www.lime-coffee.dk

FORMANDEN HAR ORDET

Målsætning opfyldt
Når man som bestyrelse inden en sæson skal
fastlægge nogle mål, er det altid en svær opgave.
Der er en masse ubekendte faktorer der spiller
ind, får man spillertilgang? gør de andre klubber?
og hvor stærk er den pulje man er havnet i? Men
overordnet handler det om, hvad man vil opnå
som klub, og sæsonens mål for FC King George
var heller ikke til at tage fejl af, førsteholdet skulle bibeholde sin position i Serie 3 og andenholdet
skulle sikre sig den oprykning til Serie 4, som
glippede sidste sæson. Derudover lå der en stor
opgave i at starte vores nye dameseniorafdeling
op, og der var derfor ikke fastsat nogle resultatmæssige målsætning for afdelingen.
At alt her to uger før sæsonen 2007 er slut er
blevet opfyldt, giver en dejlig arbejdsro og en tilfredsstillende følelse for klubbens bestyrelse, og
for mig som formand. Førsteholdet sikrede sig
nok en sæson i Serie 3, samme weekend sikrede
andetholdet sig en meget flot og velfortjent
oprykning til Serie 4, mens dameafdelingen har
haft en god sæson med både resultater og
mange nye ansigter. Bag de flotte resultater, og
opfyldelsen af vores målsætning, ligger der et
stort stykke arbejde, og vi er så heldigt stillet i FC
King George, at vi har nogle trænere og ledere
der er villig til at udføre dette arbejde. Specielt
vil jeg fremhæve vores andenholdstræner Preben
Kaas, der i år har fungeret som træner for både
Serie 5 og Serie 6. Han har leveret en utrættelig
indsats, godt hjulpet af hans kone Anne-Grethe
Kaas, og de har stor andel i, at begge har vundet
deres række og er klar til kampen om det Jyske
Mesterskab.
Nu hvor dette års målsætning er opfyldt, ligger
der allerede en ny sæson og venter for bestyrel-

sen. For mens alle spillere går på en velfortjent
ferie, med lidt hyggebold indendørs, bliver der
arbejdet på højtryk i kulissen for at skabe optimale rammer for den kommende sæson. Vi har
allerede lavet den første nye aftale, som betyder
at Rasmus Kyhn bliver assisterende træner for
klubbens Serie 3 hold. Rasmus Kyhn vil fortsat
være en aktiv spiller, men vil støtte Finn Møller til
træning, og i forberedelserne til holdets kampe,
mens han sideløbende vil påbegynde sin træneruddannelse hos DBU. Udover ansættelsen af
Rasmus Kyhn søger vi i øjeblikket en træner for
klubbens trejdehold, som i næste sæson spiller i
Serie 5, en træner til vores dameafdeling, som
kan hjælpe cheftræner Jan Pimenta, samt holdledere til både trejdeholdet og dameafdelingen.
Mens bestyrelsen ser frem mod en ny sæson, vil
jeg sige tillykke til alle i klubben der har været
med til at opnå vores målsætning. Nyd ferien
inden det igen går løs med en ny sæson og nye
mål.
Jacob Haag, formand, FC King George
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COACH’ CORNER

Fodboldkultur
Hvis man arbejder for en sag, yder noget, primært frivillig arbejde, så er det en del af noget
kultur, en form for korpsånd. En stor del af det
kan henføres til det der kaldes klubånd, en del af
det sammenhold og klubfølelse som der findes
mindre og mindre af i dag i klubberne rundt om,
men som alligevel opleves i FC King George. Det
er dejligt at mærke spillere som er af en hvis
kaliber vælger at blive i klubben, selvom de
kunne spille på højere plan. Klubhuset skulle
gerne blive et fælles mødested, og fester, vedligehold, rengøring m.m. skulle være nogen af de
ting som bringer klubbens medlemmer sammen,
udover selve fodbolden.
Som før nævnt har vi virkelig fået bredden med,
og der kommer stadig nye spillere til og de gamle
bliver, og resultatet af det er en oprykning til
Serie 4 for 2. holdet, og en kredsvinder i Serie 6.
Vi er såmænd så privilegeret at det afstedkommer akut mangel på trænere og holdledere både
på herre, men også på damesiden. Det er super
godt gået af drengene, og på fornem og engageret vis, dygtig ledet af Preben og AG. Jeg mærker
at man arbejder for klubben. Stor lykønskning til
jer to og spillerne omkring.
På Serie 3 holdet kom der efter en meget uheldig
periode gang i sagerne igen og en super flot slutspurt gør at vi redder os, og ikke nok med det så
er 3. pladsen realistisk. Det er bemærkelsesværdigt, at trods megen modgang, så er der bare
blevet gået til den, vi har været gode til at bearbejde modgangen. Jeg kunne stadig godt ønske
at man som minimum trænede to gange i ugen,
det skal der til. Jeg har aldrig været i tvivl om
holdets kvaliteter, vi spiller seværdigt fodbold, og
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Næste sæson skal vise om
vi nu er så stabile at vi
måske kan snakke med om
oprykning.

præcis på den måde vi nu engang har forsøgt at
bygge det op. Næste sæson skal vise om vi nu er
så stabile at vi måske kan snakke med om oprykning, det er ikke urealistisk.
Tak for sæsonen, jeg glæder mig allerede til den
nye, til igen at skulel nyde jer spille bold.

Finn Møller, cheftræner

SPILLERPROFIL

Charlotte Gejl Petersen
At det ikke er nødvendigt at have spillet fodbold i
10 år for at begynde, er Charlotte Gejl Petersen
er levende bevis på. Charlotte havde før hun startede i FC King George aldrig spillet fodbold i en
klub, eller en anden holdsport for den sags skyld.
Derimod har hun i mange år dyrket gymnastik,
men da hun flyttede til Esbjerg for at starte på
fysioterapeutuddannelsen faldt valget på fodbolden og FC King George, hvor det nu er blevet til
12 kampe for det bedste hold, hvilket i øvrigt er
det højeste antal.
At valget lige netop faldt på FC King George var
lidt mere et tilfælde. Charlotte blev lokket med
ud til Veldtofte Idrætspark, da hun gennem en
veninde havde hørt om det nystartede hold, og
så skulle det jo prøves, da hun altid har været
glad for fodbolden. Den beslutning har hun ikke
på noget tidspunkt fortrudt, da hun synes det er
en fornøjelse at komme til træning, ikke mindst
på grund af den gode træning fra Jan Pimentas

side, og sammenspillet med de "super søde og
seje medspillere", som hun selv udtrykker det.
Når snakken falder på årets resultater, er
Charlotte selvfølgelig meget stolt af de resultater
der blev opnået i foråret, hvor man vandt sin
pulje. De gode resultater bevirkede desuden en
stor tilslutning til træning hvor motivationen var
helt i top, og der var en stor glæde blandt pigerne. Dog retter hun ligesom træner Jan Pimenta
og formand Jacob Haag, en kritik mod de alt for
få kampe der bliver spillet i løbet af efteråret. Da
de to hold kun har spillet henholdsvis fire og fem
kampe, har både motivation og træningsindsats
været dalende efter ferien, hvilket også har smittet af på resultaterne.
Derfor ser hun også frem til at sæsonen igen
starter op til foråret, hvor hun forventer at motivationen og fremmødet igen er helt i top, og at
resultaterne igen berettiger holdet til en førsteplads.

Nummer: 7
Navn: Charlotte Gejl Petersen
Fødselsdato: 8. august 1985
Position: Midtbane
Tidligere klubber: Ingen
Førsteholdskampe: 12
Førsteholdsmål: 0
FC King George - Medlemsblad 05

OPRÅB FRA KLUBBEN

Serie 5 træner søges til 2008
En stor spillertilgang i 2007 har gjort at vores to nuværende trænere, Finn Møller og Preben Kaas, har
mere end nok at se til med et sted mellem 30 og 40 til træning hver gang. Vi søger derfor en træner der
kan give en hjælpende hånd til træningerne, og være ansvarlig for klubbens 3. hold der i næste sæson
spiller i Serie 5.
Det er ikke noget krav at du har den store trænererfaring, men vi lægger vægt på at du har lysten. Vi
forventer derfor du er engageret og vil gøre en indsats for at forbedre spillernes kunnen, og at du er til
stede til træninger og kampe.
Til gengæld tilbyder vi:

Ansvaret for klubbens 3. hold i Serie 5.

Tøjpakke.

Et personligt udviklingsforløb, hvor vi planlægger hvilke kurser du skal på.

God sparring med vores to dygtige trænere.

Et ophold i en velfungerende klub, med gode forhold og hvor det sociale er i top.

Dametræner søges til 2008
Vores nystartet dameafdeling har i 2007 været en stor succes, og er mange gange op til 20 til træning.
Derfor mangler vores nuværende træner Jan Pimenta en hjælpende hånd, dette gælder både til træning
og til kamp.
Det er ikke noget krav at du har den store træner erfaring, men vi lægger vægt på at du har lysten. Vi
forventer derfor du er engageret og vil gøre en indsats for at forbedre spillernes kunnen, og at du er til
stede til træninger og kampe.
Til gengæld tilbyder vi:

Ansvaret for klubbens 2. hold (vi har to 7-mandshold).

Tøjpakke.

Et personligt udviklingsforløb, hvor vi planlægger hvilke kurser du skal på.

Et ophold i en velfungerende klub, med gode forhold og hvor det sociale er i top.

Ønsker du at vide mere om klubben er et besøg på vores hjemmeside
www.fckg.dk en god idé, ellers kan du kontakte formand Jacob Haag på mail:
jdh@fckg.dk eller tlf.: 27 21 65 77.
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HERRESENIOR

Enden er nær, og dog...
Efteråret er over os, og derned er enden også
ved at være nær for årets fodboldsæson, og dog,
for måske ender det med at sæsonen for størstedelen af FC King Georges spillere kan vare helt
frem til slutningen af november eller starten af
december. Holdene har nemlig haft en rigtigt flor
efterårssæson og Serie 5 og Serie 6 holdene har
begge vundet deres respektive pulje, og er klar til
kampen om det Jyske Mesterskab.
Helt så godt er det ikke gået for klubbens bedste
hold i Serie 3. På trods af at man netop nu indtager en flot 4. plads i rækken, har efteråret ikke
været en dans på roser. En meget svær start hvor
man tabte til de tre førende hold Alslev B,
Tjæreborg IF og Ansager IF satte sine tydelige
spor på den resterende del af efteråret. Efter
ærgerlige nederlag til Glejbjerg SF og Varde IF,
samt en uafgjort mod JBS, fik man dog vendt
skuden og lagt afgørende afstand til bunden med
en sejr over lokalrivalerne fra Jerne IF. De to
efterfølgende kampe bød på sejre over Tarm IF
og Lunde B, og før de to resterende kampe mod
bundholdene fra Næsbjerg RUI og Oksbøl B er
man placeret på 4. pladsen, og der er
bestemt mulighed for at hive seks
point i hus, og måske spille sig op på 3.
pladsen. Alt i alt

en udmærket sæson, selvom man løb ind i en
skuffende periode, hvor man udspillede sine
chancer for at blande sig i kampen om oprykning.
Som sagt er det gået bedre for klubbens Serie 5
hold, hvor man én runde før afslutningen har sikret sig både oprykning til Serie 4 og en plads i
kampen om det Jyske Mesterskab. Holdet har
haft et slot efterår, hvor man kun er løbet ind i et
enkelt nederlag og en enkelt uafgjort til henholdsvis Jerne IF og Agerbæk SF. Ellers er det
blevet til sejre i de resterende kampe, hvor man
blandt andet to gange har vundet over den nærmeste forfølger Tjæreborg IF, og dermed bevist
at man er rækkens bedste mandskab. Klubbens
Serie 6 hold har også haft et flot efterår, og med
19 point efter ni kampe, kan man også her kalde
sig puljevindere. Holdet har i løbet af efteråret
fået tilgang af flere nye spillere, og man har derfor ikke haft behov for at tærer på Serie 5 holdet,
hvilket har gjort stabiliteten på begge hold
meget større.
Sæsonen fortsætter derfor lidt endnu for de to
hold, og det bliver spændende at se om de kan
gå hele vejen ligesom sidste sæson hvor man
blev Jysk Mester for Serie 4 hold. Det er i øvrigt
også sidste sæson hvor der vil blive spillet om
det Jyske Mesterskab i Serie 5 og Serie 6, og det
ville være et flot punktum, hvis FC King George
kunne slutte af med en dobbeltsejr.
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STILLINGER OG RESULTATER

Stilling i Herresenior, Serie 3, pulje 14:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

1 Alslev B

20

16

3

1

52-26

51

2 Tjæreborg IF

20

15

4

1

64-23

49

3 Ansager IF

20

10

4

6

37-34

34

4 FC King George

20

10

2

8

47-335

32

5 Varde IF

20

9

5

6

48-42

32

6 Lunde B

20

9

2

9

38-47

29

7 Jerne IF

20

9

1

10

46-43

28

8 Tarm IF

20

8

1

11

35-38

25

9 Glejbjerg SF

20

7

2

11

42-54

23

10 JBS

20

4

5

11

35-46

17

11 Oksbøl B

20

4

4

12

25-41

16

12 Næsbjerg RUI

20

2

1

17

12-52

7

Score

Point

Stilling i Herresenior, Serie 5.1, pulje 30:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

1 FC King George

9

7

1

1

27-111

22

2 Tjæreborg IF

9

6

1

2

21-18

19

3 Jerne IF

9

5

1

3

28-18

16

4 Agerbæk SF

10

4

3

3

25-16

15

5 Spangsbjerg IF

9

2

0

7

15-31

6

6 Kvaglund IF

10

1

0

9

12-34

3

Stilling i Herresenior, Serie 6, pulje 35:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

1 FC King George

9

6

1

2

31-15

19

2 Esbjerg fB

9

5

0

4

34-21

15

3 Club 71

9

4

1

4

26-21

13

4 FC Stalden

8

3

1

4

21-27

10

5 Jerne IF

7

3

0

4

14-31

9

6 Coconut Lions

8

2

1

5

15-26

7
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STILLINGER OG RESULTATER

Stilling i Damesenior C/7, pulje 56212:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

1 Jerne IF

4

4

0

0

17-4

12

2 Aarre B

5

4

0

1

14-10

12

3 Tjæreborg IF 2

5

3

0

2

20-15

9

4 FC King George 1

4

1

1

2

10-8
8

4

5 Sønderris SK

4

1

0

3

8-15

3

6 Tjæreborg IF 1

4

1

0

3

6-17

3

7 Fanø B

4

0

1

3

8-14

1

Stilling i Damesenior C/7, pulje 56211:

1 Varde IF 2

Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

5

5

0

29-9

15

0

2 JBS

5

4

0

1

16-11

12

3 Oksbøl B

5

3

0

2

12-10

9

4 Tarp B 1

5

1

1

3

15-11

4

5 FC King George 2

5

1

0

4

6-119

3

6 FC Esbjerg

5

0

1

4

6-24

1

Score

Point

Stilling i U-12 Drenge 3, pulje 41:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

1 FC King George

8

8

0

0

43-8
8

24

2 Sdr. Hygum B

9

6

0

3

38-29

18

3 Jerne/IF92

9

4

0

5

19-32

12

4 Esbjerg fB

8

3

0

5

18-22

9

5 Bramming B

9

3

0

6

24-32

9

6 Sædding/Guldager IF

9

2

0

7

21-40

6

Se stillinger, resultater og statistikker på www.fckg.dk
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DAMESENIOR

Hvor blev gnisten af?
Umiddelbart en overskrift med en lidt negativ
klang. Sådan skal den ikke nødvendigvis læses.
For tænding og positiv indstilling har, som altid,
været nøgleord. Overskriften dækker mere trænerens ærgrelse over den manglende opbakning
fra mængden. Hvor træningsgennemsnittet i foråret var over 17 pr. træning, faldt det drastisk
efteråret igennem. Da tallene blev gjort op i
oktober var det sørgmodige faktum under 7!
Mærkeligt, kunne man fristes til at tænke. Og ja,
det er mærkeligt. FC King Georges roster tæller
nemlig stadig omkring 30 talentfulde tøser.
Forklaringen på deltagelsen, eller nærmere
manglen på samme, er søgt fundet ved mangt en
lejlighed - uden et endegyldigt svar. Lad mig i
stedet dvale et øjeblik ved dem der sæsonen
igennem er troppet op. Tumbs up til jer! Lad os
håbe at viljen til at lege med den lille runde når
samme ekstatiske højder som i foråret.
Rent sportsligt har ovenstående haft nogle ganske naturlige konsekvenser. Kombinationen af
MEGET få kampe samt til stadighed skiftende
holdopstillinger, har gjort at flowtilstanden har
været uopnåelig. Resultaterne har egentlig været

okay. Men hvor de berømte små marginaler gik
med FCKG i foråret, må vi nok konstatere at der
blev tale stolpe ud efteråret igennem. Spinkle
nederlag til bl.a. Jerne IF og Sønderris samt en
ordentlig snitter på 0-9 i Tarp var hvad sæsonen
bl.a. bød på af nedture. Point blev det dog til.
Tjæreborg IF måtte forlade den vestjyske hovedstad med en times fodboldlektion samt et 1-6
nederlag i bagagen. Men der var desværre langt
mellem snapsene. Det er den følelse man må
sidde tilbage med efter de sidste våde efterårsmåneder.
For at vende tilbage hvor der blev startet: gnisten. Den er der stadig. I fællesskab får vi den
fundet frem i vinterperioden, alt imens der ses
frem til sæsonopstarten i februar. For intet kan
rokke ved at det er en sand fornøjelse at coache
FC King Georges damesenior - det skulle da lige
være hvis tendensen fortsætter, hvilket jeg dårligt kan forestille mig den gør.
Tak for i den første sæson med damefodbold i
FC King George, og på gensyn til næste år.
Jan Pimenta
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U12 - DRENGE

Eventyret fortsætter
I sidste nummer var jeg inde på, at det, at vi atter
havde seksten af seksten spillere til disposition,
ville betyde, at vores spillemæssige niveau ville
ryge ekstremt i vejret, fordi jeg ved, vi laver tingene på en måde, som andre ganske enkelt ikke
har mulighed for at gøre. Det lyder meget selvsikkert, og det er det for øvrigt også. Der er
mange måder at gennemskue vores styrker på.
Én måde er naturligvis at overvære kampene, og
det er der sandelig adskillige, der udnytter, for vi
er mellem halvtreds og halvfjerds tilskuere fra FC
King George til hver kamp, som jeg også var inde
på sidst. I onsdags, da vi havde slået Bramming,
kiggede jeg for første gang i år på stillingen. Jeg
vil fremhæve en enkelt ting, som viser og beviser,
hvor utrolig gennemorganiserede vi er. Trods SGI
ligger sidst, scorer de tre, fire eller fem mål i
hver kamp. Mod os scorede de nul - sådan. Den
26. september spillede vi topkamp mod nummer
to og vandt 6-2. Lørdag den sjette oktober spillede vi topkamp mod en ny toer og vandt 6-1. En
anden meget væsentlig årsag til flydende fodboldspil skyldes, at vi ikke er tvunget til at ændre
startopstilling fra kamp til kamp, hvilket giver
drengene en nyttig tryghed. Heldigvis er det også
slået fast, at vi kan - hvis vi ikke møder 100%
klar til hver kamp - komme i problemer mod alle
hold, hvilket udekampen i Bramming var et godt
bevis på. Der har været tre arrangementer på
fem uger: Vi gentog en grill-aften hos Marc og
Lena på deres pragtfulde landsted, vi har været i
selveste Legoland Parken, og så inviterede vi
samtlige sponsorer ud for at se fodbold på
Hjerting skole, hvor vi serverede mad og drikke.
Til slut vil jeg så gøre opmærksom på, at vi fra at
være otte spillere i starten nu er sytten i U12drengeafdelingen, så vores lille eventyr fortsætter, og da klubben og jeg er blevet enige om at

forlænge min kontrakt til den 31. december 2008,
fortsætter H.C. Andersens fortælling endnu et år.
Jeg må hellere skrive: Vi ligger nummer ét med
maksimum point og skal nu spille kredskampe.
FC King George - Medlemsblad

11

NYT FRA KLUBHUSET

Skal du holde fest...?
Skal du holde fødselsdag, polterabend eller noget helt tredje, så giver FC King George dig nu chancen for
at låne klubhuset. Tilbudet gælder for alle aktive samt passive medlemmer af FC King George. Det er
ganske gratis at låne klubhuset, de eneste krav klubben stiller er, at festen ikke bliver afholdt på en
kampdag, da der på kampdage altid er åbent for alle medlemmer til det såkaldte "Aftermatch".
Derudover skal alle drikkevarer købes i klubhusets bar, og der må derfor ikke medbringes egne drikkevarer. Klubhuset stiller to bartendere til rådighed der vil servicere gæsterne i baren.
Når festen er slut vil bartenderne sørge for en grov oprydning, det sidste oprydningsarbejde, samt rengøring er en opgave du/i selv skal sørge for. Dette sker dagen derpå eller efter aftale, og det er muligt at
låne en nøgle, således at det ikke nødvendigvis skal gøres tidligt dagen derpå.
Hvis du sidder og læser dette og endnu ikke er medlem af FC King George, men er interesseret i at låne
klubhuset, så er det meget enkelt. Det koster kun 99,- at blive passiv medlem, og det kan gøres ved at
sende en mail til mail@fckg.dk. Så har du muligheden for at holde din helt egen fest i klubhuset, men et
medlemskab i FC King George, giver dig selvfølgelig også mulighed for, at besøge klubhuset hver onsdag
aften fra kl. 19:00, hvor der er klubaften, og du er selvfølgelig også velkommen til, at fejre de forhåbentlig mange sejre efter hver kamp, når der afholdes "Aftermatch".
For yderligere information og eventuelle spørgsmål, kontakt da Klubhusudvalget ved Claus Underbjerg
på tlf.: 60 15 32 18.
Vi ses forhåbentlig til mange gode arrangementer i klubhuset.
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INDENDØRSFODBOLD

Så giv os da den hal...!

Traditionen tro har FC King George igen i år tilmeldt flere hold til indendørsturneringen under
Jydsk Boldspil-Union, faktisk er det i år blevet til
tre hold på herresiden og to hold på damesiden,
og hvis forholdene var i orden, er der helt sikkert
grundlag for flere hold. Forholdene er desværre
bare ikke i orden, og nogen gange kan man stå
med en følelse af, at man bliver modarbejdet, for
trods adskillige forsøg er det endnu ikke lykkes at
få gode forhold for indendørsfodbold i Esbjerg.
Vi har forsøgt flere forskellige ting. Først var det
en gymnastiksal på Ådalsskolen, men en gymnastiksal er ikke optimal til indendørsfodbold, og
desværre bliver fremmødet også derefter. Sidste
år lagde vi så en smule pres på kommunen, og
ansøgte om tider i både Rørkjærhallen og
Sønderrishallen. Vi tilbød at samle alle interesserede spillere under samme fane, da man gerne
må spille indendørs for en klub og udendørs for
en anden klub, men heller ikke her var der bid,
og desværre stod vi helt uden hal sidste år, og
måtte droppe alt der hed indendørstræning.
Trods de nederlag vi hidtil har haft, agter vi dog
ikke at opgiv, og har derfor i år kastet blikket

mod Veldtofte, hvor vi jo i forvejen hører hjemme. En af byens håndboldklubber har valgt at
flytte store dele af deres træning og kampe til
Rørkjærhallen, hvilket har givet mere plads i
Veldtoftehallen, og rent faktisk står hallen helt
ubenyttet hen hver fredag. Vi har derfor, i første
omgang, forsøgt at booke hallen i to timer hver
fredag, kl. 16:00-18:00, ikke den bedste tid, men
så er vi i gang, og kan få lov til at benytte en hal
der ellers vil stå tom. Men også her, til stor forundring for os, bliver der tøvet og vi har desværre
ikke kunne få et klart svar fra Esbjerg Idrætspark,
der fortsat overvejer situationen. Så alt vi kan
gøre i øjeblikket er at se tiden an, og håbe at vi
kan, når vi skriver uge 43, komme i gang med at
træne indendørsfodbold i Veldtoftehallen. Det
ville være en skam at skulle skuffe de omkring 50
herreseniorspillere og 20 dameseniorspillere der
gerne vil kunne nyde fodbolden når banerne lukker ned, når der står en tom hal som kunne gøre
stor glæde.
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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:
Anne-Grethe Kaas

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

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

Damesenior:
Mandag og torsdag: 18.30-20.00
EFI 7-mands, omk.rum 2, Veldtofte Idrætspark
U-112, drenge
Mandag og onsdag kl. 15.00-16.30
Hjerting Skole

FC King George Medlemsblad, oktober 2007, nr. 7, 2. årgang. Udgives fire gange årligt til passive og
aktive medlemmer, og forefindes på udvalgte uddannelsesinstitutioner.
Oplag: 250 stk. Kan også downloades på www.fckg.dk.
Layout og tryk: Lime+Coffee, mail@lime-coffee.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

Lime+Coffee
UMBRO
Sportigan
Sanistål
Vestfoto
Bones Familierestaurant
MadExpressen
Storgaard Biler
Spillehallen Play-h
house
Restaurant Lygten
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UMBRO TRÆNINGSSÆT
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

