TEMA

Topunderholdning
for en ti’er
Gug Boldklub ved Aalborg er blandt de klubber
i Jylland, der opkræver det højeste kontingent.
Spillerne får også meget for pengene, mener
formanden
TEKST OG FOTOS: NIELS HENRIKSEN

Fodbold har udviklet sig fra at være en
sommer-idrætsgren til at blive spillet næsten året rundt. Det koster. Og selv om
Gug Boldklub ved Aalborg er blandt de
klubber, der opkræver det højeste kontingent i Jylland, så mener formanden, at
spillerne får fuld valuta for pengene.
- Et højt serviceniveau koster mange penge. Vores herreseniorer betaler 2000 kr.
om året for at spille hos os. De spillere, der
udnytter deres kontingent, træner to gange halvanden time om ugen. Hertil skal
lægges en kamp, som med omklædning varer i hvert fald to timer. Det bliver mindst
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"I Gug Boldklub er vi meget omkostningsbevidste, og vi er ikke kede af at sige, at
vi har lidt penge på kistebunden"
Formand i Gug Boldklub, Claus Willadsen

Når førsteholdsspillerne kommer til træning, ligger
deres tøj nyvasket i deres egne skabe i et omklædningsrum, der kun bruges af dem. Her ses
formand Claus Willadsen i rummet, hvor han selv
har haft sin faste plads engang.

fem timer om ugen i 40 uger, altså 200
timer. Det vil sige, at spillerne får topunderholdning og bliver serviceret på forskellig vis for en ti’er i timen. Det er der
ikke mange i underholdningsindustrien,
der kan hamle op med, påpeger Claus
Willadsen, der har været formand i Gug
Boldklub de seneste syv år.
Før det var han næstformand i seks
og seniorformand i flere år, og han
lægger ikke skjul på, at Gug Boldklub har været hans hjertebarn, siden han som seksårig i 1966 blev
>
meldt ind i klubben af sin mor.
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Claus Willadsen har i 10 år været involveret i etableringen af en forbindelsesvej til Aalborgs ny supersygehus. Vejen vil dele Gug Boldklubs kampbane i to og vil i det hele taget sluge fem af seks baner.

”Player’s lounge” er indrettet efter spillernes
ønsker og bliver flittigt brugt.

Kvinderne slipper billigere
Gug Boldklub er en relativ stor forstadsklub med 600 aktive medlemmer og ligger, hvad kontingent angår, på niveau
med sammenlignelige klubber som fx Aalborg KFUM, Aalborg Chang og Nørresundby Boldklub. Superligaklubben AaB opkræver et kontingent, der på nær en halvtresser, er lige så stort som i Gug, hvor de
kvindelige seniorer kun giver 900 kr. årligt
for at spille fodbold. De spiller til gengæld
syvmands i en lokalturnering.

første sal. Det var en udgift på godt
100.000 kr. Vi får også brug for vores opsparede midler, når vi nu indretter et syvende omklædningsrum, der er blevet
nødvendigt, efter at vi har oplevet stor
tilgang af pigespillere, siger formanden,
der fortæller om store og markante ændringer for forstadsklubben.

Gug Boldklubs baner ligger på kommunalt
ejet jord, men det 900 kvm store klubhus
er klubbens eget.
Fastansat inspektør
- Som en seriøs klub er vi naturligvis meget fokuseret på indtægter og udgifter.
Vores indtægter kommer primært fra
kontingent, sponsorater og kommunalt
tilskud. Sponsoraterne ligger nogenlunde
konstant. Det kommunale tilskud relaterer hovedsageligt til antallet af medlemmer under 18 år og kan derfor svinge en
smule. Desuden får vi tilskud til vores
fastansatte inspektør, der varetager alle
vedligeholdelsesopgaver i klubhuset, rengøring og opkridtning af banerne, forklarer Claus Willadsen.
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Indtægterne får nemt ben at gå på. Seniorspillerne i førsteholdstruppen får træningstøj, som ligger nyvasket i deres egne
skabe, når de kommer til træning i et
pænt og rent klubhus. Efter medlemmerne ønske er der indrettet en ”Player’s
lounge” med bordfodbold, billard, tv og
diverse spillekonsoller. Og endelig er der
selvfølgelig den daglige drift med anskaffelse af rekvisitter og ønsker fra de respektive afdelinger.

FASTE FAKTA
INDLÆG

- Tidligere fik hver afdeling en pose penge, som de kunne bruge efter eget valg,
men den praksis er vi gået fra. I stedet
får afdelingerne mulighed for at tjene
penge ved at besætte cafeteria-vagter eller hjælpe til ved forskellige årlige arrangementer. Det betyder, at vores cafeteria
altid er åbent, når der er træning og
kampe på anlægget, og det ser man bestemt ikke alle steder, understreger Claus
Willadsen.
Penge på kistebunden
- I Gug Boldklub er vi meget omkostningsbestemte, og vi er ikke kede af at
sige, at vi har lidt penge på kistebunden.
De midler fik vi brug for, da vi for nyligt
måtte lægge nyt trægulv i vores cafeteria
og nyt tæppe i vores store mødelokale på

Kontingentsatser i Gug Boldklub
U-5 og U-6 Kr. 800
U-7, U-8 og U-9 Kr. 1.050
U-10 og U-11 Kr. 1.150
U-12 og U-13 Kr. 1.250
U-14 og U-15 Kr. 1.350
U-16 og U-17 Kr. 1.600
U-18 og U-19 Kr. 1.650
Herresenior Kr. 2.000
Herresenior, studerende Kr. 1.700
Kvinder Kr. 900
Kvinder deltager udelukkende i en lokal 7-mands turnering og betaler derfor ikke så meget i kontingent.

Stævnet er kun for 11-mands B og C hold
samt 7- og 5- mandsrækker. A hold bedes
kontakte stævneledelsen inden tilmelding.
Indkvartering på skole og fritidscenter.
Billigt hold- og deltagergebyr.
Hyggelig familiecamping.
Nemt og billigt - ring og hør nærmere.
Kontaktpersoner:
• Jens Christensen • Tlf. 9738 14
• Mobil 51 20 60 64 • viftrup51@mail.dk
• Jeppe Hansen • Tlf. 9738 1795
• Camping: Magnus Strøm • Tlf. 97 38 21 22
Øvrige oplysninger:
www.ramsingcup.dk
Her findes også resultatliste
og billeder fra sidste stævne

Supersygehus æder banerne
I forbindelse med der skal bygges et
kæmpe supersygehus i Aalborgs østlige
opland, skal der etableres en forbindelse
fra motorvejen til sygehuset, en såkaldt
egnsplanvej, der vil dele klubbens nuværende kampbane i to. Etableringen af vejen sluger fem af seks fodboldbaner. Aftalen er, at Aalborg Kommune til gengæld
skal anlægge tre helt nye baner på en
grund umiddelbart ved siden af klubhuset. Desuden skal der efter planen anlægges yderligere tre baner syd for egnsplanvejen, men det sætter Skov- og Naturstyrelsen foreløbig en stopper for med
den begrundelse, at det ikke er i samfundsmæssig interesse at anlægge fodboldbaner.
- Worst case er, at vi må acceptere, at der
anlægges baner, som slet ikke kommer til
at ligge i forbindelse med klubhuset og
alle de faciliteter, som findes der, påpeger
Claus Willadsen, der tror på, at hele vejsagen sagtens kan komme til at koste Gug
Boldklub yderligere udgifter.
- Og så er det altså godt, at vi har lidt
penge på bogen, smiler han.

Træningsophold
Vi har alt til at gøre opholdet til en oplevelse. Fodboldbaner
lige uden for døren - 2 idrætshaller - minigolfbaner - gode
værelser med eget bad og toilet - behjælpelig med træningsmodstandere - et godt køkken - og meget andet.
Få et uforpligtende tilbud.
Se: www.sallinghallen.dk
Salling Hallerne / Danhostel Roslev
Viumvej 8 - 7870 Roslev - Tlf. 97 57 13 85 - e-mail:
roslevva@post11.tele.dk
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