyrelsens side valgt at
bygge videre på det samarbejde man har haft
gennem snart fire år, et samarbejde man fortsat
forventer sig meget af. Man kunne forestille sig
at seks år med den samme træner let kunne blive
for lang tid, men i tilfældet med Finn Møller og
FC King George virker seks år langt fra for lang
tid. Klubben er hele tiden under udvikling, og der
er derfor mange nye tiltag, der gør hver dag
spændende for alle i og omkring klubben.

berøre alle i klubben, både på damesiden og herresiden, og lige fra Serie 6 til Serie 3.
Jeg glæder mig personligt til et fortsat samarbejde med Finn Møller og resten af vores succesfulde trænerstab, samt et godt samarbejde med de
nye ansigter som kommer i løbet af efteråret,
hvilket jeg også håber at alle medlemmer vil
gøre.

Jacob Haag, formand, FC King George

Denne fremgang som klubben er i, gør også at
det allerede nu er meldt ud, at der i løbet af
efteråret vil blive indgået yderligere aftaler på
ledersiden. Aftaler der alle sammen vil styrke
klubben, og jeg kan love at de nye ansigter vil
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COACH’ CORNER

En ommer...
Brug altid det gamle først, har jeg altid lært derhjemmefra, det er sagt fra en generation hvor
der var vægt bag ordene. Mine forældre var
begge kun børn da 2. verdenskrig rasede, men
for dem en helt anderledes opvækst hvor man
skulle finde en måde at overleve, man kunne ikke
spare op for der var ikke noget at spare op af, det
var fattigdom, som man bare skulle leve eller
overleve med. Derfor er det ikke en vending eller
blot et ordsprog man kunne forsøge at efterleve,
nej brug altid det gamle først, inden du får noget
nyt.
Dette har FC King George og jeg så fundet var
den bedste løsning, nu hvor min kontrakt var
godt brugt." Den gamle" er stadig at finde på
banen i de næste 2 år. Vi fandt det bedst på
nuværende ikke at få noget nyt, tak for opbakningen.
Vi har nået rigtigt langt, på mange områder, på
banen, en stor del individer går således igennem
systemet, det ses bla. ved at den træningskamp
som 1. holdet spiller 7. august, hvor kun er 2
navne går igen siden jeg startede for 3 ½ år
siden, vi stiller til trods for det et rigtigt godt
hold, så mange er inde og lære, og vi har specielt
fået styrket bredden.

En dreng i Australien havde et problem, han ville
gerne have en ny boomerang, og flere gange
spurgt sin mor om ikke det kunne lade sig gøre,
hvortil hun svarer: - Du får ikke en ny før du har
smidt den gamle væk.
Ha, ha, til de der ikke har gået alverden i skole,
en boomerang vender altid tilbage.
Godt efterår.
Finn Møller, cheftræner

De ydre rammer som danner basis for et godt
miljø, er bestemt også hele tiden i udvikling, et
klubhus er det blevet til, spillerne bliver lidt forkælet med brød og kaffe før hver kamp, mange
andre ting gør, er det er et godt sted at være. En
god organisation i udvikling, samt nye trænere og
holdledere, og en række nye tiltag står for døren.
Jeg glæder mig til at være en del af det.
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SPILLERPROFIL

Søren Nielsen
FC King Georges førstehold har i de seneste år,
haft sæsoner med flotte topplaceringer. Der
synes at være en kontinuitet på holdet, der gør at
FC King George aldrig for alvor rammer en spillemæssig krise. En af grundene dertil er holdets
anfører Søren Nielsen, der om nogen formår at
motivere sine medspillere til at yde optimalt, og
dermed også skabe fundament for sejr.
Søren Nielsen kom til FC King George fra
Bramming Boldklub på et tidspunkt hvor klubben
stadig var i opstartsfasen. Men siden er det blevet til ikke færre end 128 førsteholdskampe, og
altså også hvervet som anfører.
Mange klichéer kan nævnes om en god anfører,
og rigtig mange passer da også til Søren Nielsen.
Han går forrest både til træning og kamp, og er
ikke bleg for at give sin mening til kende overfor
både medspillere og træner. Men Søren også en
god anfører uden for banen. Han giver gerne en
frivillig hånd om nødvendigt. Samtidig er han
ofte er at finde som støtte ved sidelinjen når
klubbens andethold spiller kamp. Desuden formår Søren Nielsen med sin venlige person kombineret med en god portion humor, at holde humøret højt i spillertruppen. Søren ligger ikke skjul på
at han elsker FC King George, og er altid klar på
en diskussion om klubben og holdet hvad enten
den skal foregå til træning, før kamp eller i byen!
Som fodboldspiller har Søren Nielsen også mange
gode egenskaber. Hans hovedspil, kombineret
med et godt overblik og sikkert pasningsspil gør
ham til den måske vigtigste brik omkring den
centrale del af banen. Søren spiller som oftest
centralt i forsvaret, men gør sig om nødvendigt
også godt på den centrale midtbane.
Søren Nielsen gør status over den første halvdel
af sæsonen: - Jeg synes vi har lavet nogle gode

Nummer: 14
Navn: Søren Nielsen
Fødselsdato: 17. april 1980
Position: Forsvar/Midtbane
Tidligere klubber:
Bramming Boldklub/SGI
Førsteholdskampe: 128
Førsteholdsmål: 30

resultater på det sidste, og synes bare vi skal
fortsætte de gode takter i efteråret og gå efter
oprykningspladsen. Men opfylder vi klubbens
målsætning om at blive i serie 3, er jeg også godt
tilfreds.
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PASSIVE MEDLEMMER

Nyt til de passive medlemmer
Det var meningen at FC King George i denne
udgave af klubbladet skulle præsentere en liste
med fordele for klubbens passive medlemmer,
men desværre kan listen først præsenteres i
begyndelsen af det nye år. Grunden til udskydelsen er simpelthen at der skal genforhandles kontrakt med mange af FC King Georges sponsorerer
i løbet af efteråret, og klubben ønsker derfor ikke
at indlede forhandlinger om rabatter med disse
sponsorer før hovedaftalen er på plads. Vi håber
at alle medlemmer har forståelse for beslutningen, og opfordre i stedet for til at benytte de
øvrige arrangementer der er for de passive medlemmer.

Er du endnu ikke passiv medlem af FC King
George, kan nedenstående kupon udfyldes (må
gerne kopieres) og sendes til FC King George,
Havnegade 13, kld., 6700 Esbjerg. Det er også
muligt at tilmelde sig via e-mail på adressen
mail@fckg.dk, her skal alle oplysninger fra den
nedenstående kupon opgives. Hvis der er tale om
et husstandsmedlemskab, skal der udfyldes en
kupon for hvert medlem af husstanden.
Som passiv medlemmer får du følgende fordele:



Fest til efteråret
Opstarten af vores nye klubhus, og koordineringen af aktiviteterne for de passive medlemmer
har også betydet at den planlagte sommerfest er
blevet udskudt. Således vil festen i år blive
afholdt som en efterårsfest, og det vil ske i oktober eller november måned, og her vil alle passive
medlemmer modtage en særskilt invitation.









Personligt medlemskort.
Foreningens klubblad sendt til din
adresse 4-5 gange årligt.
Adgang til klubbens generalforsamling
i februar måned (uden stemmeret).
Indbydelse og adgang til klubbens
årlige sommerfest.
Adgang i foreningens lokaler i
Havnegade 13, kld.
Rabatter hos flere af klubbens sponso
rer (gældende fra 2008).

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

________________________________________________________________________________

Husstandsmedlemskab 

Adresse: _________________________________________________________________________________________________________________________
Post nr.: ________________________
Født:

By: _________________________________________

_________________________________________
________________________________________________________________________________
Underskrift

06 FC King George - Medlemsblad

HERRESENIOR

Alt efter planen
Man kan roligt sige at det er gået helt efter planen for FC King Georges tre hold i herresenior.
Serie 3 holdet ligger på en tredjeplads, og har
lagt afstand til bunden, Serie 5 holdet fik kvalificeret sig til oprykningsspillet, og Serie 6 holdet
som der ikke var de store forventninger til var
tæt på at snuppe en plads i Serie 5.2, men blev i
sidste øjeblik snydt for pladsen.
Klubbens bedste mandskab i Serie 3 kom efter en
skidt start med kun 1 point efter tre kampe ind i
en god stime, hvor det blev til otte sejre på stribe, og sikrede holdet i plads i toppen af rækken.
Et skuffende nederlag til Lunde Boldklub fra den
tunge ende af rækken, forhindrede dog at man lå
helt i toppen, men man fik trods alt sluttet foråret rigtigt godt af med en storsejr på 6-0 over
Næsbjerg RUI.
Der var før sæsonen store forventninger til Serie
5 mandskabet, og de levede til fulde op til de forventninger der var stillet om en plads blandt de
fire øverste i rækken. Efter en uafgjort og et
nederlag i sæsonens to første kampe, blev det til
otte sejre og en enkelt uafgjort i de resterende ni

kampe, og man endte på en flot andenplads og
er nu klar til efterårets oprykningsspil, hvor
målet er en oprykning til Serie 4.
I Serie 6 blev der ikke stillet de store forventning
til holdet, der dog viste sig at være stærkere end
først antaget. Holdet lagde flot ud, og lå i starten
af foråret helt i toppen af rækken, men en mindre god periode sendte holdet ned under en af
de oprykningsgivende pladser, og trods en god
slutspurgt lykkedes det ikke for holdet at nå til
top, det var dog uden tvivl en helt igennem godkendt indsats, og holdet er nu en af favoritterne i
efterårets Serie 6.
Man går helt sikkert et spændende efterår i
møde, og spændende bliver det hvordan man
udfylder hullet efter Thomas Halvorsen og
Morten Vølstad. Holdene har dog flere gang vist
at spillerne står klar i kulissen til at overtage, og
med spillere der vender tilbage fra udlandsophold og en enkelt tilgang eller to, ser det ikke ud
til at blive det helt store problem.
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STILLINGER OG RESULTATER

Stilling i Herresenior, Serie 3, pulje 14:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

1 Alslev B

12

9

2

1

28-14

29

2 Tjæreborg IF

12

8

3

1

30-15

27

3 FC King George

11

7

1

3

25-12

22

4 Tarm IF

12

7

0

5

21-19

21

5 Ansager IF

11

5

2

4

19-15

17

6 Varde IF

12

5

2

5

29-31

17

7 Jerne IF

11

5

1

5

27-20

16

8 Lunde B

12

4

2

6

19-26

14

9 JBS

12

3

3

6

21-22

12

10 Oksbøl B

11

3

1

7

13-24

10

11 Glejbjerg SF

12

2

2

8

22-36

8

12 Næsbjerg RUI

12

2

1

9

8-28

7

Stilling i Herresenior, Serie 5.1, pulje 30:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

1 Tjæreborg IF

1

1

0

0

5-3

3

2 FC King George

1

1

0

0

2-1

3

3 Spangsbjerg IF

0

0

0

0

0-0

0

4 Kvaglund IF

0

0

0

0

0-0

0

5 Agerbæk SF

1

0

0

1

1-2

0

6 Jerne IF

1

0

0

1

3-5

0

Stilling i Herresenior, Serie 6, pulje 35:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

1 Club 71

1

1

0

0

3-0

3

2 FC King George

1

1

0

0

3-0

3

3 FC Stalden

1

1

0

0

3-1

3

4 Esbjerg fB

1

0

0

1

1-3

0

5 Coconut Lions

1

0

0

1

0-3

0

6 Jerne IF

1

0

0

1

0-3

0
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STILLINGER OG RESULTATER

Stilling i Damesenior C/7, pulje 56212:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

1 Aarre B

0

0

0

0

0-0

0

2 Fanø B

0

0

0

0

0-0

0

3 FC King George 1

0

0

0

0

0-0

0

4 Jerne IF

0

0

0

0

0-0

0

5 Sønderris SK

0

0

0

0

0-0

0

6 Tarb B 2

0

0

0

0

0-0

0

7 Tjæreborg IF 1

0

0

0

0

0-0

0

8 Tjæreborg IF 2

0

0

0

0

0-0

0

Stilling i Damesenior C/7, pulje 56211:

1 FC Esbjerg

Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

0

0

0

0-0

0

0

2 FC King George 2

0

0

0

0

0-0

0

3 JBS

0

0

0

0

0-0

0

4 Oksbøl B

0

0

0

0

0-0

0

5 Tarp B 1

0

0

0

0

0-0

0

6 Varde IF 2

0

0

0

0

0-0

0

Stilling i U-12 Drenge 3, pulje 41:

1 Jerne/IF92

Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

1

1

0

3-0

3

0

2 Esbjerg fB

0

0

0

0

0-0

0

3 FC King George

0

0

0

0

0-0

0

4 Bramming B

0

0

0

0

0-0

0

5 Sdr. Hygum B

0

0

0

0

0-0

0

6 Sædding/Guldager IF

1

0

0

1

0-3

0
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DAMESENIOR

Kan niveauet fra foråret holdes?
Forår 2007 var i allerhøjeste grad en succes for
FC King Georges damesenior. Både kampene,
men også, og måske endnu vigtigere, træningen.
Meget kan ske på em halvsæson. Og meget skete
der. Fra at have fået alvorlige fodboldlektioner af
diverse hold i træningskampene, primært Varde
IF, til, for 1. holdets vedkommende, at vinde forårsturneringen på fornem vis. Også 2. holdet spillede sig bedre og bedre i løbet af forsommeren.
Men på trods af en spillemæssig flot afslutning,
kastede det sig desværre ikke de helt store resultater af sig. Dette har dog heller aldrig været det
primære i en klub som FC King George. Ikke som
udgangspunkt i hvert fald. Udgangspunktet for
klubben generelt er at skabe nogle gode sociale
rammer. At spillet på banen så også følger med,
betragter jeg som træner kun som en velsignende sidegevinst.
Umiddelbart kunne man måske godt foranlediges
til at tro at målet med efteråret, qua de forudgående resultater, at endnu en topplacering er
givet. Dette bliver dog ikke nødvendigvis tilfældet. Puljerne er på nuværende tidspunkt inddelt,
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og det ser bestemt ikke nemt ud for nogle af
holdene. Stærke hold som føromtalte Varde IF,
Jerne IF og FC Esbjerg venter til efteråret. Det
stærke Tarp hold fra forår er også at finde i turneringen. Så der er bestemt noget at tage fat
på.
FC King George har ikke benyttede sig af transfervinduet, så der er ikke pt. kommer yderligere
forstærkninger til klubben. Derimod må vi igen
sande at FC King George er født som, og til stadighed er, en studieklub. Dette faktum betyder
at et par profiler har forladt klubben. Den hurtige Lene Hultberg er flyttet tilbage til Odense
mens den stærke keeper Mette Nissen er en tur
i Afrika resten af året i forbindelse med studiet.
Tab som den brede trup skal vise, at den kan
dække. Dette er jeg dog personligt ikke bekymret for. Kvalitet er et af FC King Georges varemærker. Så niveauet forbliver uændret.
God efterårssæson til alle.
Jan Pimenta, træner

U12 - DRENGE

Tilbageblik på foråret
Efterårssæsonen nærmer sig med hastige
skridt, og det er jeg personligt glad for, eftersom der igen er 16 spillere af 16 til disposition,
hvor vi i foråret på skift måtte undvære mellem tre og fem spillere, hvilket bestemt ikke
gjorde arbejdsforholdene til træning og kamp
lette, da mange konstant blev sat på - for dem
i systemet - fremmede pladser, og det betød,
at der ikke skete videreudvikling i automatiseringen af det flydende spil. Sandheden er dog,
at vi mod det absolutte tophold, Gørding, fik at
vide af deres træner, at de aldrig var blevet
udspillet på sådan vis, at de hele anden halvleg forsvarede med 11 spillere på egen halvdel,
fordi vi ikke tillod dem at spille. Vi startede
pænt på sæsonen, men det var - som jeg skrev

sidst - svært at gennemskue niveauet, og det
viste sig, at vi i de første fire kampe havde mødt
tre af de hold, som sluttede i nederste halvdel,
men ud fra ovenstående må vi sige, at vi klarede
os ganske pænt gennem foråret. Én kamp vil jeg
her fremhæve, selv om den faktisk ikke gav point.
SGIs A-hold inviterede os til en træningskamp, og
den takkede vi ja til. Det blev en spillemæssig og
i den grad indsatsmæssig pragtpræstation, og at
vi slog SGI beviste, at vi på de gode dage kunne og kan - spille med de bedre A-hold, og det er i
sagens natur en stor tilfredsstillelse for hele
Lilleputafdelingen, da vi her demonstrerede,
hvad kompakthed og hurtigt spil betyder for
vores spils kvalitet. Nu gælder det om at se frem
mod den sidste halvdel, og jeg er HELT overbevist
om, at vi, hvis vi fastholder 16 af 16 spillere altså undgår skader, har alle mulige chancer for
at levere samme indsats som sidste efterår. Så vil
skeptikere sige, at jeg lider af makromani, men
virkeligheden er, at jeg stoler helt ekstremt på,
hvad vi laver og måden, vi gør det på, da vi efteråret igennem sidste år beviste, hvad fodbold
efter skemaer gav af tryghed på banen i besværlige situationer. Der er hungrende sult efter at
vise, hvad vi kan til de mange og særdeles trofaste tilskuere, som gang på gang følger os. Det er
ikke bare forældre og søskende, som står på
sidelinjen, men også bedsteforældre, kammerater, forældres søskende med familie, naboer og
andre, og det er en opbakning, der er meget god
grund til at glæde sig over.
Jens Peter, træner
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KLUBBENS MAND

Mogens Pedersen

En der er med til at yde lidt ekstra hos FC King
George er Mogens Pedersen. En person man
måske ikke ser så ofte til træning, men som altid
er til stede i kulisserne og har stort set været det
lige siden klubbens spæde start. Udover at spille
på klubbens tredjehold er Mogens ikke bange for
at påtage opgaver af forskellig art, hvad enten
det drejer sig om basale holdlederopgaver, som
grillmester eller stå for videooptagelser, det sidste dog med et mindre heldigt udfald! Derudover
er Mogens ofte at finde ved sidelinjen til både
første- og andetholdskampe, hvor han gør sit til
at bidrage til opbakningen.
Mogens Pedersen er samtidig tilknyttet klubben
som kampfordeler, en funktion han har bestridt
de seneste tre sæsoner. Som kampfordeler sørger Mogens for at flytte kampe, eller ændre
kamptidspunktet i samarbejde med klubbens
trænere såvel som modstanderholdendes kamp-
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fordelere. Da FC King George tit har været ude
for at måtte rykke kampe har Mogens som oftest
nok at se til over en hel sæson. Jobbet som
kampfordeler er dog blevet lidt lettere for
Mogens denne sæson, da det nu er muligt at indberette ændringer via JBU's hjemmeside, således
sparer Mogens en del tid på det administrative
arbejde.
Mogens Pedersen deltager desuden på banefordelingsmøderne sammen med klubbens formand
Jacob Haag, et møde hvorpå banerne i Veldtofte
Idrætspark bliver fordelt blandt de respektive
klubber forud for sæsonen.
Det er utroligt vigtigt for klubber som FC King
George at have mennesker omkring sig der er villige til at give en hjælpende hånd, og gøre ekstra
indsatser når det er påkrævet. På den måde bliver arbejdsbyrden mindre for den enkelte, og det
gør trods alt det hele lidt sjovere.

ORDET ER DIT

John Vallø: Ny i klubben...
Min holdleder "karriere" startede i Esbjerg IF92 i
1993 på klubbens Ynglinge A, med en hvis Finn
Møller som træner, der havde vi nogle gode år,
sportsligt og ikke mindst kammeratligt, med
nogle gode drenge. De følgende par sæsoner var,
for mit vedkommende fodboldfrie, da jeg fik et
nyt spændende (og tidskrævende) job. En kollega
bad mig en lørdag at hjælpe til på Esbjerg fB's
Serie 4 hold, der var afbudsramt, jeg blev hængende i EfB, hvor jeg hjalp lidt til omkring holdet.
Efter et par år som "løsarbejder" i klubben blev
jeg tilknyttet klubbens hold i Serie 1som holdleder, det var et rigtigt dejligt hold at arbejde med,
hvor man på tæt hold kunne følge med i hvordan
der arbejdes på højeste plan i Dansk fodbold, og
samtidig kunne mærke det glade amatørliv, der
heldigvis var en stor del af EfB.
Fra sidelinien har jeg i alle årene fulgt med i
hvordan det gik byens andre klubber, ikke mindst
FC King George, der jo fik tilknyttet en kær ven
som cheftræner, en person jeg sætter meget stor
pris på, både som træner, men ikke mindst som
menneske. Da jeg følte at tiden var inde for at
prøve noget nyt, lå det for mig "lige til højrebenet" at spørge Finn og Jacob om de kunne bruge
en tosse som mig omkring holdet, svaret var heldigvis JaDak. Min hverdag er stadig præget at
skiftende arbejdstider, der gør at jeg ikke kan
være tilstede til træningerne, men det gør ikke
glæden ved weekendens kampe mindre, tværtimod.
Min første halvsæson i klubben, har for mig
været fantastisk, den interne støtte omkring holdet og sammenholdet i klubben er helt unikt, og
med vores nye klubhus, må vi misundes i store
dele af foreningslivet i byen. Jeg vil takke jeg alle

’’

Min første halvsæson i klubben, har
for mig været fantastisk, den interne støtte omkring holdet og sammenholdet i klubben er helt unik.

for den modtagelse jeg har fået, og håber at vi i
fremtiden fortsætter den udvikling klubben har
vist, både på og uden for banen.
Tusinde tak,
Holdleder.
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INFO OG KONTAKTOPLYSNINGER

Kontaktoplysninger
Adresse:
FC King George
Havnegade 13kld.
6700 Esbjerg
Mobil: 27 21 65 77
E-post: mail@fckg.dk
Web: www.fckg.dk

Trænere/holdledere:
Cheftræner, herresenior:
Finn Møller, 22 62 46 53

Træner, serie 5 og 6, herresenior:
Preben Kaas, 23 98 95 81
Holdleder, Serie 3, herresenior:
John Vallø, 40 79 40 39

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

Holdleder, Serie 5, herresenior:
Poul Olesen

Næstformand Henrik Baun Jensen:
hbj@fckg.dk

Holdleder, Serie 6, herresenior:
Anne-Grethe Kaas

Kasserer Jens Muff:
jm@fckg.dk

Cheftræner, damesenior:
Jan Pimenta, 20 67 76 56

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

Træner, U-112 Drenge
Jens Peter Kristensen, 20 86 48 77

Sponsorudvalg:
Henrik Baun Jensen, 21 27 21 23
PR-u
udvalg:
Jacob D. Haag, 27 21 65 77
Klubhusudvalg:
Claus Underbjerg, 60 15 32 18

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

Damesenior:
Mandag: 18.30-20.00
EFI 7-mands, omk.rum 2, Veldtofte Idrætspark
Lilleput, ungdom:
Mandag og onsdag kl. 15.00-16.30

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

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
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SPONSORER

Just/Ask
Mode til mænd
Sædding Centret

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

ABC El og Hvidevareservice
Sylvia
Café Signe - Midt-II
Kunstpavillonen Josef
Carstens Automatservice
LP Guld og Sølv
MOON
Casa Toscana
BeKeVi

Haag&LeRoi
Mocha Media
UMBRO
Sportigan
Sanistål
Vestfoto
Bones Familierestaurant
MadExpressen
Storgaard Biler
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