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Tak for den store indsats
Der bliver arbejdet på højtryk i alle kroge og
hjørner af vores klub, både på og udenfor banen.
Der ligger nemlig en masse opgaver foran os, og
det er en fornøjelse at opleve hvordan klubbens
medlemmer har taget generalforsamlingens budskab til sig og yder en ekstra indsats hele vejen
rundt. Flere har meldt sig på banen for at hjælpe
til i diverse udvalg, og det er ikke svært at finde
hænder til de mange små opgaver, noget jeg som
formand sætter utroligt stor pris på, da det giver
bestyrelsen mulighed for at løse de lidt større
opgaver.
På banen bliver der også arbejdet hårdt, og tilslutningen til træning har været god, trods det
svigtende vejr, og jeg er ganske sikker på at vi vil
se endnu flere nu hvor vejret og banerne bliver
bedre. Jeg synes dog også at vores trænere fortjener den store opbakning, trænerteamet på
herresiden er velfungerende og der er en god
dialog vores trænere imellem, som gør at de hele
tiden arbejder på at forbedre deres samarbejde
og dermed forholdene for medlemmerne. På
kvindesiden står Poul Witt i øjeblikket alene, men
den opgaver løfter han også fint. Det er dog
ingen hemmelighed at vi arbejder på at aflaste
ham en smule, så han kan holde fokus 100% på
11-mandsholdet som er hans primære opgave, og
så vi kan få en træner mere ind i billedet, der har
fokus på vores 7-mandshold.
Når man føler, at vi alle arbejder for den samme
sag, og at vi alle arbejder for at gøre klubben
bedre, er det også lettere, for mig som formand
og for vores bestyrelse, at holde motivationen til
hele tiden at gøre det bedre. Et par gode eksempler er vores nye hjemmeside, som rummer en
masse muligheder, og som i endnu højere grad

end før giver mange divisionsklubber baghjul,
vores sponsorudvalg som i øjeblikket arbejder
stenhårdt for at sikre de bedste materialer til alle
hold, eller vores nye PR-udvalg der med ansvaret
for dette nummer af klubbladet har vist at de i
den grad kan løfte de kommende opgaver som de
står overfor.
Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige
et stort tak til alle vores frivillige, der ligger et
kæmpe stykke arbejde i klubben, jeg håber at
dette arbejde vil fortsætte. For med den energi vi
som klub i øjeblikket udstråler er der ingen grænser for hvor langt vi kan nå.

Jacob Haag, formand, FC King George
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COACH’ CORNER

Nye mål, nye tiltag og nye muligheder
Som træner er det oftest sådan, at næppe er en
sæson forbi, før man tænker: - Hvad nu?
Og afhængig af hvordan sæsonen gik, bliver
spørgsmålet hurtigt mere og mere aktuelt, efter
en god sæson kan man dog hvile lidt på laurbærrene. For FC King George blev 2007 endnu en
fremragende sæson, dog også en meget lang
sæson for mange spillere og ikke mindst jeg selv
som træner. Så der var i høj grad brug for hvile,
men det bliver hurtigt hverdag igen i en klub som
FC King George. Her hviles der nemlig ikke på
laurbærrene, klubben er inde i en rivende udvikling med flere hold og flere spillere på både kvinde og herre siden, derfor også flere trænere. Det
kræver en bedre og bredere koordination mellem
de enkelte trænere, og selvfølgelig også en bedre
forståelse fra spillerne i forhold til selv samme
trænere. Tingene gøres nok lidt anderledes hos
de nye trænere end spillerne tidligere har været
vant til med de to ”gamle”, men det er altid
spændende med noget nyt omkring sig. Så åbenhed og forståelse er et absolut ”must” i klubben.
Målsætningen for sæsonen 2008 for de enkelte
hold kom på plads på et møde mellem trænerne
og bestyrelse, og de mål der blev sat er absolut
indenfor rækkevidde. Det handler nemlig ikke om
at overleve i de enkelte rækker, men om at spille
med. Derfor fik målsætningen nok et lille hak
opad fra trænesiden, da det er sjovest at være
med fremme end at ligge og kæmpe for at undgå
nedrykning. Og da sæsonen så også blev forkortet til kun at være en halv sæson i år, giver det
nok lidt bedre muligheder for at kommer længere
frem. Men det kræver engagement fra alle i klubben og det er vigtigt at prioriteterne er på plads,
som er og altid vil være førstehold, andethold og
tredjehold. Alle spillere er potentielle første-
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Alle spillere er
potentielle førsteholdsspillere...

holdsspillere og spiller der når der er brug for
det. Samt at alle ligeledes er indstillet på at
rykke en tur ned hvis det er nødvendigt, så skal
vi nok nå nogle nye mål allerede i 2008.
Nye tiltag er det jo også blevet til med en ny og
rigtig flot hjemmeside og det er da mit håb at
alle vil bruge de nye muligheder der ligger i den.
Det vil gøre arbejdet med at stille hold til forskellige kampe lidt nemmere i fremtiden.
Men nu går det løs og jeg håber alle får en god
sæson i 2008 og måske bliver det lidt bedre end
de to foregående sæsoner, hvem ved?
Preben Kaas, 2nd coach

SPILLERPROFIL

Mette Klarskov Petersen
Efter FC King George’s opstart af kvindeafdelingen, har der været stor tilgang til afdelingen, og
især tiltag i denne sæson, som ansættelse af en
yderst kompetent træner, Poul Witt, og udvidelse
fra 7-mands til 11-mands, har gjort kvindeafdelingen til en stor succes. I dette nummer af klubbladet viser spillerprofilen en af de nye kvinder som
er kommet til efter opstarten i år: Mette Klarskov
Petersen.
Mette er 22 år, og læser på 3. semester på fysioterapeutuddannelsen her i Esbjerg. Hun har spillet fodbold lige siden hun lærte at gå, men har
dog haft enkelte pauser siden. Hun har spillet i
forskellige klubber siden opstart heriblandt
Jejsing IF, Abild IF og Bredebro IF, men nu bliver
støvlerne brugt flittigt på banerne i Veldtofte
under Pouls træninger. Mette er meget engageret
under træning såvel som kamp på 11-mandsholdets midtbane, for som Poul Witt siger: -Gør man
ikke sit bedste under træning, gør man det heller
ikke i kamp.
Via nogle medstuderende på fysioterapeutskolen
fik Mette kendskab til FC King George, da mange
af klubbens spillere kommer herfra. Hun siger
om hendes medstuderende: -De fortalte en del
positivt om klubben og det jeg faldt mest over
var at de sagde at, der er et godt sammenhold.
Dette, synes jeg, er en af de ting, der skal komme
i første række.
Selvom Mette ligger meget vægt på det sociale i
klubben, har hun dog også spillermæssige ambitioner på holdets og egne vegne. Hun ønsker for
holdet, at alle gør deres bedste for at vinde
kampe, og derved opnår en god placering i puljen. På det personlige plan er hendes ambitioner
at gøre et godt stykke arbejde på banen ved
f.eks. at lægge op til nogle mål, eller selv score

FACTS:
Spilletrøjenummer: 22
Navn: Mette Klarskov Petersen
Fødselsdato: 22.juni 1985
Position: midtbane
Tidligere klubber: Jejsing IF, Abild IF og
Bredebro IF
Førsteholdskampe: 1
dem. Derudover vil hun selvfølgelig også gøre en
indsats for at bevare det gode sammenhold der
er på holdet, ved f.eks. at se sine medspillere
udenfor banen til nogle af klubbens arrangementer. Dertil skal nævnes at Poul Witt har planer om
”sociale udflugter” med kvindeafdeling, som
f.eks. bowlingture, hvor Mette kan være med til
at styrke sammenholdet, ved at deltage
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NY HJEMMESIDE

I starten af april lancerede FC King George sin
helt nye hjemmeside, en hjemmeside der først og
fremmest har fået et nyt design, der gør den
både pænere og lettere at finde rundt på. Udover
det nye design er siden blevet nemmere at opdatere, men den indeholder også en masse nye
oplysningerne til både den normale bruger, men
også til folk der ønsker at fordybe sig.
Det er således nu muligt at se optakter, kampreferater og kampfakta fra alle klubbens kampe på
både herre- og kvindesiden, ligesom det er
muligt at tage et kig tilbage i kamparkivet hvor
der findes en komplet liste over alle klubbens
førsteholdskampe siden den første kamp i 2001.
Det betyder også at spillerstatistikken er blevet
udvidet, så man for hver enkelt spiller kan se
hvor mange kampe, mål og kort spilleren har i de
enkelte sæsoner. Dette gælder alle nuværende og
tidligere FC King George spillere. Da der findes et
komplet arkiv over alle spillere som har deltaget i
en turneringskamp på et af klubbens hold, siden
FC King George´ grundlæggelse.
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Den store statistikdel er dog blot en af de mange
nye muligheder hjemmesiden byder på.
Klubhuset har også fået sine egne sider, hvor det
er muligt at se en kalender over alle arrangementer, samt at se billeder fra klubhusets sociale
arrangementer og ikke mindst klubbens afslutningsfester. Et af de andre nye tiltag som vi håber
klubbens medlemmer vil benytte i stor stil er
vores nye debatforum som erstatter gæstebogen.
Her har medlemmerne mulighed for at snakke
om diverse emner vedrørende klubben, men det
vil også være muligt at sende afbud til kampe,
ligesom holdenes trænere vil kunne informere
spillerne om kampflytning, træningsflytning og
andre relevante oplysninger.
Udover de nævnte nye tiltag på hjemmesiden
er en række andre ting også blevet forbedret,
og det er nu muligt at:
•
•
•
•
•

Downloade holdbilleder
Læse klubbens historie år for år
Se pressens omtale om klubben
Kontakt klubben direkte fra siden
Blive passivt medlem

HERRESENIOR

Sæsonen skudt igang
Efter måneders træning på slaggerbanen og
diverse mudderbaner, kom FC King Georges herresenior endelig på græs i uge 15, en uge senere
end forventet, hvilket var til stor glæde for de
mange spillere der i optakten har været til træning. Faktisk er det blevet til mere end 50 forskellige spillere i løbet af optakten, nogen har
været der flere gange end andre, men træningsindsatsen har været god og der har været
omkring 30 spillere hver gang. Et tal som faktisk
ser ud til at blive bedre nu hvor tiden og ikke
mindst banerne bliver bedre, så det lover godt
for sæsonen hvor vi har tre hold tilmeldt i JBUs
turneringer.
Alle tre hold har været i aktion i træningskampe i
optakten, og det er lykkedes at få afviklet de fleste af kampene trods de dårlige baner. Generelt
har holdene dog været ramt af mange afbud, og
der har stort set konstant været 10-15 afbud
grundet skader og andre arrangementer, hvilket
er gået hårdt udover vores 3. hold i Serie 5.
Træner Hamid Safic har dog holdt humøret oppe,
og trods et par store nederlag, er det også blevet
til flotte resultater som en 3-2 sejr over Coconut
Lions og 4-4 mod BK-06 Esbjerg. Det bliver derfor spændende at se holdet i aktion i turneringen,

hvor der traditionen tro ikke er nær så mange
afbud.
Preben Kaas og hans drenge på Serie 4 holdet,
der til denne sæson er oprykkere, overraskede
positivt i sæsonen første træningskampe, hvor
man spillede lige op med Serie 3 holdet og hvor
det blev til sejrer over Spangsbjerg IF, Jerne IF,
nedrykkerne Føvling/Stenderup UIF og Tjæreborg
IF, sidstnævnte kamp vandt holdet hele 8-0. Dog
sluttede træningskampene ikke så godt som de
startede, og generalprøven til sæsonen tabte
man med 5-1 til Spangsbjerg IF, hvilket ikke gav
den bedste optakt. Om det var optakten eller end
en bedre modstander der gjorde udslaget vides
ikke, men sæsonpremieren mod Sdr. Hygum B
blev tabt med 3-1 på egen bane. Holdet fik her
vist at de spillemæssigt sagtens kan spille med i
Serie 4 og at pointene nok skal komme i næste
kampe.
FC King Georges førstehold i Serie 3 fik sig nogle
blandede resultater i træningskampene, hvor det
blev til både sejre og nederlag. Bedst så det ud
da man på kunststofbanen udspillede Sdr. Bjert
fra Kolding-egnen og vandt med 4-1. Værst så det
ud da man dagen efter tabte 2-1 til Kvaglund IF,
som anses for at være et af puljens dårligere
hold. Det var derfor svært at spå om resultatet af
den første turneringskamp, hvor man dog var
favoritter mod oprykkerne fra Hunderup/Sejstrup
UG, men holdet levede til fulde op til favoritværdigheden og vandt kampen med 5-1. Dermed fik
man en god start på den korte sæson, og det bliver spændende at se om holdet kan blande sig i
toppen og kampen om den ene eller måske to
oprykningspladser.
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STILLINGER OG RESULTATER

Stilling i Herresenior, Serie 3, pulje 28:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

Lunde B

3

2

1

0

11-4

7

2.

Glejbjerg SF

3

2

1

0

10-7

7

3.

Sædding/Guld. IF

3

2

0

1

12-3

6

4.

Jerne IF

3

1

2

0

10-6

5

5.

Spangsbjerg IF

3

1

1

1

3-4

4

1.

6.

Kvaglund IF

3

1

1

1

4-8

4

7.

Horne IF

3

1

1

1

5-8

4

8.

FC King George

3

1

0

2

6-5

3

9.

FC Esbjerg

3

1

0

2

5-6

3

10.

Ansager IF

3

0

2

1

5-6

2

11.

Varde IF

3

0

2

1

3-10

2

12.

Hunderup/S UG

3

0

1

2

6-13

1

Stilling i Herresenior, Serie 4, pulje 59:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

Føvling/Stend. UI

2

2

0

0

3-0

6

2.

Andrup IF

3

2

0

1

10-4

6

3.

Gørding/Lourup IF

3

2

0

1

9-5

6

4.

Ribe BK

2

2

0

0

6-3

6

5.

Sdr. Hygum B

3

2

0

1

6-4

6

1.

6.

Hviding IF

3

2

0

1

5-3

6

7.

Brørup GF

3

1

1

1

5-4

4

8.

FC King George

3

1

0

2

8-9

3

9.

Esbjerg IF 92

3

1

0

2

5-6

3

10.

Fanø B

3

1

0

2

6-8

3

11.

Gredstedbro B

3

0

1

2

3-11

1

12.

Jerne IF

3

0

0

3

7-16

0

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

Stilling i Herresenior, Serie 5, pulje 119:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

1.

FC King George

2

2

0

0

16-2

6

2.

Ribe BK

2

2

0

0

6-2

6

3.

Esbjerg fB

2

1

1

0

6-3

4

4.

FC Esbjerg (2)

2

1

1

0

6-3

4

5.

Sædding/Guld. IF

1

1

0

0

13-0

3

6.

Coconut Lions (2)

0

0

0

0

0-0

0

7.

Hjerting IF (1)

1

0

0

1

0-3

0

8.

Andrup IF

2

0

0

2

2-6

0

9.

Spangsbjerg IF (2)

2

0

0

2

1-17

0

10.

FC Borac BL Esbjerg 2

0

0

2

1-15

0

Stilling i Kvindesenior, Serie 2, pulje 926:

1.

Holsted FB

Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

Score

Point

2

1

1

8-4

4

0

2.

Bramming B

2

1

1

0

7-5

4

3.

Blåbjerg

0

0

0

0

0-0

0

4.

FC King George

1

0

0

1

3-5

0

5.

Næsbjerg RUI

1

0

0

1

2-6

0

Score

Point

Stilling i U-14 drenge, B2, pulje 565:
Kampe

Vundet

Uafgjort Tabt

1.

Bramming B

2

2

0

0

11-2

6

2.

FC King George

1

1

0

0

3-0

3

3.

Sønderris SK

2

1

0

1

13-8

3

4.

Føvling/Stend. UI

2

1

0

1

2-4

3

5.

Tjæreborg IF

1

0

0

1

1-4

0

6.

Hjerting IF

2

0

0

2

2-14

0
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KVINDESENIOR

Spændende udfordring
langt skridt i den rigtige retning, hvilket også
blev bevist i den anden træningskamp mod
Frifelt, hvor holdet virkeligt havde hævet Deres
niveau en hel del procenter En kamp som vi kører
sikkert hjem med en 1-0 sejr, men som sagtens
kunne være blevet større.
I det første år med 11-mands fodbold er det ikke
udelukkende resultater vi går efter, men at vi
udvikler holdene og spillerne så man måske i
sæsonen 2009 kan have en målsætning om at
komme et skridt videre.
Vi er heldigvis så heldige at der hele tiden kom-

’’

Med pigernes iver
og vilje til at lære,
er vi nået langt...

Som noget nyt skulle FC King George prøve at få
et 11-mands kvindehold på banen og samtidigt
beholde vores 7-mands hold. Det, at flere af
pigerne aldrig havde prøvet 11 mands fodbold
eller i det hele taget spillet fodbold gjorde, at det
blev en af de største udfordringer jeg hidtil er
blevet kastet ud i. Her tænker jeg specielt taktisk
hvordan man står på banen, men også på det
tekniske plan er der meget der skal hentes.
Efter en uges træning fik vi afviklet en træningskamp mod Bramming, hvor vi havde muligheden
for at måle os med toppen af Serie 2, og hvad der
fremover skulle arbejdes med for at nå derop.
Efter et 0-10 nederlag måtte vi erkende at det
ikke var så lidt der skulle arbejdes med. Men med
pigernes iver og vilje til at lære, er vi nået et
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mer nye til, hvilket også siger noget om at FC
King George er en klub for alle og et sted man
bliver taget rigtig godt imod både som spiller og
træner.
Hvis vi gør status efter de første 6 uger, så har
det været den spændende udfordring jeg havde
forventet. Samtidigt melder flere spillere sig til at
spille 11-mands, hvilket gør at jeg ser fortrøstningsfuldt på fremtiden for FC King George kvindehold.
Sportslig hilsen

Poul Witt, kvindesenior

U-14 DRENGE

Spændende udfordring
Da jeg sidst skrev, havde vi maksimumpoint og
var sikret kredskampe to runder før tid. Den første vandt vi 3-2 over Oksbøl, hvorefter vi sad
over. Tredje runde (1/8-finalerne) var mod
Horne/Tistrup, som havde vundet 21 af 21 kampe
med en så fornem målscore som 69-4. Vi førte 20 ved pausen, selv om spillet ikke var specielt flydende, men det må siges at være klasse at være
foran 2-0 på sådan en dag, mod en så god modstander. Desværre røg kampen i forlænget spilletid, som vi tabte. Det, vi kan lære af den kamp er
at vi skal øve os meget i at blive bedre til at
komme hurtigt på vores pladser, så vi også i
pressede situationer kan og tør spille bolden
rundt. Stadig kan vi ærgre os over nederlaget, for
da Horne/Tistrup nåede finalestævnet, vandt de
6-0, 4-0 og 4-0.
Årets første opgave var at genforhandle sponsorkontrakter, og den del er forløbet fornuftigt. Efter
foreløbig 92 timers arbejde er stort set samtlige
genforhandlet, og i den forbindelse vil jeg atter
pointere VIGTIGHEDEN AF, AT VI STØTTER VORE
SPONSORER OG HUSKER AT FORTÆLLE HVER
EVIG ENESTE GANG, VI BRUGER DEM. Personligt
er jeg pavestolt over at kunne præsentere, at vi
får lov til at reklamere så fornemt for forretninger og virksomheder, som tilfældet er. Derfor vil
jeg igen sige EN STOR TAK TIL SAMTLIGE SPONSORER.
Det lykkedes via afstemning blandt forældrene at
blive tilmeldt i den – for os – mest hensigtsmæssige kategori, og nu ser vi frem til et spændende
forår, hvor vi skal forsøge at spille hurtigt rundt
om mange ’94eres fysik. En opgave, som vi vil
løse med hold- og klubånd.

’’

Der er mange ting
vi skal være stolte
af i FC King George

Endnu en ting, som glæder mig meget, er, at vi
nu kan give Nicklas målmandstræning to gange i
ugen hos klubbens førsteholdsmålmand, Bo
Brejnrod. Det er fantastisk, og det er endnu mere
fantastisk, at Nicklas er villig til at træne fire
gange i ugen, eftersom to af gangene er i
Veldtofte.
Der er mange ting, som vi skal være stolte af i FC
King George, for vi har unikke forhold, vi sætter
pris på.
Jens Peter Kristensen, U-14 Drenge
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Et indblik i en træningsaften...

To sekunder på
laurbærrene

>>

>>

Fodbold er venskab

Målmandstræneren viser vejen

Muskler skal der til...
Der er kamp
om bolden...

Det bliver stort det hér drenge...
12

SET UDEFRA

FC King George - bar’ et barhold
Sådan tænkte jeg første gang jeg hørte om klubben, eller dvs. da et af de ældre medlemmer af
truppen forklarede mig hvad King George var. En
Bar. En bar i Esbjerg - og de har altså lavet et
fodboldhold.
Jeg var bare 16 år da min klub, Sdr. Hygum
Boldklub og FC King George i 2001 skulle kæmpe
om vigtige point i Serie 6. Vi var nedrykkede fra
Serie 5 – og havde et helt nyt hold, og FC King
George var en helt ny klub som ingen kendte. Det
viste sig hurtigt at disse to mandskaber skulle
kæmpe om førstepladsen i puljen. Kvaglund IF
også impliceret i topstriden, men knækkede dog
efter at vi i ”Gryden” i Sdr. Hygum havde forvandlet 1-5 til 10-5 på en hæsblæsende anden halvleg.
Stadionnavnet ”Gryden” er opkaldt af Jacob
Haag, og første gang vi i Sdr. Hygum hørte dette,
var da førnævnte Haag brugte udtrykket i hans
kampreferat af vores første indbyrdes kamp.
Første gang vi mødte FCKG var som førnævnt i ”Gryden”. Begge hold lå til oprykning,
kampen var tæt og der blev gået til stålet – men
vi beholdte samtlige point i Sdr. Hygum via en 30-sejr. I den anden kamp i Veldtofte trak hjemmeholdet det længste strå med en 2-1-sejr. Jeg
husker vi kom foran, men kom under massivt
pres, og så står det friskt i erindringen at en
FCKG-leder, ca. 5 minutter før tid råbte: ”1.000 kr.
i bødekassen hvis I holder den.” – og sådan gik
det jo. Det hele endte jo lykkeligt med oprykning
til begge klubber. Året efter stod den på Serie 5 –
men i hver sin pulje. Begge klubber behøvede
kun én sæson i Serie 5, for derefter at rykke op i
Serie 4. Flot af begge klubber – ingen tvivl om
det.
Sidenhen er FC King George blevet det man
kan kalde et stabilt Serie 3-hold, imens Sdr.
Hygum stadig spiller Serie 4 – nu sammen med

FCKG’s 2. hold, og for første gang siden 2001
mødets de to klubber igen i år, hvor Sdr. Hygum
kunne køre hjem til klubhuset ved ”Gryden” med
en sejr på 3-1
FC King Georges udvikling
Jeg har igennem årene fulgt FC King Georges
udvikling. Det er gået stærkt - meget stærkt set
fra min side, men ikke for stærkt. I FCKG må der
være et meget stærkt bagland, og Jacob Haag er
tilsyneladende edderkoppen der samler det hele.
At man som en breddeklub – som FC King George
er, kan mønstre så mange hold efter en så forholdsvis kort levetid, det er ganske enkelt fantastisk flot. At I nu også kan tilbyde kvindefodbold
og U-14 Drengefodbold er ligeledes flot. En klub i
fremgang er det indtryk jeg sidder med.
Slutteligt vil jeg ønske jer held og lykke i sæsonen, og tillykke med jeres klubhus i Esbjerg –
endnu et kapitel skal tilføjes FC King Georges
historiebøger.
Martin ”Smed” Clausen
Sdr. Hygum Boldklub samt ansat ved JBU
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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
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
cu@fckg.dk
Anders Vestergaard Fournaise, menigt medlem
avf@fckg.dk
Louise Bjerregaard, 1. suppleant
lb@fckg.dk
Charlotte Gejl Pedersen, 2. suppleant
cgp@fckg.dk
Sponsorudvalg:
Henrik Baun Jensen, 21 27 21 23
PR-udvalg:
Anders Vestergaard Fournaise, avf@fckg.dk
Klubhusudvalg:
Claus Underbjerg, 60 15 32 18

Kampfordeler:
Mogens Pedersen, 28 91 41 05, mp@fckg.dk
Trænere/holdledere:
Herresenior, serie 3
Cheftræner: Finn Møller, 22 62 46 53
Ass. træner: Rasmus Kyhn, 25 46 89 44
Holdleder: John Vallø, 40 79 40 39

Herresenior, serie 4
Træner: Preben Kaas, 23 98 95 81
Holdleder: Anne-Grethe Kaas
Herresenior, serie 5
Træner: Hamid Safic, 22 99 52 99
Kvindetræner
Cheftræner: Poul Witt, 24 66 59 69
U-14 Drenge
Træner: Jens Peter Kristensen, 20 86 48 77
Målmandstræner
Bo Brejnrod, 28 79 62 57
Træningstider, Herresenior:
Tirsdag og torsdag 18.00 - 20.00
Bane 5 og 16, omk.rum 10 og 12, Veldtofte
Træningstider, Kvindesenior:
Mandag og torsdag: 18.30 - 20.30
EFI 1, 7-mands, omk.rum 2, Veldtofte
Træningstider, U-14, drenge
Mandag og onsdag kl. 15.15-17.00
Hjerting Skole
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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

Madexpressen
Kirk Larsen & Ascanius
Guldbageren Hjerting
Asta P
Hudplejeklinikken Medex
Køkkenkæden
Sylvia
Kunstpavillonen Josef
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.

