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FORMANDEN HAR ORDET

Nok en spændende sæson
For cirka et år siden spåede jeg netop på denne
side, at sæsonen 2007 ville blive en meget spændende sæson, hvilket vi også må sige den blev.
Ikke nok med at det var en spændende sæson
både på og udenfor banen, så var det også klubbens bedste sæson nogensinde. På herresiden
opnåede vi flotte resultater, nr. 4 i Serie 3, vores
højeste placering til dato, en oprykning til Serie 4
og et Jydsk Mesterskab i Serie 6, meget bedre
kunne det vel ikke være. Men også vores øvrige
hold gjorde det godt, damefodbold kom op og
stå, og trives i klubben, og vores unge drenge var
nok engang med i kampen om det Jydske
Mesterskab. De flotte sportslige resultater blev
krydret med flotte resultater udenfor banen, ikke
mindst i vores klubhus, som takket være Claus
Underbjerg og resten af de frivillige i klubhuset
har lagt lokale til mange gode stunder.
Med så flotte resultater kan det være svært at
forestille sig, at de skal kunne overgås i den
sæson vi nu står overfor, men jeg vil nu alligevel
våge pelsen og spå om en mindst lige så spændende sæson. Vi har allerede oprustet godt på
trænersiden, hvor der indtil videre er kommet tre
nye mand til omkring holdene i herresenior, og
jeg forventer også vores damesenior bliver stærkere besat på trænersiden, trods farvel til Jan
Pimenta der nu skal stå i spidsen for ynglingeholdet i Esbjerg Nordvest. Men også vores klubhus
er ved at få en omgang, så det til den nye sæson
står endnu pænere og stærkere end det før har
gjort
Plads i JBU-gruppe
At vi rent faktisk gør det godt, har vi nyligt fået
et bevis på, den 22. januar offentliggjorde JBU
Region 4 nemlig den nye Seniorgruppe, en grup-

pe der skal arbejde med alle seniorturneringer
under Region 4, heriblandt træningsturneringer,
7-mands og indendørs. Blandt gruppens fem
medlemmer er der blevet plads til undertegnede,
en opgave jeg ser frem til med stor iver og interesse, og noget jeg betragter som et stort skulderklap til mig personligt, men også til de vi udretter
i FC King George.
Jeg synes derfor at vi nok engang kan se frem til
en spændende sæson, hvor jeg er sikker på vi vil
udrette resultater som klub på og udenfor banen,
som vil give genlyd over hele regionen, og som
vil styrke vores position på fodboldlandkortet og
gøre det endnu sjovere at være en del af FC King
George.

Jacob Haag, formand, FC King George
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COACH’ CORNER

Så skal vi i gang igen...
Efter fire sæsoner, tager jeg sammen med jer, nu
hul på den femte. En masse planlægningsmøder
om den forestående sæson er ved at være overstået, træning, en træningsweekend, træningskampe, etc. er på plads. Vi er ikke en ny, men en
anderledes klub. Hvert år sker der nye mærkbare
ting, både på bestyrelsesplan, men også fysisk i
form f.eks. klubblad, spillerbokse og klubhus.
Vi skal i år starte træningen op med tre trænere
og dertilhørende holdledere, en hjælpetræner til
1. holdet, samt en målmandstræner. Fantastiske
nye voksne verden, unægtelig noget af en kontrast til opstarten i 2003, hvor jeg var alene og
med en af spillerne som holdleder. For dameafdelingen håber jeg efter den gode start i 2007,
lidt afmatning i efteråret, at afdelingen får lidt
medvind, denne afdeling er naturligt nok med til
at skabe varme og atmosfære.
En spændende sæson
Jeg er ret sikker på med den organisation som vi
er vidne til, så bliver det et spædende år. Vi har
haft meget sportslig succes, det ses jo både på
resultater samt antallet af medlemmer. Succesen
kan også måles med den stemning som findes i
klubben. Vi skal alle være med til at gøre det
endnu bedre. På banen skal vi alle også være
mere parate, lidt mere forberedt, samt at deltage
lidt mere i træningen. Selvom vi synes vi gjorde
hvad vi kunne i 2007 (ikke alle har den fornemmelse), så skal vi stramme skruen, for alle ved at
afstanden fra succes til fiasko kan være meget
lille.

’’

Vi skal alle være
med til at gøre det
endnu bedre.

men jeg tror ikke vi har toppet. Tre herreseniorhold, måske fire, så mon ikke vi ser kurven stadigt stigende. Alle hold har stor betydning i vores
klub, men mon jeg generer nogen ved at sige at
holdet i Serie 3, er klubbens flagskib og ansigt
udadtil, med dette hold har vi høstet megen ros,
og vi må gerne bryste os.
Jeg er glad og stolt over det vi har nået, men det
behøves ikke at stoppe her. På med det gode
humør, og frem for alt lysten til at træne og spille.
God sæson 2008, og velmødt i FC KING GEORGE.

Lad os spå lidt i 2008, så bliver det nok svært
med så stor fremgang i antallet af medlemmer,
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Finn Møller, cheftræner

INDENDØRS

Indendørssæsonen 2007/2008
Nu hvor vi så småt begynder at finde støvlerne
frem og gøre klar til udendørssæsonen, lakker
indendørssæsonen også mod enden. En indendørssæson der på mange måder har været spændende for FC King George, selvom det ikke er blevet til de helt store triumfer på banen.
Gennem de sidste par år har man i FC King
George forsøgt at få gode træningsforhold for
klubbens medlemmer, hvilket ikke har været en
nem kamp i konkurrence med de mange vintersportsgrene som håndbold, volleyball og basketball. Det er forsøgt at booke sig ind i kommunens
haller, men efter flere års afslag, måtte man
sande at det ikke var denne vej man skulle gå, og
da man gerne vil gøre det muligt for alle at træne
indendørs uden at betale en formue, er de private haller mere eller mindre udelukket. Øjnene
blev derfor rette mod hallerne under Esbjerg
Idrætspark, og her er det blevet til en fornuftig
aftale omkring Veldtoftehallen der længe har lagt
øde hen hver fredag. Det blev fra slutningen af
oktober måned til to timers træning hver fredag
eftermiddag, kl. 16:00-18:00, for alle seniorspillere i klubben.
Godt samarbejde
Her hvor der kun er få gange indendørstræning
tilbage, kan vi se tilbage på en god tid i
Veldtoftehallen, hvor samarbejdet med halpersonalet har fungeret helt efter hensigten. Klubben
har selv opsat og nedtaget bander, og enkelte
gange har banderne skulle bruges til stævner
dagen efter, hvilket har sparet Esbjerg Idrætspark
bøvlet med at opsætte disse bander. Det har derfor været et samarbejde der har fungeret begge
veje, FC King George har fået den længe ventet

træningstid indendørs, mens man har været med
til at skabe liv i Veldtofte Idrætspark, og hjulpet
til med den ellers besværlige opgave at opsætte
bander til weekendstævnerne.
Vi ser derfor frem til igen, i indendørssæsonen
2008/2009, at træne fodbold i Veldtoftehallen.
Noget der evt. kunne ske i samarbejde med nogle
af Veldtofte Idrætsparks øvrige klubber, således
alle kan hjælpe til og være med til at skabe
endnu mere liv i Veldtofte Idrætspark til gavn for
alle der benytter faciliteterne.
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TRÆNINGSSTART

Træningsstart for alle hold
Herresenior:
Lørdag den 9. februar 2008, 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 træning frem til 1. april:
Tirsdag og torsdag kl. 20.00 – 22.00 på bane 12 og bane 13
Efter 1. april vil træningen foregå:
Tirsdag og torsdag kl. 18.00 – 20.00 på bane 5 og bane 16
Der vil være mulighed for omklædning i rum nr. 10 og nr. 12.

Damesenior
FC King George starter træningen op for damesenior:
Lørdag den 1. marts 2008, 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 træning frem til 1. april:
Mandag og onsdag kl. 20.30 – 22.00 på bane 13
Efter 1. april vil træningen foregå:
Mandag og onsdag kl. 18.00 – 20.00 på EFI 1, 7-mands
Der vil være mulighed for omklædning i rum nr. 2.

U14 - Drenge
FC King George starter træningen op igen, og der vil være træningsstart for U14-Drenge:
Onsdag den 20. februar 2008, kl. 15:15 i Guldager Idrætscenter
Efterfølgende vil der være træning frem til 1. april:
Mandag og onsdag kl. 15.15 – 17.00 i Guldager Idrætscenter
Efter 1. april vil træningen foregå:
Mandag og onsdag kl. 15.15 – 17.00 i Hjerting
For yderligere information kontakt træner Jens Peter Kristensen på 20 86 48 77.
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HERRESENIOR

Forvandlingen til Jyllands bedste
For andet år i træk kunne et hold
fra FC King George udmærke sig
med at sikre klubben et Jydsk
Mesterskab, det skete da Serie 6
mandskabet gik hele vejen og
besejrede Klitmøller IF med 1-0 i
finalen, der blev spillede i Spjald.

VEJEN TIL FINALEN
1. runde:

Fole IF

- FC King George

1-2

2. runde:

Lunderskov B

- FC King George

0-3

3. runde:

FC King George

- Tulstrup/Fauerholt 5-1

Kvartfinalen

Oversidder

Semifinalen
At holdet overhovedet kunne
komme så langt som de gjorde, er Finalen
lidt af en præstation, for da sæsonen stod for døren var det usikkert om holdet
skule deltage i 11-mandsturneringen. Man troede
dog på at et 3. hold ville være et godt supplement til 2. holdet, og da de nye regler åbnede op
for at spillerne måtte deltage i både Serie 5 og
Serie 6, tog man chancen og tilmeldte holdet. Det
viste sig hurtigt at være en god idé, klubben fik
en stor spillertilgang og selvom det fortsat var
nødvendigt at bruge nogle spillere på begge hold,
var det den rigtige beslutning der var truffet.
Holdet blev med tiden bedre og bedre, men røg
til stor skuffelse lige udenfor det selskab der
skulle spille i Serie 5.2 til efteråret, og man måtte
fortsætte i Serie 6, hvor man nu var en af favoritterne i Esbjerg-puljen. Holdet, der hele sæsonen

FC King George

- Broager UI

4-0

FC King George

- Klitmøller IF

1-0

var under Preben Kaas’ ledelse, levede da også
op til favoritværdigheden og endte øverst i puljen, og kvalificerede sig til det Jydske
Mesterskab, som skulle gå hen og blive en stor
oplevelse for spillerne.
Finale den 24. november
Fem runder var der før man nåede finalen, og
holdet blev i løbet af turneringen bedre og bedre,
og blev ved med at imponere de flere og flere tilskuere der mødte op til kampene. Den 24.
november stod holdet så klar til finalen, en finale
der var blevet set frem til, ikke kun fra de 14 spilleres side, men fra hele klubbens side, og opbakning var da også stor da kampen skulle spilles.
Mange havde benyttet sig af tilbuddet om transport i bus, men også mange tog selv turen nordpå for at støtte holdet, og hjælpe dem frem til
sejren. Holdet kvitterede også med en sejr, da
man fortjent vandt 1-0 på et straffesparksmål i en
meget velspillet Serie 6 kamp. Forvandlingen fra
et hold der måske ikke skulle have været tilmeldt, til Jyllands bedste Serie 6 hold var dermed
fuldendt, en flot præstation fra alle omkring holdet.

FC King George var ovenpå...
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STILLINGER OG RESULTATER

Stilling i Herresenior, Serie 3, pulje 28:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

Ansager IF

0

0

0

0

0-0

0

2.

FC Esbjerg

0

0

0

0

0-0

0

3.

FC King George

0

0

0

0

0-0

0

4.

Glejbjerg SF

0

0

0

0

0-0

0

5.

Horne IF

0

0

0

0

0-0

0

1.

6.

Hunderup/S UG

0

0

0

0

0-0

0

7.

Jerne IF

0

0

0

0

0-0

0

8.

Kvaglund IF

0

0

0

0

0-0

0

9.

Lunde B

0

0

0

0

0-0

0

10.

Spangsbjerg IF

0

0

0

0

0-0

0

11.

Sædding/G IF

0

0

0

0

0-0

0

12.

Varde IF

0

0

0

0

0-0

0

Stilling i Herresenior, Serie 4, pulje 59:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

Andrup IF

0

0

0

0

0-0

0

2.

Brørup GF

0

0

0

0

0-0

0

3.

Esbjerg IF 92

0

0

0

0

0-0

0

1.

4.

Fanø B

0

0

0

0

0-0

0

5.

FC King George

0

0

0

0

0-0

0

6.

Føvling/Stenderup 0

0

0

0

0-0

0

7.

Gredstedbro B

0

0

0

0-0

0

8.

Gørding/Lourup IF

0

0

0

0

0-0

0

9.

Hviding IF

0

0

0

0

0-0

0

10.

Jerne IF

0

0

0

0

0-0

0

11.

Ribe BK

0

0

0

0

0-0

0

12.

Sdr. Hygum B

0

0

0

0

0-0

0

0

Se flere resultater og stillinger på www.fckg.dk
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STILLINGER OG RESULTATER

Herresenior, Region 4 Cup, serie 3
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

1.

FC Esbjerg

0

0

0

0

0-0

0

2.

FC King George

0

0

0

0

0-0

0

3.

Jerne IF

0

0

0

0

0-0

0

4.

Kvaglund IF

0

0

0

0

0-0

0

5.

Spangsbjerg IF

0

0

0

0

0-0

0

6.

Sædding-Guldager

0

0

0

0

0-0

0

Herresenior, Region 4 Cup, serie 4
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

1.

Andrup IF

0

0

0

0

0-0

0

2.

FC King George

0

0

0

0

0-0

0

3.

Føvling/Stenderup 0

0

0

0

0-0

0

4.

Jerne IF

0

0

0

0

0-0

0

5.

Spangsbjerg IF

0

0

0

0

0-0

0

6.

Tarp B

0

0

0

0

0-0

0

Herresenior, Region 4 Cup, serie 5
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

1.

BK 06 Esbjerg

0

0

0

0

0-0

0

2.

Coconut Lions

0

0

0

0

0-0

0

3.

FC Borac BL

0

0

0

0

0-0

0

4.

FC King George

0

0

0

0

0-0

0

5.

FC Stalden

0

0

0

0

0-0

0

6.

Sædding-Guldager

0

0

0

0

0-0

0

Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

U14 Drenge, Region 4 Cup
1.

FC King George

0

0

0

0

0-0

0

2.

Hviding IF

0

0

0

0

0-0

0

3.

JBS

0

0

0

0

0-0

0

4.

Kvaglund IF

0

0

0

0

0-0

0

5.

Spangsbjerg IF

0

0

0

0

0-0

0

6.

Ølgod IF

0

0

0

0

0-0

0
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DEN NYE TURNERINGSSTRUKTUR

Får vi en lyn-sæson?
De Jyske fodboldledere gav på JBUs delegeretmøde JBU mandat til at vende turneringen for alle
rækker under union, både for ungdomshold og
seniorhold. Det sker dog kun, hvis man som ventet på DBUs repræsentantskabs møde den 23.
februar 2008 beslutter at gennemføre ændringen. Ændringen betyder i alt enkelthed at
Kvalrækken nedlægges, og der kommer ny struktur for Danmarksserien, mens man samtidig vender alle serierækker, så der nu skal spilles efterforår i stedet for forår-efterår som vi kender det i
dag. Ændringen vil derfor også berøre alle FC
King Georges tilmeldte hold, men i hvor stort
omgang vides ikke endnu.
Vi ønsker dog at være helt klar på ændringerne,
så vi ikke får et stort chok når arbejdsgruppen
under JBU den 1. april kommer med deres forslag
til turneringsgennemførelsen, som kan får stor
betydning for afviklingen af sæsonen 2008. For
vores Damesenior bliver ændringerne efter alt
sandsynlighed ikke særligt mærkbare, da deres
turnering allerede er spillet op i to halvdele uden
ombrydning, hvilket i princippet også gælder for
vores U14-Drenge, der dog skal spille i samme
aldersgruppe et halvt år længere end normalt.
For vores herresenior bliver ændringerne dog
mere mærkbare, og selvom vi endnu ikke ved
hvad vi står overfor i den nye sæson, virker det
dog ret sikkert at vi får en lynsæson på et halvt
år.
En lille spådom
Vi våger pelsen og giver vores bud på hvad der
kommer til at ske når sæsonen sparkes i gang:
Til sommer nedlæges de tre Kvalrækker og
Danmarksserien ombrydes, der ligger to forslag
for ombrydning. Det er mest sandsynligt at der
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bliver tre Danmarksserier á 14 hold, altså 10
flere hold end er tilfældet i dag. Da der i dag er
24 hold i kvalrækken vil der være 14 hold tilovers, og 5-6 af disse hold vil efter alt sandsynlighed være jyske, og skal derfor ind i
Jyllandsserien. Dette betyder, hvis man ikke
ændrer antallet af hold i de Jyllandsserien, at
der kommer op til seks ekstraordinære nedrykkere i alle rækker, altså også Serie 3 og Serie 4
som FC King George deltager i. Ombrydes
Danmarksserien i stedet til fire pulje á 14 hold,
vil alle hold i Kvalrækken kunne spille i
Danmarksserien, hvilket betyder der ikke vil
være ekstraordinære nedrykkere i de Jyske rækker.
Der er dog også den mulighed, som nævnt ovenfor, at der laves om på antallet af hold i
Jyllandsserien, f.eks. tre Jyllandsserier á 12 hold,
hvilket dog vil betyde en større ændring i alle
Jyske rækker, og derfor ikke lyder sandsynligt.
Vores bud er derfor at vi får en lynsæson fra
april-juni, herefter indføres ændringerne med
tre Danmarksserier á 14 hold, og derned de ekstraordinære nedrykninger
Men hvad der sker vides først endeligt i starten
af april kort før sæsonen skydes i gang, man
kan dog holde sig løbende orienteret på JBUs
hjemmeside, www.jbu.dk, ligesom vi også vil
følge op på sagen på www.fckg.dk.

GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
FC King George indkalder alle klubbens medlemmer til den ordinære generalforsamling, lørdag
den 23. februar 2008 kl. 17.00 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 email jdh@fckg.dk, og skal være bestyrelsen i
hænde senest en uge før afholdelsen.
Klubben vil under generalforsamlingen være
vært med lidt godt til halsen.
Efter generalforsamlingen afholder FC King
George den årlige opstartsfest for alle seniorspillere. Der er spisning fra kl. 19:00, og maden serveres af vores sponsor Familla Taverna, og der vil
som sædvanligt kunne købes drikkevarer til billige penge i baren.
Det er nødvendigt med tilmelding til spisningen,
hvilket skal ske til Claus Underbjerg på telefon 60
15 32 18 senest tirsdag den 19. februar.
FC King George - Medlemsblad
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NYT FRA KLUBHUSET

Kan du tænke dig at være en del af et
godt samarbejde?
Klubhusudvalget mangler frivillige til diverse opgaver i klubhuset. Kunne du tænke dig at stå i baren til
en fest, hjælpe til med oprydning, eller måske have medbestemmelse omkring hvad der skal ske i klubhuset, så opfordrer jeg til, at du møder op til klubbens generalforsamling lørdag den. 23. februar klokken
17.00. Her vil der nemlig blive sammensat et nyt klubhusudvalg. Vi mangler en indkøbsansvarlig til indkøb og opfyldning af lageret i klubhuset. Denne person skal helst have egen bil, eller kunne låne en bil til
indkøbene. Vi mangler også en festarrangør til at arrangere klubbens sommer og afslutningsfest. Denne
person skal også stå for at arrangere de private fester som vores aktive og passive kan holde i klubhuset.
Derudover mangler vi som altid flere hænder til at hjælpe den indkøbsansvarlige og festarrangøren, men
også til at stå i baren. Det kan også være at du har fået en idé, eller måske har noget du vil have ændret
i klubhuset, så modtager jeg også ris/ros og idéer på generalforsamlingen eller på tlf. 60 15 32 18, e-mail
cu@fckg.dk. Så mød op til generalforsamlingen hvor du også har indflydelse på mange andre ting der
vedrører klubben. Kom og få et indblik i hvordan klubben fungerer osv.
Med venlig hilsen
Klubhusudvalget

Klar til en ny sæson i klubhuset
Da vi med hastige skridt nærmer os starten på den nye sæson, er det også tid til at klubhuset åbner
igen. Der er i løbet af vinterpausen sket meget i klubhuset. Der er investeret i en projektor, så vi nu kan
vise landskampe, champions league og meget andet på storskærm. Der er også blevet bygget et lagerrum, så vi kan få organiseret vores ”rod”. Selvom lagerrummet selvfølgelig fylder nogen kvadratmeter,
så føles rummet ikke mindre, og samtidig er klubhuset blevet mere hyggelig. Derudover har klubhuset
fået en ordentlig omgang rengøring og der er blevet malet lidt. Alt dette kræver selvfølgelig en masse
timers frivillig arbejde, men som i helt sikkert vil kunne se og mærke når i kommer i klubhuset, så har
det været det hårde arbejde værd. Derfor vil vi endnu engang på vegne af klubhusudvalget, sige tak for
hjælpen til de personer der har medvirket i disse projekter. Vi vil hermed også opfordre jer alle til at deltage i det frivillige arbejde omkring klubben. Det er det frivillige arbejde der gør det muligt at drive FC
King George, og dermed også klubhuset. Så jo mere vi alle bidrager til klubben, jo bedre en klub får vi.
Så giv en hånd en gang imellem, det betyder meget. Jo flere vi er om det, jo nemmere og sjovere er det.
Det er faktisk ligesom fodbold. Det handler om samarbejde.
Med venlig hilsen
Klubhusudvalget
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SET UDEFRA

Fyrtårnet FC King George
- De unge gider ikke være i foreninger! - Det er
altid Tordenskjolds (gamle) soldater, der skal
gøre det hele! - De etablerede foreninger mister
medlemmer!
Ja det er mange af de floskler, nogen vil måske
endda kalde det dårlige undskyldninger, som jeg
har mødt i de foreninger jeg selv har været aktiv
– men her i Esbjerg er det anderledes, og FC King
George er i høj grad med til at vise vejen.
Klubben er beviset på at man med vilje, masser
af engagement og kommunikation på niveau med
medlemmerne kan skabe en levende og succesrig
forening, hvor ungdommen selv er med til at
sætte dagsordenen.
Som tilflytter ude fra det mørke opland opfattede
jeg ellers indledningsvist sådan noget som en
fodboldklub opkaldt efter et værtshus som en
noget letbenet størrelse, der da umuligt kunne
bære på sigt, men det har jo vist sig at FC King
George netop fanger det helt essentielle i amatør-fodbold-kulturen, nemlig samværet på tværs
af hold omkring et fælles mål – at have det sjovt
med at spille fodbold. Jeg oplever selv det
samme i Spangsbjerg, hvor det bliver til en smule
serie 5-sparkeri – Her er den venlige rivalisering
med opkomlingene fra FC King George med til at
give lokalopgørene endnu mere gnist, for det der
værtshushold med alle nordmændene, dem nakker vi da!
Opgørene mod FC King George er således altid
specielle, man spiller altid mod bekendte – det
kan være fra studiet, arbejdet eller ofte for mit
vedkommende fra fanklubben. Der er altid tænding på; men efter kampene hersker den gode
stemning, for alle er der jo for at have det sjovt,

og denne stemning er i høj grad båret af det frivillige engagement og fælles ansvar, der er fremherskende i klubben.
FC King George er således en glimrende eksponent og fyrtårn for det engagement som mange
unge esbjergensere er i besiddelse af, og udøver i
det daglige i både fodbold- skak- og fanklubber.
Det står altså ikke så skidt til, som sortseerne
tror, flosklerne pakkes væk og FC King George
viser vejen.
Vi ses på og udenfor banen!
Kenneth Guldager, Blue Knights
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INFO OG KONTAKTOPLYSNINGER

Kontaktoplysninger
Adresse:
FC King George
Havnegade 13kld.
6700 Esbjerg

Trænere/holdledere:
Herresenior, serie 3
Cheftræner: Finn Møller, 22 62 46 53
Ass.træener: Rasmus Kyhn, 25 46 89 44
Holdleder: John Vallø, 40 79 40 39

Mobil: 27 21 65 77
E-post: mail@fckg.dk
Web: www.fckg.dk

Herresenior, serie 4
Træner: Preben Kaas, 23 98 95 81
Holdleder: Anne-Grethe Kaas

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

Herresenior, serie 5
Træner: Hamid Safic, 22 99 52 99

Næstformand Henrik Baun Jensen:
hbj@fckg.dk
Kasserer Jens Muff:
jm@fckg.dk

Damesenior
Cheftræner: Offentliggøres senere
U-14 Drenge
Træner: Jens Peter Kristensen, 20 86 48 77
Målmandstræner Bo Brejnrod, 28 79 62 57

Claus Underbjerg, menigt medlem
cu@fckg.dk
Allan Overbeck, menigt medlem
ao@fckg.dk
Sponsorudvalg:
Henrik Baun Jensen, 21 27 21 23
PR-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 20.00 - 22.00 til uge 12
Bane 12 og 13, omk.rum 10 og 12, Veldtofte
Tirsdag og torsdag 18.00 - 20.00 fra uge 13
Bane 5 og 16, omk.rum 10 og 12, Veldtofte
Træningstider, Damesenior:
Mandag og onsdag: 20.30-22.00 til uge 12
Bane 13, omk.rum 2, Veldtofte
Mandag og onsdag: 18.00-20.00 fra uge 13
EFI 1, 7-mands, omk.rum 2, Veldtofte
Træningstider, U-14, drenge
Mandag og onsdag kl. 15.15-17.00
Til uge 12: Guldager Idrætscenter
Fra uge 13: Hjerting

FC King George Medlemsblad, januar 2008, nr. 8, 3. 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

14 FC King George - Medlemsblad

SPONSORER

Just/Ask
Mode til mænd
Sædding Centret

Madexpressen
Kirk Larsen & Ascanius
Guldbageren Hjerting
Estate mæglerne
SMC Biler
Køkkenkæden
Sylvia
Café Signe :: Midt-I
Kunstpavillonen Josef
Carstens Automatservice
LP Gul dog Sølv

MOON
Casa Toscana
BeKeVi
Haag & LeRoi Webdesign
Lime + Coffee
UMBRO
Sportigan
Vestfoto
Bones Familerestaurant
Storgaard Biler
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I FC King George er sponsorerne meget vigtige samarbejdspartnere, og jo bedre klubbens sponsornetværk er, jo bedre kan vi gøre det for vores medlemmer. Det er dog et tidskrævende arbejde
at finde sponsorer, og da arbejdet i FC King George er 100% frivilligt, kan det være svært at finde
tiden til det store sponsorarbejde.
Vi vil derfor gerne bede om DIN hjælp til at finde vores næste sponsor. Alt du skal gøre er at
sætte os i kontakt med en interesseret virksomhed, så overtager vi arbejdet og finder sammen
med virksomheden en passende aftale. Vi vil selvfølgelig gerne belønne dig for din hjælp, så derfor får alle der skaffer en sponsor til FC King George en gratis biograftur med popcorn og sodavand for to personer.
Kontakt Jacob Haag på telefon 27 21 65 77 hvis du kender en interesseret virksomhed eller hvis du
selv vil være sponsor for FC King George.
Husk at jo flere sponsorer vi har, jo bedre kan vi gøre det for vores medlemmer.

